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Már 18 éve, hogy elköltöztünk
férjemmel szülôfalunkból, de
örökre heren csényiek marad-
tunk. A Külkereskedelmi Fôisko-
la befejezése után – munkahe-
lyeinkhez igazodva – Buda -
pesten laktunk rövid ideig, majd
Szécsénybe költöztünk. Végül
Balassagyarmaton telepedtünk
le férjemmel és 2 gyer mekem -
mel. Jelenleg a balassagyarma-
ti Szalézi Kollégiumban dolgo-
zom. Mind szüleim, mind férjem
szülei és nagymamáink is
Herencsényben élnek. Sôt, mi több, testvérem, Ildikó és férjem testvére,
Perjési Attila is szülôfalunk lakosai. Általuk teljes mértékben nyomon követ-
hetjük falunk sorsát. 

Mióta elkerültünk otthonról, nem emlékszem olyan vendégségre, vagy
falunapra, amelyikrôl hiányoztunk volna. Lányom, Zsófia minden egyes bú-
csú alkalmával magára ölti a mamája által készített gyönyörû népviseleti ru-
hákat: az egyházi ünnepek és templomunk búcsúja alkalmával a Máriás lá-
nyokkal „Máriás ruhában” viszik a Máriát, a Keresztbúcsúkon a piros vise-
letüket veszik fel, a szüreti bálok alkalmával magyar ruhába öltöznek. 

Mindkét gyermekem különleges érdeklôdést tanúsít a népi kultúra iránt.
Zsófi a szécsényi Iglice Néptáncegyüttesben táncol, de gyakran megmé-
retteti magát népdalversenyeken is herencsényi népdalokkal. Peti a falu
nagy eseményeirôl – a Keresztbúcsúkról, falunapokról, Márton napi fonók-
ról – filmfelvételeket készít. Sokszor filmvégre kapja nagymamámat, Bartus
Jánosnét, aki csak mesél-mesél a régmúltról. A felvételek segítségével
egy gyûjtômunkát is készített, feltárva a palócok gyönyörû világát. 

Vallomás a szülôföldrôl

Nézzünk egymásra néha 
Kedves Olvasó!

Elszállt a nyár, a fiatalok számára kezdôdik az isko-
la, mi idôsebbek pedig úgy érezzük, hogy egyre
gyorsabban pörög az idô kereke. Vajon mi történt
2008-ban, amit megjegyez az emlékezet, és mit tar-
togatnak a hátralévô hónapok? Elmondhatjuk
majd, hogy különösen csapadékos volt a nyarunk,
bár az egykor oly bôvízû patakjaink medre jobbára
száraz, úgy tûnik a sok esô is kevés. Elmondhatjuk,
hogy a Teremtô jó gyümölcstermô évet adott 
nekünk, és igen bôségesen termett a gomba is er-
deinkben. Jól sikerült a Palócbúcsúnk, vendégeink
jóhírünket vitték a világba. A nagyvilág számára a
szenzáció az olimpia volt, amin mi magyarok rosz-
szul szerepeltünk. Érdekes volt viszont, hogy a tá-
voli Pekingben, a szurkolók zászlai között rendre
feltûnt egy piros-fehér zöld is Mohora felirattal.
Ahányszor megláttam, mindig megdobbant a 
szívem, olyan érzés volt, mintha én is ott lennék. 
Ez az összetartozás, amit kezdünk elfeledni.

Elôttünk van még az év harmada. Szeptember
13-án, szombaton szüreti felvonulást és bált ren-
dezünk, sokan jelezték részvételüket a környékrôl
is. Falunk Szent Mihály napi búcsúja mellett ha-
gyományt teremtettünk a Szent Márton napi fonó-
val. Ünnepeink mellett azonban a dolgos hétköz-
napok, megfontolt döntések is várnak ránk. Ilyen
megfontolt, messzire ható döntés vár a képviselô
testületre körjegyzôség kérdésében. Mindenki át-
érzi a tét súlyát, számba veszi mind a támogató,
mind az elutasító érveket, és a község polgárainak
véleményét sem hagyja figyelmen kívül. 

Kérem a bizalmukat és a türelmüket!
Pekár István (Folytatás a 2. ol da lon)
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Nagymamám elbeszéléseibôl
megtudtuk, és igen érdekesnek ta-
láljuk, hogy még az ô idejében a
lagzikat – szombat helyett – kedd-
szerda-csütörtöki napokon rendez-
ték, pénteken azért nem tarthatták,
mert az emberek böjtöltek, nem
ehettek húst, szombaton pedig
azért nem, mert ha másnap hajna-
lig tartott volna a mulatság, vasár-
nap csak kevesen mentek volna a
templomba.

Örömben és bánatban nagy volt
az összetartás a rokonok körében.
Vasárnap délutánonként rokonláto-
gatásokat tettünk egymáshoz. 
A vendégségbe más falvakból is ér-
keztek rokonok. Emlékszem, hogy
Szent Mihálykor („Szem mi hálykor”
– ahogy nagymamám mondja) a
karancssági rokonok is eljöttek, és
az ô falujuk búcsúján minket is ven-
dégül láttak. Aztán évek alatt lemor-
zsolódtak a rokonok…, s csak a
szûk család maradt. Sajnos gyerme-
keim sem ismerik oly mértékben a
rokonságot, mint amennyire mi an-
nak idején. Ma már inkább munka-
helyi és üzleti kapcsolatok szövôd-
nek – nem ritkán érdekbôl – a roko-
ni és szomszédi kapcsolatok helyett. 

Emlékszem arra is, hogy mikor
végigmentem Gándoron, bárkinek
köszöntem, a köszönésemet  fo gadva
mindenki hozzátette a „hol vótál?”
vagy „hova mész, Esztike?” kérdést.
Ma már Gyarmaton nem érdekli az
embereket, hogy hol voltam, és hová
megyek, sokszor még az utcabéliek
sem köszönnek egymásnak.

Édesanyám mély hitének kö-
szönhetôen családunk életében
fontos szerepet kapott a vallás.
Eszembe jutnak a Karácsony elôtti
„Szentcsaládok”, a szentkúti bú-

(Folytatás az 1. ol da lról) csúk, a csütörtöki imaórák. Elôttem
vannak Lengyel atya hittanórái,
amelyeken egy-egy csíny tevésre
mindig elröpült az atya botja, de az
órák végén mindig sor került az
ajándékosztásra, melyre tolakodva
vártunk a plébánia bejáratánál. 

Édesanyámmal, testvéremmel
és unokatestvéremmel, Bartus
Csabival gyakran látogattuk meg a
Gyürki-hegyi keresztet, mely a hegy
oldalában helyezkedik el, a Palócok
Vigyázó Keresztje alatt. Édesanyám
máig is különleges tiszteletet és 
törôdést tanúsít a kereszt iránt. 
Útközben gyönyörködtünk a csodá-
latos panorámában, teának való
gyógynövényeket gyûjtöttünk: cic -
ka farkfût, kamillát, fodormentát és
kakukkfüvet (édesanyám ku kucs -
ka  fûnek hívja). A keresztnél elhe-
lyeztük virágjainkat, és elmondtuk
imánkat a Mindenható felé. 
A Gyürki-hegy színhelyéül szolgált
még a nagy játszásoknak, téli szán-
kózásoknak és kirándulásoknak is. 

Láthatjuk, a mai modern világ-
ban kultúránk veszélybe került, ez a
veszély nemcsak földrajzi határain,
hanem inkább az emberi szív hatá-
rain fenyeget. Az embereket annyi-
ra leköti saját gondjuk-bajuk, karri-
erjük építése, hogy közben „ma-
guknak valókká” válnak, elidege-
nednek egymástól. 

Nekünk, herencsényieknek –
bárhol élünk is – felelôsségünk és
kötelességünk továbbvinni a szülô-
földünktôl szerzett értékeket: a hitet
és az egymáshoz való ragaszko-
dást. Kultúránkat csak így tudjuk
megmenteni gyermekeink számára.
Törôdjünk egymással, „Nézzünk
egymásra néha” – ahogy Márai
Sándor írja gyönyörû versében: 

A herencsényi hagyományokat bemutató elôadá-
sával számos sikert ért el többek között a Tudomá-
nyos Diák Konferencián is.  

Ma felnôttként, sokszor jut eszembe a heren -
csényi gyermekkorom világa, az a világ, amely a
mainál sokkal tisztábbnak, önzetlenebbnek és
ôszintébbnek tûnt. Eszembe jutnak a nagy falusi

lagzik, amelyet két helyen is tartottak, napközben a
menyasszony-, este a vôlegényháznál. Mekkora
összefogást mutattak a rokonok és szomszédok
egy-egy lakodalom alkalmával! Az emberek – félre-
téve saját munkájukat – egész héten ott sürgölôd-
tek-forgolódtak a lagzis háznál. Elôzô szombaton a
férfiak felállították a sátort az udvarban, az asszo-
nyok meggyúrták a csíkot a tyúkhúslevesbe. Lagzi
elôtti pénteken került sor a disznóvágásra, a tyúkok
tisztításra, a lepénysütésre. Majd a „nagy napon” a
gazdasszonyok a sátor alatt felállított katlanokban
fôzték a jobbnál jobb étkeket kb. 150–200 fôre. A kö-
zelebbi rokonok a vôfély irányításával részt vettek a
felszolgálásban, tálalásban. A „bokrétás lányok”
pedig az érkezô fiúk zakójára tûzték fel a bokrétá-
kat. Azt lehet mondani, hogy szinte az egész rokon-
ság kivette a részét a lagzis munkálatokból, sôt
megtiszteltetésnek tartották a rájuk bízott „posztot”.

Nézzünk egymásra néha 

Zsófia herencsényi viseletben

„Barátim, egymásnak csak annyit adjunk, mint a fák, ha 
nyáron összehajolnak,
Egyszín virágok egymásra nevetnek, mint füvek bókolnak, 
ha száll a nap,
Csak ennyit, csak egy nézést, kérdezôt, amiben biztatás
van és szelíd 
Jel, hogy magányos életünk ben a nagy Erô él és ontja jeleit.”

Perjésiné Kalmár Eszter
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ugyanis sok búzaszálat elhagyott a kaszás, vagy az
aratógép. Ezeket szedtük össze, és otthon egy pony-
ván bottal kicsépeltük. Jól jött ez a néhány maréknyi
szem is, hiszen a téeszesítés miatt jórészt üresen
álltak az egykori hombárok, gabonás zsákok.  

Kevésbé hasznos, de annál izgalmasabb játék
volt a fogócska, bújócska, hát még az egér és ürge
vadászat. Fél nap alatt száznál is több egér esett ál-
dozatul vadászszenvedélyünknek. Az egérfogás lé-
nyege az volt, hogy minden egérlyukhoz odaállt egy
fiú, az egérjáratok ugyanis több kijárattal rendel-
keztek. Valaki az egyik egérlyukon bedugott egy ru-
galmas fûzfa vesszôt, amely igazodott a járat ka-
nyarulataihoz, és a vége egészen a pocokfészekig
elért. Az idegen tárgy megriasztotta a fészekben
tartózkodó egereket, igyekeztek kimenekülni a sza-
badba. A lyuknál lesben álló fiú elkapta. Nagyobb
szakértelmes igényelt az ürgeöntés, és csapdázás,
de errôl majd máskor mesélek. 

A fiúk vadászszenvedélye egyéb ként összeha-
sonlíthatatlanul vehemensebb volt, mint a maiak-
nak. Minden fiúnak volt csúzlija és bicskája, nélkü-
lük nem is léphettünk ki a házból. Számunkra a ve-
réb az elsô számú közellenség volt, minden alkal-
mat megragadtunk, hogy lelôjük, vagy a fészküket
kiszedjük. Szigorúan különbséget tettünk a hasznos
és káros madarak között, a fecskét, az énekes ma-
darakat soha nem bántottuk. 

Igyekeztünk minél több madárfészket felfedez-
ni, és ezeket naponta megnéztük, hogyan gyara-
podnak a tojások, miként kelnek ki a kismadarak.
Egymás elôtt szívesen dicsekedtünk a titkos fész-
keinkkel, emlékszem milyen büszke voltam arra,
amikor ökörszemfészket találtam sok borsó nagy-
ságú tojással. 

Fészekkeresés közben csúzli ágasokat is gyûj -
töttünk, mert a csúzlira olyan büszkék voltunk, mint a
vadász a fegyverére. A csúzli ágasnak kifogástalanul
szimmetrikusnak kellett lennie, erre kitûnô volt az or-
gona és a veresgyûrû. A csúzligumi a legtöbbször bi-
cikli belsôbôl készült, de az igazán menôknek sárga
nyersgumit sikerült szerezni, ez jelentôsen nagyobb
tûzerôvel rendelkezett. A kôtartó bôrdarabnak a leg-
jobb a cipô puha nyelve volt. Elôfordult, hogy valaki a
még hordott cipô nyelvét vágta ki. A papa ilyenkor
egy másik bôrt vett elô, a nadrágszíjat.

A harcias játékok sorába tartozott még az íj,
amelyet fûzfából vagy birsfából készítettünk, a nyíl-
vesszôhöz pedig erôs nádszálakat kerestünk. Külö-
nösen megélénkült a nyilazási kedvünk, amikor a
Tell Vilmos címû filmsorozatot kezdték vetíteni, or-
szágosan több tucat fiúnak lôtték ki a szemét. A lö-
völdözôs játékok sorába tartozott, amikor esô után
a puha agyagból gombócot formáltunk, és egy
hosszabb vesszôre tûzve háromszor-négyszer
messzebbre tudtuk hajítani, mint puszta kézzel. 

Mielôtt a kedves szülôk megrónának, hogy ve-
szélyes játékokat élesztek fel, gyorsan áttérek az

Amikor a megtisztelô felkérést
meg kaptam, hogy gyermekkori já-
tékaimról szólhatok, elsô gondolat-
ként egy furcsa ellenmondás jutott
eszembe: nekem kisgyermekként
alig volt játékom, de mindig játszot-
tam. A játék ugyanis egy furcsa
szó, tárgyat is jelent és cselekvést

is. Játék a lego, de játék a bújócska
is. És játék mindaz, amit az ember
szívesen, örömmel, kedvvel csinál.
Az örömmel végzett munka játékká
válik, gyermeknek, felnôttnek egy-
aránt. Mikszáth Kálmán élete során
annyit írt, hogy munkáit száznál
több könyvbe gyûjthették össze.
Mégis mikor munkásságát méltat-
ták, csak annyit mondott, hogy éle-
tében nem dolgozott, csak játszott.

No de térjünk vissza az én gyer-
mekkoromra, amely innen nem túl
messze, Herencsényben zajlott.
Szegények voltunk, mint akkoriban
a nógrádi kis falvak paraszt család-
jai általában, de mégsem a pénzte-
lenség jut eszembe, hanem egy pa-
radicsomkert, amelyet aranyos ra-
gyogással von be az emlékezet. 

Akkoriban bizony a gyerekek-
nek ki kellett venniük a részüket a
családi munkákból, a kapálásból, a
szénabetakarításból, a gyümölcs-

szedésbôl. A leggyakoribb, legtöbb
gyereket érintô feladat azonban a
libák és tehenek ôrzése volt. Talán
mai szemmel nem igazán élvezetes
teendô, hiszen hajnalban keltünk,
hogy még a tikkasztó meleg, a le-
gyek, bögölyök megjelenése elôtt
jól lakjanak az állatok. 

A korai kelés azonban csak egy
pillanatnyi kellemetlenség. Az öltöz-
ködés nem sok idôt rabolt, a pizsa-
mánk és nappali sortunk egyaránt
a hetente cserélt fekete klott gatya
volt, ehhez csak egy trikót vagy in-
get rántottunk magunkra. A fény -
ûzôbbek vászon dorcót is vettek, a
környéken így hívták a legelterjed-
tebb nyári lábbelit. 

Kinn a határban olyan zsivaj fo-
gadott, mint egy majálison. A hatal-
mas libafalkák, a csordányi tehén
ôrzésére több tucat gyerek verô-
dött össze. Maga a pásztorkodás
unalmas feladat lenne, de a jószág
legel magától is, csak olykor-olykor
kell rápillantani, visszaterelni a me-
zôre, tarlóra. Közben játszhattunk,
hasznosat és haszontalant egy-
aránt. A libapásztorsághoz kötôdô
hasznos passzió a kalászszedés
volt, a lányok-fiuk egyaránt szeret-
ték. A kombájnok elterjedése elôtt

Régi játékaink
Harmadik alkalommal rendezték Endrefalván a Ménes-patakmenti Játék-
kiállítást és Fesztivált. A rangos eseményen nemzetközi hírû játék gyûjte -
ményeket mutattak be, illetve több napon át régen elfeledett vagy isme-
retlen játékokat játszhattak a gyerekek, felnôttek egyaránt. Az alábbi be-
széd a megnyitón hangzott el.
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ártalmatlanabb játékokra. Tavasszal a fûzek rügyfa-
kadása idején a nedvdús kéreg könnyen elválik a
fájától. Ez a sípkészítés ideje. Ha valaki ezt lekési, a
bodzafa lyukas szárából furulyát készíthet, vagy –
már megint visszatérek a harcias játékokra – kitûnô
vízipuskát, aminek 10–15 méter volt a hatótávolsá-
ga. A vízipuska leginkább az injekciós tû, vagy a
vízipisztoly elvén mûködött, egy dugattyú nagy erô-
vel kipréselte a leszûkített résen a vizet. 

A hangszereknél maradva a nádból és a kukori-
caszárból hegedût készítettünk. Különbözô füvek és
levelek a száj elé vagy a nyelvre helyezve szintén al-
kalmasak különféle füttyök, hangok képzésére.

Az állatok ôrzése mellett még sok más munkát
bíztak akkoriban a gyerekekre. Szerettünk például
a határba ténykedô, vagy a cséplôgépnél dolgozó
felnôtteknek reggelit, ebédet hordani. A kombájnok
elôtti idôkben az aratás és cséplés igen nehéz fizi-
kai munka volt, a nagy meleg és kora hajnaltól késô
estig tartó fizikai erôfeszítés próbára tette a legerô-
sebb embert is. Ilyenkor kiadós és finom étkezést
kellett biztosítani a munkásoknak, egyébként kime-
rültek, és nem bírták a hajtást. Ezért reggel és dél-
ben meleg, fôtt ételeket készített a gazdasszony.
Reggelire tojás, lecsó, sült kolbász, gomba, szalon-
na, tejeskávé, tea volt a menü, Délben pedig leves,
fôzelék és húsféle, tészta, kalács került az ételhor-
dóba, kosárba. Amíg a felnôttek ettek, mi körbejár-
tuk a hatalmas cséplôgépet, megmértük magunkat
a mérlegen. Különösen finom volt az a néhány ka-
nál étel, amit meghagytak, ezt mi mindig megettük,
és áhítattal ittunk a munkások alumínium kannájá-
nak langyos vízébôl, mert ezáltal úgy éreztük, hogy
mi is részesei vagyunk a munkának. Hazafelé már
nem kellett sietnünk, egy kicsit játszottunk, fûz -
vesszôbôl bakszekeret készítettünk, a patakban bé-
kákra vadásztunk. 

Mint a gyerekeknek általában, nekünk is erôs
mozgásigényünk volt, ezt rengeteg gyaloglással, fut-
kározással elégítettük ki. Alig vártuk, hogy kevés esô
essen, már mentünk gombát szedni, de számon tar-
tottuk a szamóca, a szeder, a vadkörte, a kökény
érését is. A tél végén nem maradhatott el a hóvirág-
szedés, majd következett tavasszal az ibolya, má-
jusban a törökszekfû. Suta csokrainknak örült édes-
anyánk, nagymamánk. A gombaszezon a kucsma,
vagy Szent György gombával kezdôdött, ezt követte
a májusi és az erdôszéli pereszke, majd megjelentek
a nemes vargányák, tinórák, rókagombák. Ôsszel a
lila pereszke, laskagomba termett utoljára.

Télen a szánkózás, a sinkózás, sízés, korcsolyá-
zás volt a sláger. Korcsolya, gyári síléc, ródli azon-
ban csak mutatóban volt a faluban, a legtöbbször
házi készítésû alkalmatosságokkal próbáltuk utá-
nozni a valódi sporteszközöket. Olykor négyen-öten
álltunk sorba, hogy lecsúszhassunk a bognár által
akácból kifûrészelt nehéz sílécen. A rossz lábbelik-
ben – sok gyerek télen gumicsizmába járt – rend-

szeresen lilára fagyott a lábujjunk,
az utána jelentkezô viszketô-égetô
fájdalomtól hetekig szenvedtünk. 

Az igazán szerencséseknek
szôlôjük is volt, az egyenesen vetél-
kedett a bibliai paradicsomkerttel.
A szôlôk ôrzése kellemes feladat
volt, nem kellett kapálni, kötözni, és
egyéb unalmas munkát végezni.
Tüzet raktunk, szalonnát nyársal-
tunk, kolbászt, krumplit sütöttünk, s
desszertnek mindig volt érett gyü-
mölcs. A májusi cseresznye volt az
elsô, és a birsalma zárta a szezont.
Közben érett a cseresznyék tucat-
nyi fajtája, a piszkék, a ribizlik, a ba-
rackok, a ringlók, nyári almák és
vérbélû körték. A fákon mókusok
ugráltak, a földön gyíkok sütkérez-
tek. Olykor éjszakára is kinn marad-
hattunk a felnôttekkel. Hajnalban a
nyári párától terhes tisztáson ôzi-
kék legeltek, a felkelô nap gyé-
mántporral hintette be a harmatos
növényeket. 

Ma a legkedveltebb nyári örö-
mök közé tartozik a strandolás, ne-
künk errôl magunknak kellett gon-
doskodni, A falun átfolyó patakokon
gátakat emeltünk, ahogy mi mond-
tuk, tólat fogtunk. A zavaros, hûvös
vízben hatalmasat lubickoltunk. 

A játékos testmozgásokban bi-
zony jól megizmosodtunk, néhány
fiú-lány szép sporteredményekre is
képessé vált. Évente rendszeresen
összemértük tudásunkat a szom-
szédos falvak iskoláival, Mindenki
tudta, hogy ki a legjobb kislabda-
dobó, magasugró, ki a leggyorsabb

futó, és persze a futball volt akkor is
a sláger. Nagy dicsôség volt beke-
rülni a helyi csapatba, az iskolaiba,
majd a falu csapatába. Aki nem fért
be, az szurkolóként követte a helyi
sztárokat. 

Maradandó gyermekkori él-
mény volt a könyvek megjelenése
életünkben. Ma nehezen képzelhe-
tô el, de az iskolás gyerekek kéthar-
mada rendszeresen járt könyvtár-
ba, és nem azért, mert a tanárok ezt
elvárták tôlünk. Kalmár Misa bará-
tommal hetente elolvastunk két-há-
rom könyvet, minden ifjúsági regé-
nyen és történelmi témájú kiadvá-
nyon átrágtuk magunkat. Misa rö-
vid életét segédmunkásként élte le,
de haláláig megmaradt benne a
könyvek szeretete. 

Ebben a világba érkezett a tele-
vízió, amely a hatvanas évek köze-
pén-végén terjedt el a nógrádi fal-
vakban. Nagy televíziós élményünk
a Tenkes kapitánya volt, ennek
alapján hatalmas csatákat vívtunk.
De hasznos tevékeny szabadidônk-
bôl egyre többet vett el tévé, keve-
sebb lett a közös játék. Visszatekint-
ve életem ötvenhárom évére a játé-
kos esztendôk maradtak meg ben-
nem élesen, a többibôl nehezebben
tudok emlékeket összeszedni.

Semmi nincs olyan meghatározó
az ember életében, mint amit játékkal
töltött. Ahogy mondtam, a játék nem
más, mint az a tevékenység, amit
örömmel végzünk. Lehet ez hobbi,
sport vagy munka, játszva erôsíti a
testet és lelket. Pekár István

Óvoda
Szeptember 1-én indul az új nevelési év. 
Óvodánkban jelenleg 16 kisgyermek nevelése, gondozása folyik, 
közülük 3 új belépô, ôk a legkisebbek: Dropka Alíz, Fábián Bence és
Szalai Szabolcs.

Fôzzünk játszóteret!
Folytatódik az Unilever Magyarország Kereskedelmi Kft. programja,
melynek keretében a legtöbb Delikát 8 tasak vonalkódját beküldô te-
lepülés játszóteret nyerhet. Kérünk mindenkit, hogy a már jól mûkö-
dô gyûjtôakciót ne hagyjuk abba, újult erôvel gyûjtögessünk, és adjuk
át a zacskókat Dropka Péterné Bendiák Mónikának, Bangó
Zsanettnak vagy Barkó Ferencnének. Távolabb élô rokonoknak, 
ismerôsöknek is szóljunk, hogy gyûjtsék számunkra a tasakokat. 
Segítôkészségüket köszönjük a kisgyermekes szülôk nevében!
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Elsôként Bednár József kombáj-
nossal találkozom. Kedves, ba-
rátságos természete bennem

is gyorsan feloldja a kezdô riporter
feszültségét. .

– Mióta is vagy a cég alkalma-
zottja, és mióta kombájnozol?

– Öt éve dolgozok a cégnél, és
egy hónapja aratok. Ezt a New Hol-
land kombájnt amúgy Holes József,
a kft. egyik legrégebbi tagja vezeti.
Sajnos az aratás elôtt eltörte a lá-
bát, neki ez az elsô éve, amikor
nem arat, nekem meg az elsô, ami-
kor kombájnra ülhetek.

– Ilyenkor, aratás idején mennyi
idôt töltötök a földeken?

– Reggel féltíztôl este tízig arat-
hatunk, ha az idô engedi, a harmat-
tól függ. Hát nem egyórás munkáról
van szó, de hát ezért dolgozunk egy
éven át a földeken, hogy ilyenkor
minél többször teljen a magtartály.

– Hogyan boldogulsz a gépe-
zettel, kiismerted a fortélyait az el-
múlt hetekben?

– Igen megszoktam. A kezelése
nem olyan bonyolult, mint kívülrôl
látszik de a javítása annál inkább. Ez
már tele van tûzdelve elektroniká-
val, nem egyszerû a hiba javítása.

– Idôjárás látom nem volt ke-
gyes hozzátok?

– Hát nem, már régen végez-
nünk kellett volna az egész aratás-
sal, de nagyon esôs volt a nyár. 
A termés jó, csak az ára alacso-
nyabb, mint tavaly. A sikértartalom-
mal se lenne probléma, de a sok
csapadék miatt sokat átminôsíte-
nek takarmánybúzának.

A következô kombájnos Istva -
novszki Ferenc. Mozdulatai kimér-
tek, személye magabiztosságot és
nyugalmat áraszt. A cég rangidôs
alkalmazottja, a rátermettség, és a
tapasztalat, valamint a család sze-
retete együtt adja ezt az irigyelt ki-
egyensúlyozottságot. 

– Mikor ismerkedett meg a me-
zôgazdaság rejtelmeivel, milyen gé-
pekkel aratott eddig?

– Több, mint 40 éve, 1967-étôl
dolgozom a mezôgazdaságban, és
34 éve aratok. Sok érdekes géppel
arattam már, kezdetben a szovjet
Szk-5-ös kombájnokkal, majd a né-
met E-16-os és E-17-es kombájnok-

kal. Ezek már valamennyivel ké-
nyelmesebbek voltak, és keveseb-
bet fogyasztottak. Többet bírtunk
velük aratni. Most pedig a cég leg-
nagyobb és legkorszerûbb kom-
bájnján vagyok, a New Holland TX-
65-ön. Ez kényelemben és technikai
megoldásaiban is kimagasló, de ezt
is vezetni kell! Akár 15–20 hektárt is
learatok vele naponta, persze minél
nagyobb a termés, annál lassabban
haladunk, de ez egyáltalán nem baj.
A különbség a többihez képest: a
légkondicionáló, légpárnás ülés, a
számítógépes motorüzem figyelô,
de mér még a számítógép szem-
veszteséget, hektárt, a napi teljesít-
ményt, és szervizre is figyelmeztet.

– Ezzel a kombájnnal nem volt
nagyobb gond eddig, pedig leara-
tott már jónéhány hektárt. A telje-
sítmény azonban nem csak a gép-
tôl függ, hanem a kezelôjétôl is…

– Így van, nem volt még ezzel
semmi probléma, csak a kopó al-
katrészeket kellett cserélni. Ne is
kelljen, mert mélyen a pénztárcába
kell nyúlni, ha javításra kerül a sor.
Egy egyszerûbb alkatrész ára is el-
éri a százezer forintot, az elektroni-
káról, a komolyabb fôdarabokról
nem is beszélve. 

– Sok földje van a kft-nek, mi-
lyen minôségû termôföld ez a többi-
hez képest?

– Körülbelül 1200 hektárt
mûvelünk, ebbôl 400 hektár volt a
búza, 70 hektár árpa, és a repce,
ami mostanában jól fizet. Halápon
csak ezt vetettük. Ez a Töröktemp-
lomi tábla régebben jobb volt, a
hegyoldalról a termôréteget az esô
évrôl évre mossa-koptatja, de van
ettôl rosszabb minôségû földünk is.

– Dolgozik más gépen is, melyik
munkát kedveli a legjobban?

– Szeretem az aratást, de a be-

takarítás végére unalmassá válik egy kicsit. De
majd izgalmas lesz újra, ahogy közeledik a követke-
zô aratás. Dolgozok traktoron is, a talaj elôkészítést
szeretem igazán. Egy új, 265 lóerôs Deutz traktort
vezetek. Egyetlen hibája van, hogy többet fogyaszt,
mint a jól öreg Rába, pedig teljesítményben ugyan-
azt nyújtja. Régen persze vezettem 300 lóerôs orosz
monstrumot is, aminek egy benzinkút sem volt elég.

Végezetül a legtapasztaltabb traktoros szállító-
val, Kelemen Ferenccel sikerült szót váltanom, sôt
lencsevégre kaptam unokájával, akirôl úgy gon-
doskodott, mintha porcelán tojás lenne.

– Ahogy látom az unoka is segít az aratásban?
– Ô ki nem maradhat semmibôl. Óvoda után ide

jön egybôl, szórakozásnak tekinti az egészet. 
A kombájnos ebédet különösen szereti, el kell rak-
ni belôle néhány falatot, hogy neki is maradjon. 

– Szereti a munkát, mióta dolgozik traktoros-
ként?

Már 1966 óta dolgozok gépeken. szinte egy-
szerre kezdtem Istvanovszki Ferivel és Holes

Aratók között

Nyílt lélekkel könnyû a munka
A gabona betakarítás utolsó napján értem el az aratókat a Töröktemplomi táblában, ár-
pát arattak. A hatalmas gépek távolról lassan, méltóságteljesen haladnak, azt hihetnénk,
hogy maguktól aratnak. Vajon akik a gép monstrumokban dolgoznak, miként élik meg a
betakarítás nehéz heteit? A kérdésre keresem a választ a gépkezelôktôl, akik figyelmet
igénylô teendôik ellenére segítôkészek voltak, ahogyan a Cserhát-Szolg Kft. vezetôi is. 

Bednár József 

Istva novszki Ferenc a vágóasztal elôtt
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voltak. Aki abban a porban és me-
legben helytállt, azt igen sokra be-
csülöm. A mezôgazdasági munkát
megszoktam, megszerettem, ebbôl
nincs már visszaút, nyugdíjból in-
nen megyek.

– Látom, új traktora van, jól
szolgál?

– Igen, ez egy pár éves Deutz
160 lóerôs traktor, nem volt még ve-
le probléma. Nem is szeretem, ha
más ül rá. Traktornak, kombájnnak
egy gazdája legyen, mert akkor
könnyebb vele boldogulni, észre-
venni a hibákat.

– A többiektôl hallottam, hogy

már a hangból is következtetni tud,
ha baj van a géppel?

– Ez igaz, volt idôm rá, hogy ki-
tapasztaljam a gépeket.

Közel félnapot töltöttem az 
aratók társaságában, mondhatom
csupa szív, rendes munkás embe-
reket ismertem meg. A kombájno-
sok: Bednár József, Istvanovszki
Ferenc, Varga Zsolt, a szállítók:
Kelemen Ferenc, Bendiák Csaba,
Horváth Kálmán, Mravik Zoltán vol-
tak. A cég vezetôi Borkó István és
Benkó László, a riport megszervezé-
sében Bednár né Kiss Éva segített. 

Tácsik Báint
Jóskával. A kombájn viszont nem vonzott, elment
tôle a kedvem fiatalon, amikor még fülke nélküliek

Kelemen Ferenc unokájával

Réges-régen más volt az aratás menete, mint
manapság. Emberfüggô volt, az aratók száma
határozta meg a munka gyorsaságát, na meg

persze az idôjárás, mint manapság is, ez még nem
változott meg. Pál Péter napján kezdôdött mindig
az aratás. Reggel Liszkón elkezdtük a munkát, majd
bejöttünk Heren csény be misére, aztán folytattuk.
Már tizenegy évesen markot szed-
tem, megvallom nem könnyû munka
egy gyerek számára. Liszkón arattam
a legtöbbet, de voltam Mezôhegye-
sen is. A kép ott készült. 

Liszkó-pusztán Keresztúri volt az
aratógazda, 24 pár aratott a keze alatt.
Én általában a bátyámmal dolgoztam,
ô volt a kaszás. Nagyon kellett sietni a
marokszedéssel, senki nem akart utol-
só lenni a sorban. Mindenki a legjob-
bat akarta mutatni, hogy jövôre is szá-
mítsanak rá, munkát tudjon vállalni.
Ápám az aratáson vizes volt, hordta a
frissítôt a munkásoknak. Csináltatott
az aratásra szandált nekem, de véresre
törte a sarkamat. Ekkor ô maga készített újat ne-
kem, ebben már jobb volt dolgozni, meggyógyult a
lábam is. Késôbb a kasza is beleszaladt a lábamba
az egyik aratáson, alig tudták megmenteni. Lassan
gyógyult, mert dolgoznom kellett így is. 

A marokra szedett gabonát harmaton kötöttük
fel. Két marok volt egy kéve. A kévéket aztán cso-
móba raktuk úgy, hogy a kalászok esôben ne ázza-
nak  meg. Amikor ezzel végeztünk, összegereblyéz-
tük a tarlót, majd ezt is csomóba raktuk. Az árpa
aratása rosszabb volt, mert szúrt nagyon, és kicsi
volt a szára. Nehéz volt megfogni. 

Aludni nem mentünk haza, erre nem volt idô. 
Az erdôben aludtunk vagy az erdô szélében. Virra-

dáskor újra munkához láttunk, egy
hónap alatt végeztünk. A határban
reggeliztük és ebédeltünk, az ételt
Nelázsdról hozták. Amikor vége lett
a munkáknak bearatási ünnepet
tartottunk. Az eseményen finom
ételt fôztek, és borral is kínálták az

aratókat. Ez délutános program
volt, hétköznap is megtarthatták. 

A gépelés ezután következett,
fôleg férfimunka volt, jól lehetett ve-
le keresni. A terményt Nelázsdon
és Liszkón magtárakba tárolták.
Nem adták el, ebbôl fizették az ara-
tókat, cselédeket. Minden egyes
szemet megbecsültek-felhasznál-
tak élelemnek vagy takarmánynak. 

Tácsik Jánosné Bartus
Erzsébet visszaemlékezését 

lejegyezte Tácsik Bálint

Óvodások 
az aratásban

A nehéz anyagi körülmények miatt
sajnos idén az óvodások nem jutot-
tak el sehová kirándulni. Azért mi
mindent megtettünk, hogy egy kis
örömet szerezzünk nekik. A Cserhát-
Szolg Kft. vezetôsége lehetôvé tette,
hogy gyermekeink betekinthessenek
a számukra ismeretlen mezôgazda-
ság világába. Az önkormányzat jó-
voltából az ovisok elindulhattak az is-
kola busszal a nagy útra. 

Elôször a gépmûhely telephe-
lyére, Bodóvölgybe mentünk. Talán
itt érezték a legjobban gyermekeink
magukat, megnézhették a javító -
mûhelyt (szerelôaknát), ahol szá-
mukra sok idegen szerszám, gép
volt. A kft. dolgozóinak segítségével
beleülhettek a kombájnba, traktorba
is. A nyári nagy hôség, meleg ôket
nem zavarta, de nagyon nagy öröm-
mel fogadták a cég meglepetését,
egy kis üdítôt, ropit. 

Ezek után magát az aratást néz-
tük meg. A kicsik közelrôl láthatták,
hogy a kombájn miként dolgozik,
utána végigkísérhettük a learatott
búza útját. Láthattuk a kombájn ho-
gyan üríti ki a szemet a szállító
jármûre, és az hogyan kerül be a tá-
rolóba, a II-es telepre. 

Nincs nagyobb öröm, sem szülô-
nek, nagyszülônek, óvónônek amikor
látjuk gyermekeink szemében a ra-
gyogást, az örömöt ahogyan élmé-
nyeikrôl mesélnek. Igazi felejthetet-
len nap volt ez mindenki számára.

Bednárné Kiss Éva

Emlékezés egy régi aratásra

Aratás 1940-ben
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Augusztus 21-én éjjel egy óra-
kor Cserhátsurányból tartottam ha-
zafelé biciklivel, amikor összetalál-
koztam a Pásztó felôl vonuló kon-
vojjal. Annyi hely sem maradt az
úton, hogy a padkára húzódjak, az
árokba kellett belépnem, amíg elvo-
nultak. Félelmetes volt! Akkor nem
tudtuk, hogy mi történt, a rádió sem
mondott semmit, azt hittük, hogy ki-
ütött a háború. 

Pekár István: – Alig tizenhárom
éves voltam akkor, néhány emlék-
foszlány bennem is maradt. Édes-
apám a reggeli kocsmalátogatás
után hozta a hírt, hogy kitört a há-
ború, az oroszok és csatlósaik meg-
szállták Csehszlovákiát, azonnal el-
kezdte a Szabad Európát keresni a
rádión. Minden zavarás ellenére

Negyven évvel ezelôtt vonultak
be a Varsói Szerzôdés csapa-
tai Csehszlovákiába. A kerek

évfordulón Európaszerte visszaem-
lékezéseket tartottak. Számunkra ez
nem csak egy konfliktus volt a világ-
ban, hiszen falunkon keresztül vo-
nult a magyar csapatok egy része.
Dropka József így emlékszik vissza:

– Huszonkilenc éves voltam
1968-ban, autóbuszvezetôként dol-
goztam a Balassagyarmat-Heren -
csény-Pásztó útvonalon. A tankok
és gumikerekes katonai jármûvek
már augusztus 21-e elôtt a Pásztó
felé vezetô út melletti erdôben állo-
másoztak. Az út mellett ôrszemek
álltak, akik nem engedték, hogy
megálljunk, bámészkodjunk, vagy
beszéljünk a katonákkal. Akkor az a
hír járta, hogy gyakorlatozni jöttek
ide, megszállásról szó sem volt,
nem is gondoltunk rá!

annyit hallottunk, hogy Prágában halottak vannak,
házak égnek. Az emberek azonnal megindultak a
boltba, cukrot, sót, petróleumot vásárolni, engem is
elküldtek. A falun átvonuló hadoszlop szinte telje-
sen tönkretett az utat, a lánctalpak a rossz minô-
ségû bitumenes út zúzott köveit kikaparták, hatal-
mas kátyúk éktelenkedtek mindenütt. 

A boltban újabb híreket hallottam: Egy tank a
szerpentinnél lecsúszott az útról, és a meredek
hegyoldal egyik fájánál felakadt. Éppen akkor men-
tették ki. Voltak, akik azt mondták, hogy az útmenti
árokban a vonuló jármûvekbôl kidobott leveleket ta-
láltak, amit aztán postára adtak. Hirtelen bejött a
boltba idôsebb Szandai Józsi bácsi, aki akkor 
éppen a fia helyett a postási teendôket látta el. 
A postával rendszeresen érkezô élesztôt hozta. 
Látva az izgatott tömeget, elkiáltotta magát:

– Asszonyok, Szlovákiába felrobbantották az
élesztôgyárat, vegyenek amennyit bírnak, mert ez
se lesz!                         Lejegyezte: Ambrózi Erzsébet

El  fe  le  dett  éte le ink
A kenyérsütés

Nem is olyan régen még minden falu-
si háznál megvolt a kenyérsütô ke-
mence, amiben a család heti kenyér-
szükségletét megsütötte a háziasz-
szony. A kemencében süteményeket,
tésztákat, lángost is sütöttek, szilvát,
gombát aszaltak, de a nedves fa meg-
szárítására is szolgált. 

A kenyérsütés nagy figyelmet
igénylô munka volt. Ismerni kellett a
kovászkészítés titkát, a dagasztás
módját, a kemence felfûtésének ide-
jét, a sütés fortélyait.

A munka a liszt elôkészítésével
kezdôdött. A kamrából behozták a
lisztet a konyhába, és a dagasztótek-
nôbe szitáltak annyit, amennyi kenye-
ret sütni akartak. A lisztet szakajtóval
mérték a teknôbe. Általában 4–5 ke-
nyeret sütöttek meg egyszerre, ez
egy hétig elég volt a családnak.

Ezután langyos vízbe áztatták az
elôzô kenyértésztából eltett ökölnyi
nagyságú kovászt. A kovászt élesztô
helyett használták, akkoriban még
nem lehetett élesztôt kapni. A beázta-
tott kovászhoz liszt hozzáadásával el-
készítették az „élôkovászt”, amit kis-
kovásznak is neveztek. A kiskovász te-
tejét liszttel szórták meg, és letakarták,
hogy melegen legyen. Keresztet vetet-

A csehszlovákiai bevonulás

tek rá, hogy jól sikerüljön. Amikor a ko-
vász kész volt, következhetett a da-
gasztás.

A kenyértészta dagasztása fá-
rasztó, nehéz munka volt, jó erôben
kellett lennie annak, aki hozzáfogott!
A teknôben szétterülô tésztát oldalról
középre felhajtogatták, majd ökölbe
szorított kezükkel felváltva nyomkod-
ták, így ismételgetve mindaddig, amíg
a tészta már nem terült szét, hanem
felfelé emelkedett, s a kézre már nem
ragadt rá. A dagasztás legalább egy
órán át tartott. 

Ezután következhetett a szakajtás.
A szakajtókba beleterítették a szakaj-
tóruhát, meglisztezték. Elsôként a kö-
vetkezô sütéshez, a kiskovász készíté-
séhez szükséges tésztát vették el,
majd leszakítottak a tésztából egy ke-
nyérnyi darabot. A teknô egyik sarká-
ban liszttel megformázták, és a szakaj-
tóba tették. Így szakajtották ki a többi
kenyeret is. A szakajtóruha négy sar-
kával betakarták a tésztákat, majd az
egészet tiszta abrosszal, sôt párnával
is betakarták, és egy órát pihentették,
kelesztették.

Eközben a kemencét már begyúj-
tották, és elkezdték felfûteni. Ez két
órán át is eltartott. A tüzet piszkavas-
sal elrendezgették a kemence alján,
hogy jól szétterüljön, és mindenütt

egyenletes meleg legyen. Amikor már elég meleg volt
a kemence, a parazsat a kemence elejére húzták, és
feltörölték a hamut a kemence aljáról. A kemencéhez
odakészített sütôlapátot meglisztezték, és a szakajtók-
ból sorba berakták a kenyereket. Tollseprôvel mind-
egyiket megkenték vízzel, hogy szép fényes legyen a
teteje. Közben figyelték, hogyan sülnek a kenyerek: ha
nagyon pirult, a tüzet kihúzták a kemencébôl, ha nem,
otthagyták. Amikor megsültek a kenyerek, a lapáttal
kiszedték, a kamrába vitték, kihûtötték.

Elsôként mindig azt a kenyeret vágták fel, aminek
valami hibája volt. Szokás volt minden kenyér elsô meg-
szegésekor keresztet vetni a késsel a kenyér aljára.

Ambrózi Erzsébet

Fonó

Július utolsó hetében egyhetes látogatásra csán-
gó gyerekek érkeztek Balassagyarmatra. A 7–12
éves gyerekeket patrónusaik és vendéglátóik, 
dr. Czimbalmos István és Jónás Csaba kísérte a
Herencsényi Fonóba, ahol a Hagyományôrzô Nép-
dalkör tagjai népviseletben fogadták ôket. A kis
vendégek örömmel vették a kínálást a sajátkezûleg
sütött süteménybôl, és az almából. Ezután a házi-
gazdákkal együtt mentek a Palócok Vigyázó Ke-
resztjéhez, ahol együtt imádkoztak, énekeltek.
Visszatérve a Fonóba, az asszonyok bemutatták a
vendégeknek a fonást, közben énekeltek, beszél-
gettek. Bartus Józsefné Teréz néni mesékkel szó-
rakoztatta a gyerekeket. A közel 3 órás együttlét
mindannyiuk számára felejthetetlen élménnyé vált.
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Lakossági felhívás!
Tisztelt herencsényi polgárok!

Kis falunkban a TELEHÁZ mûködése gyökeresen meg-
változott! A Herencsényi Polgármesteri Hivatal, és a
Balassagyarmati Munkaügyi Központ közös összefo-
gása révén a FIP hálózat részévé váltunk. Már nem
csak a tizenévesek vehetik, (veszik) igénybe a Telehá-
zat. Minden nap szívesen látunk felnôtt álláskeresôt,
bármilyen kérdéssel bátran fordulhatnak hozzánk. 

Kiemelt álláskeresési lehetôség nagykorúak szá-
mára minden hónap második hetének szerdai napján!

A FIP hálózat mûködtetése!

A program célja: A Balassagyarmati Kistérséghez
tartozó településeken Foglalkoztatási Információs
Pont (FIP) hálózat kialakítása. A foglalkoztatás, és
egyéb információk hozzáférésének segítése, az infor-
máció áramlás biztosítása. A községben lehetôséget
teremteni a munkaügyi szolgáltatások megismerésé-
re. A FIP helyeken az érdeklôdôk: aktuális állásokról,
képzésekrôl, munkaerô-piaci programokról, alkalmi
munkavállalói könyvekrôl és támogatási lehetôségek-
rôl tájékozódhatnak. 

A program célcsoportja: Hátrányos helyzetû ál-
láskeresôk, akik foglalkoztatása az elsôdleges mun-
kaerô-piacon nehézségekbe ütközik. (Pl.: pályakezdôk,
50 év felettiek, nôk stb.) 

További lehetôségek: önéletrajzzal, szakmai ön-
életrajzzal, motivációs levéllel, kísérôlevéllel kapcsola-
tos szerkesztési segítségnyújtás, és tanácsadás.

Kelemen Mária, FIP tanácsadó

„És az Isten letöröl minden könnyet a szemükrôl, 
és a halál nem lesz többé, 

sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom…”

Kegyelettel búcsúzunk…

2008. augusztus 5-én, 82 éves korában elhunyt 
Csampa Istvánné (Veres Erzsébet). 

Született 1926. január 17-én, meghalt 2008. augusztus 5-én.
Emlékét megôrizzük!

Augusztusban ôket ün ne pel jük!
Augusztus 3-án 15 éves Kelnár Alex Petôfi u. 8/a.

70 éves Kollár Istvánné Dózsa u. 8
Koplányi Ilona

Augusztus 8-án 70 éves Jusztin Jánosné Szabadság u. 12.
Keresztúri Erzsébet

Augusztus 12-én 35 éves Novák Zoltán Béke u. 19.
Augusztus 14-én 30 éves Burger Gábor Petôfi u. 31.
Augusztus 20-án 80 éves Vizdák Istvánné Hunyadi u. 4.

Horák Mária
Augusztus 22-én 25 éves Majdán Kitti Kossuth u. 140.
Augusztus 23-án 65 éves Zelenák Vendelné Kossuth u. 34.

Katulin Margit
Augusztus 24-én 25 éves Oláh Gábor Kossuth u. 58.
Augusztus 31-én 35 éves Csonka Csaba Szécsényi u. 9.

Isten éltesse Mindannyiukat!

Múlnak a gyermekévek…
Idén érettségiztek:
1. Kremnicsán Szandra 
Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola, Balassagyarmat
Továbbtanul: J. L. SEAGULL Szakképzô Iskola, jogi asszisztens szak,
Salgótarján

2. Pszota Bettina
Mikszáth Kálmán KÉVIG Középiskola, Balassagyarmat
Továbbtanul: Budapesti Gazdasági Fôiskola, pénzügyi szakügyintézô szak –
felsôfokú szakképzés, Budapest

3. Szedlák Dorina
Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat
Továbbtanul: Apor Vilmos Katolikus Fôiskola, óvodapedagógus szak, Vác

4. Varga Judit
Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat
Továbbtanul: Budapesti Gazdasági Fôiskola, idegenforgalmi szakmenedzser
szak – OKJ képzés, Bp.

Idén szerzett diplomát:
Varga Zita→ Eszterházy Károly Fôiskola, informatika-könyvtár szak, Eger
Horák Anita → Eszterházy Károly Fôiskola, matematika szak, Eger
Kosik Zsanett → Általános Vállalkozási Fôiskola, vállalkozás szervezô 
közgazdász szak, Budapest 

Szívbôl gratulálunk az elért eredményekhez! A továbbtanuló diákoknak pedig
sok sikert kívánunk a következô évekre!                                              Pszota Csilla

Szép lányaink sikere

Az idén is részt vett balassagyarmati Szent Anna-napi
búcsún a herencsényi Hagyományôrzô Népdalkör. 
A Palóc Szépe öltözetverseny menyecske-kategóriá-
jában 2. helyezést nyert Rigó Rebeka, akit újmenyecs-
kének öltöztettek fel. A leány-kategóriában Galanics
Petra a 3. díjat érdemelte ki. Gratulálunk a lányoknak
és felkészítôiknak is!

Születés
2008. július 27-én megszületett Szalai Vivien. 

Szülei Szalai János és Herceg Ágnes.
Mindannyiuknak sok boldogságot 

és jó egészséget kívánunk!

A H-Farmer Bt. értesíti a lakosságot,
hogy érett, földes karámtrágya eladó. 

Mázsánkénti ára rakodással 200 forint. 
Fábián László: 30/9-108-867

Szervestrágya eladó


