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Herencsény Község Önkormányzata
a Herencsényi Római Katolikus Egyházközség

a Palócföld Alapítvány
és

Herencsény polgárai

tisztelettel meghívják 
Önt és kedves hozzátartozóját

a herencsényi katolikus templomban

2009. április 26-án 

tartandó

Országos Búzaszentelô Szentmisére 
és

Búzaszentelô Ünnepségre.

PROGRAM:

09.00 Gyülekezô a Herencsényi Fonóban
(Herencsény, Kossuth u. 50.)

09.40 A búcsúsok elindulása a templomba

10.00 Országos Búzaszentelô Szentmise és körmenet
A szentmisét Varga Lajos váci segédpüspök celebrálja
A résztvevôket köszönti Becsó Zsolt, Nógrád Megye 
Önkormányzatának elnöke

Szeretettel várjuk Önöket községünkben 
e szép országos hagyomány herencsényi rendezvényén.

A vendéglátók nevében, tisztelettel:

Jusztin Józsefné
polgármester

Ünnepeink
Tavasszal mindig sok ünnepünk van. Húsvét, kará-
csony mellett a legkedvesebb ünnepünk, a keresz-
tény hívôk számára pedig éppen a legnagyobb, hi-
szen ebben fejezôdik ki hitünk lényege, a megváltás.
Aztán itt van március 15-e, ami állami ünnepeink so-
rában a szívünkhöz legközelebb álló. Sokan remény-
kedtek abban, hogy október 23-a is hasonló lelki tar-
talommal telik meg, de sajnos ez nem következett be.
Túl sokáig szapulták, mocskolták, s tudjuk, hogy a
legnagyobb hazugság is hihetôvé válik, ha kellô ide-
ig sulykolják. Erre pedig évtizedek álltak rendelke-
zésre. 

Annyira nem is hiányzik! – hallom sokszor. Pedig
az ünnep nagyon fontos része életünknek, külsôsé-
gei nagyon jellemzôek minden népre, közösségre.
Láthatjuk a tévében, miként ünneplik a farsangot a
brazilok a riói karneválon, az olaszok Velencében.
Ünnepeik vannak azonban a kisebb közösségeknek
is, a falunap, a szüreti mulatság, a búcsú a Heren -
csény hez hasonló kistelepülések életében is az év
meghatározó eseménye. Persze a törekvôbb közös-
ségek, városok nagyobb rendezvényekre is vállal-
koznak. Farsang idején láthatjuk a Mohács környéki
sokácok busójárását, vagy a gyarmati szent Anna
napi Palóc búcsút, ahol tízezrek jönnek össze. 

Az ünnep nem csupán rendezvény, vagy ese-
mény, ahogyan mondani szokták. Az ünnep üzenete-
ket hordoz, üzeneteket a rendezô közösségnek, és
üzeneteket azoknak is, akiket megszólítanak, meg-
hívnak. A vendégeknek. Megmutatják értékrendjü-
ket, mi az, ami fontos számukra. A mohácsi sokácok
horvát gyökereiket, a balassagyarmati búcsú részve-
vôi palóc mivoltukat, viseletüket, hitüket hangsúlyoz-
zák. Az ünnepben felfedezhetjük a tisztelet, a meg-
becsülés, a hagyomány és az elôretekintés jeleit
egyaránt. S az ünnep az igényességre, a minôségre
való törekvés is. Többet akarunk mutatni, mint amik
vagyunk a szürke hétköz napokban.

(Folytatás a 2. ol da lon)



Aktuális2009. FEBRUÁR–MÁRCIUS Aktuális

2

He ren csé nyi Hír mon dó • He ren csény pol gá rai nak tá jé koz ta tó ma ga zin ja • Meg je le nik min den hó nap utol só he té ben • Kiad ja: He ren csény köz ség ön kor mány za ta
Fe le lôs kiadó: Jusz tin Jó zsef né pol gár mes ter • A szer kesz tô ség cí me: He ren csé nyi Fo nó, 2677 He ren csény, Kos suth út 50.  • Fe le lôs szer kesz tô: Pekár Ist ván, tel: 303-436-115,

e-mail: pekar55@t-online.hu • Szer kesz tô sé gi tit kár: Ambrózi Er zsé bet, tel: 35-357-459, e-mail: szan dai_jozsef@t-online.hu • Nyom dai mun kák: Agroinform Kiadó és Nyom daKft.,
1149 Bu da pest, An gol u. 34. • Ügy ve ze tô: Bolyki Ist ván • Nyom dai elô ké szí tés: Sán dor An na, Soós Éva  •  La punk szer zôi: Ambrózi  Er zsé bet, Barkó Zsolt, Fazekas Jánosné, 

Hegedûs Szilárd, Kelemen Mária, Lukács Rita, Pekár Ist ván, Pszota Csil la, Tácsik Bálint •  A lapot Balassagyarmaton terjeszti Pekár János, telefon: 06-30/4698-552 

Ma már kevesen gazdálkodnak a
faluban, nem a kertünk, kis földünk
növényeitôl, pár háziállatunktól
függ a jövônk, az életünk, mint
nagy szüleinknek, de könnyíti lel-
künket az a tudat, hogy az Isten fi-
gyel ránk. Azért voltak boldogabbak
ôseink, mert nem akartak mindent
maguk megoldani, rábízták magu-
kat a Teremtôre.

A jó közösség legfôbb erénye,
hogy minden tagjára oda tud figyel-
ni, és mindenkit a maga helyén ke-
zel. Nem kivételez és nem mellôz,
mert mindkettô erkölcsileg romboló
hatású. Ahogyan a Biblia mondja:
aki a méltatlant felemeli, az igazat
csalja meg. Persze nagyon ritka az
a közösség, amely ezt a zsinórmér-
téket maradéktalanul be tudja tarta-
ni, de már maga az igazságosságra

Mi herencsényiek, büszkék lehetünk ünnepe-
inkre. A palóc búcsúnk messze túlmutat megyénk
határain is, ennek köszönhetô, hogy az idén, április
26-án mi rendezhetjük az országos búzaszentelôt.
Szép, egyszeri esemény lesz falunk történetében, de
jó lenne, ha a búzaszentelôk részvevôi is úgy gon-
dolnának rá évek múlva is, mint egy emlékezetesre. 

Az ünnepek a rendezôk számára sok fáradtság-
gal, törôdéssel járnak, de a sok munka mellett se
feledkezzünk meg a lényegrôl, hogy lélekben is fel-
készülve éljük meg az esemény élményét. Mert az
ünnep nem csupán dicsekvés, nem csak reklám a
közösségnek, hanem annak magasabb lelki tartal-
ma van. A palócok ünnepei általában vallási tarta-
lommal is bírnak. A falunapok, búcsúk része a szent
mise, a körmenet. A mi búzaszentelônknek is a lé-
nyege a Mindenható gondoskodásába vetett hit.

való törekvés is építô jellegû. Tud-
juk, hogy a mi közösségünk sem
olyan erôs már, mint egykor volt, de
még mindig erôsebb, mint a magyar
falvaké általában. Kérek mindenkit,
hogy jöjjön el a búzaszentelôre, ha
idejük, egészségük engedi, vegye-
nek részt az elôkészületekben is. 

Olyan világban élünk, ahol csak
az látszik, ami mutatja magát. 
A reklámok harsánysága miatt az
ingerküszöbünk már olyan magas,
hogy az értéket önmagában nehe-
zen fedezhetjük fel. A jó bornak is
kell a cégér – ahogyan mondani
szokták –, de nem mindegy, hogy
milyen reklámot csinálunk magunk-
nak. Mindannyiunk érdeke, hogy
forogjon falunk neve, terjedjen
jóhírünk, példánk a világban. 

Pekár István

(Folytatás az 1. ol da lról)

Ünnepeink

Önkormányzataink életében az elmúlt egy-két hónap
legjelentôsebb eseményei a 2009. évi költségvetés
elôkészítése, a közmeghallgatás, majd azt követôen
a 2009. évi költségvetés elfogadása voltak. Ez utób-
biból kettô is jutott, hiszen a Cserhát suránnyal közö-
sen fenntartott intézmények költségvetését is el kel-
lett fogadnia a képviselô testületeknek, valamint ki-
nek-kinek saját települése költségvetését.

Az intézményeink fenntartása továbbra is rend-
kívüli pénzügyi erôfeszítést jelent. A körjegyzôség,
az iskola és az óvoda fenntartására 23 millió forint
hozzájárulást kell fizetnie Herencsénynek. Az intéz-
mények teljes fenntartási költsége 2009-ben 104,9
millió forint, melynek intézményenként változó ará-
nyú az állami támogatása, és a fennmaradó rész az
önkormányzati hozzájárulás. Ez utóbbi népesség-
arányos, tehát Cserhátsurány fizeti a nagyobb
részt. Az iskola esetében az önkormányzati hozzá-
járulás 48%, az óvoda esetében 55%, és továbbra is
a körjegyzôség önkormányzati részesedése a leg-
magasabb, 72%. A körjegyzôség településeinek
képviselôtestületei az egyre nehezedô pénzügyi-
gazdasági körülmények miatt 2006. óta szigorú költ-
ségtakarékos gazdálkodásra törekedtek. Ennek kö-
szönhetôen a körjegyzôség költségvetését a 2006.
évi tény 36,8 millió forintról 28,4 millió forintra (2009.

évi terv) sikerült mérsékelni. Heren -
csény község tartozásai pedig a
2006. évi több mint 30 millió forintról
18,9 millió forintra csökkentek, a
költségvetési hiányunk pedig 14,2
millió forintra. 

Ennek az ésszerû takarékos-
ságra való törekvésnek az eredmé-
nyei, hogy intézményeinket, ha je-
lentôs áldozatok árán is, továbbra
is fenn tudjuk tartani, ami azt is je-
lenti, hogy jelentôs számú munka-
helyet is sikerült idáig megôrizni.

A közmeghallgatáson elhang-
zott hozzászólások közül (valamen-
nyi elhangzott vélemény építô jel-
legû és javító szándékú volt) az
alábbiakban néhányat kiemelek. A
hozzászólóknak Jusztin Józsefné
polgármester asszony válaszolt. 

Fazekas Jánosné óvodavezetô
arra hívta fel a figyelmet, hogy gon-
datlanul és figyelmetlenül bánunk a
környezetünkkel. A kaszálék ége-
téssel több útmenti fát felperzsel-
tek, eltûnt a hangyaboly és a bo-

dzabokor, amikben gyönyörködtek
a gyerekekkel, szennyvíz folyik a
patakba és megöli az ott korábban
megfigyelt élôlényeket. Ezek a
rossz példák nagyon nehézzé teszik
a gyermekeink környezetkultúrára
való nevelését.

Szabó Tibor a sportegyesület-
nek juttatandó támogatás összegét
javasolta megemelni. Az önkor-
mányzat az imént bemutatott nehéz
anyagi helyzete ellenére rendsze-
resen több százezer forinttal támo-
gatta eddig a sportegyesületünket,
emellett támogatja a polgárôrséget
is. A költségvetési hiány és a még
mindig jelentô adósság mellett eze-
ket a viszonylag szerény összegû
támogatásokat úgy kell értékelni,
hogy az általa fontosnak tartott cé-
lokért az önkormányzat erején felül
is hoz áldozatokat. A támogatott
szervezetektôl pedig (különösen a
sportegyesülettôl) elvárható, hogy
mindent tegyenek meg saját erôbôl
a szükséges források elôteremtése

Önkormányzati hírek

Csökkenô adósság, megmaradó munkahelyek
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szomszédaink azért nem kapnak tôlünk rosszabbat,
mint ami hozzánk érkezett, mert a folyók öngyógyí-
tásban csodákra képesek.

Herencsény a Duna és a Tisza vízgyûjtôjének a
határán fekszik, sok forrásunk van, szinte paradi-
csomi helyen vagyunk. Szinte kifogástalan vízhez
jutnánk akkor is, ha a vezetékes vízhálózati rend-
szerrel lenne baj. Ôrizzük meg vizeink tisztaságát,
mert eljön az idô mikor szükségünk lesz rá. Még
nincs késô a vizek védelmében eljárni, Heren csény
lakosai is felelôsek a víz tisztaságáért, ugyanúgy
mint a nagyvárosokban lakók.  

Lassan kezd az emberek szemlélete is megvál-
tozni a vizekrôl, de még van mit javítani. Az elmúlt
évtizedekben hazánk polgárai is rádöbbentek, hogy
milyen hatalmas érték az édesvíz. Ma már a legrit-
kább esetben látni olyan embert, aki a Dunában
mossa a kocsiját. Mozgalmak alakultak, melyek
tagjai nyitott szemekkel figyelik az ipari vízszennye-
zést, például a Rába vagy a Tisza esetében.

Hazánk gazdag édesvízkészletben. Olyan stra-
tégiai cikk, amely szakértôk szerint a jövô kôolaja
lehet. Van hír olyan tervekrôl is, hogy a tôzsdére ke-
rülhet a víz pár éven belül. Világszerte viszont na-
gyon kevés az egészséges, fogyasztható édesvíz.
Az UNICEF becslése szerint naponta 4500 gyer-
mekáldozata van a fertôzött víznek. Az egészséges
ivóvíz az egyik legnagyobb értékünk, s ezt a kincset,
együtt kell, együtt fogjuk megôrizni.                tácsik

Édesvíz, furcsa szó, hiszen nem is
édes, hanem arra utal, hogy nem
tengeri. Nélküle a szárazföldön
nem létezhetne élet, mi emberek
sem lennénk. Testünk háromnegye-
de víz. Fárasztó munka, sportolás
közben meleg napokon kincsként
értékeljük, máskor pedig eszünkbe
sem jut fontossága. 

Ezért nyilvánította az ENSZ
március 22-ét a Víz világnapjává,
1994-óta emlékezünk meg termé-
szeti kincsünkrôl, minden évben
más és más összefüggéseire rámu-
tatva. Földünk 70 százalékát víz bo-
rítja és mindössze a vízkészletünk
2.5 százaléka alkalmas szomjúsá-
gunk eloltására. Ezt használja az
ipar, minden gyár, üzem, iskola és
háztartás. Az édesvízkészlet glecs-
cserek és állandó hótakaró formá-
jában található részét nem számít-
va, az édesvíz 98 százaléka felszín
alatti víz, ezért különösen fontos a
felszín alatti vizek védelme. 

Magyarország ivóvízellátásá-
nak több mint 95 százaléka felszín
alatti vizeken alapszik, mégis rosz-
szul bánunk a vízzel. Elszennyeztük
hazai folyóinkat, a Dunát, a Tiszát, a
Sajót, szinte valamennyit. Persze
mondhatjuk, hogy a szennyezés ja-
va határainkon túlról érkezik, de mi
is megtesszük a magunkét. Alsó

A víz világnapja

A legnagyobb kincs

A víz világnapja

Mint sok minden más ünnep, ez is
Rómából ered. Valen tin ró-
mai keresztény pap volt,

akit a keresztényüldözések idején
február 14-én végeztek ki. Pártfogói
halála napját tették meg a szeretet
és a szerelem ünnepévé. Gyor san
terjedt kultusza, de csak az 1400-as
években ért angol területekre, ahol

az ifjak fôleg versekkel és apró aján-
dékkal lepték meg a gyengébb ne-
met. Fran cia ország ban szív alakú pi-
ros dobozba tették a fiúk a leányzók
neveit, ami természetesen a késôb-
bi kedvesük is lett. 1700-ban megje-
lenik az elsô Valen tin napi verses
kötet is. A 19. században, pedig a
Valentin napi üdvözlôkártya küldése

vált szokássá. A Valentin napi ünnep és köszöntés
Magyarországon az 1990-ben éledt fel.

Babonák is akadtak erre a napra: Ennek számí-
tott, ha kilenc magvú almát evett a leány. Ilyenkor a
kilenc magot egy óvatlan pillanatban a kiválasztott
fiú zsebébe kellett rakni, s akkor biztos, hogy az áhí-

Valentin napja

érdekében (pl. tagdíjak, pártoló tag-
ság, pályázatok stb.). A közmeghall-
gatáson elhangzottak eredménye-
ként a sportegyesület és a polgár-
ôrség önkormányzati támogatása
megemelkedett.  

Magyar Sándor, utalva a kör-
nyezetkultúrára, megjegyezte, hogy
a közmunkásokra jobban oda kelle-
ne figyelni. Javasolta, hogy ne csak
az adott évi költségvetésrôl, hanem
az elôzô év teljesítéseirôl is legyen
közmeghallgatás. Felhívta a figyel-
met egyes utcák felújításának szük-
ségességére, és tarthatatlannak ne-
vezte, hogy jártában-keltében azt ta-
pasztalta, egyes önkormányzati uta-

kat valakik elzárnak, illetve elszánta-
nak. Megemlítette azt is, hogy a sze-
métszállítás díjának meg álla pítá sa -
kor valahogyanfigyelembe kellene
venni azt is, hogy az egyes háztartá-
sokban nagyon különbözô mennyi-
ségû hulladék keletkezik. 

A közmeghallgatás óta megtud-
tuk, hogy az önkormányzat nem
nyert azon a pályázaton, ahol útfel-
újításokra, a buszforduló rendbe té-
telére és a ravatalozó átépítésére
akart forrást szerezni. Sajnos lép-
ten-nyomon az tapasztalható, hogy
a pályázati/támogatási rendszert
teljesen átszövi a politika, és ezt
jónéhány település megsínyli.

A hozzászólók között volt még Bartus János (ô
indította a hozzászólásokat, és több ízben is hozzá-
járult véleményével a közmeghallgatás eredmé-
nyességéhez). A hozzászólók között volt még:
Praszna Lajos (közmunka, pályázatok, szennyvíz),
Balázs Imréné Katulin Margit (szemétszállítás, zsá-
kok), Hevér Józsefné (temetôi szemét). Köszönjük a
véleményeket!

Idén tavasztól Herencsény község egy pályáza-
ti úton elnyert 9 személyes Volkswagen márkájú
kisbusszal gyarapszik, melytôl településünk mûkö -
dé sének és az önkormányzat által nyújtott szolgál-
tatások színvonalának javulását várjuk. Cserhát -
surány község önkormányzata, mint iskolafenntar-
tó, iskolabuszra pályázott és nyert, így várhatóan a
következô tanévtôl kezdve a herencsényi gyereke-
ket is ôk fogják szállítani az iskolába. Jávor Károly
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Jézus volt az elsô és egyetlen, aki szembe fordulva a
szemforgató álnoksággal, a földi gazdagság ígérete
nélkül hirdette, hogy az igazi boldogság Isten orszá-
gának elnyerése. Hiába gazdag valaki a földi élte so-
rán, az még nem jelenti azt, hogy elnyeri a végsô bol-
dogságot, a feltámadást, Isten országát!

Az igazi húsvétot a Golgota – misztérium jeleníti
meg számunkra, amikor Jézus Krisztus elfogadta az
Atya akaratát, halálával és feltámadásával legyôzte a
gonosz hatalmát. Bebizonyosodott, hogy az ember
saját maga ugyan érhet el kisebb, nagyobb sikereket,
de tartós és értékes életet csak az Isten Igéjével
megszentelt élet tud adni az embereknek. 

A palóc nép nem más, mint a keresztény ember
hitének letéteményese, aki mint az erdélyi székelyek,
a moldvai csángók, a nagyvilág forgatagoktól elfor-
dulva ôrzi a hitet. Vallja ma is, hogy minden létezô Is-
ten hierarchikus rendjébe illeszkedik, s az egész te-
remtett világ igazi végsô célja Isten országának el-
nyerése. Mit csinál a palóc ember? Belesimul a cser-
háti dombjaiba, a Mátra hegyeibe, csak a patinától
zöld templomtornyok, mint jelzô oszlopok tudatják a
vándorral, hogy emberlakta tájékon jár. Na meg az,
hogy a falvak körüli földek gondosan megmûveltek,
szarvasmarhák legelésznek, s az egészen látszik,
hogy minden úgy történik, hogy a földnek se fájjon. A
palóc becsüli a földet, mert Isten teremtett világa, s
amellyel a gyerekek, az unokák felé, de legelôször az
Úr felé kell elszámolnia. A palóc tudja, pontosan a
fentebb említett hierarchikus rend tiszteletben tartá-

Március 15-e a
magyarság lel-
kéhez legköze-

lebb álló ünnep,
jelképpé vált, nem-
zetünk sza bad  ság -
szeretetét, sza-

badság utáni vágyát
fejezi ki. Az elsô ünnep

óta eltelt 161 év, sokat változott a vi-
lág, de nekünk mégis megmaradt
ünnepnek. Ezen a napon emléke-
zünk dicsôségre és bukásra, és
párhuzamot vonunk napjaink törté-
néseivel is. Ezen a napon talán 
szorosabbá válnak a társadalom
láncszemei és erôsebbek leszünk
lélekben. 

Az 1848–49-es forradalom és
sza bad ságharc Magyarország új-
kori történetének egyik legfonto-

sa miatt, hogy csupán használója és
nem birtokosa a környezô világnak.
Nem véletlen, hogy a Szentkúti és
Mária besnyôi Szûz anya Kegyhelyek
is földünkön vannak, hisz Palóc -
ország hitvilágában is rend van.

Húsvét ennek az Isteni eredetû
rendnek az üzenetét küldi a világnak,
hogy soha nincs késôn az ôszinte
bûnbánat, a böjt, a belsô elcsende-
sedés. Mindig van remény Isten ke-
resésére mindazoknak,   akik meg-
csömörlöttek a fogyasztói társada-
lom – plazma tévés, autólízinges,
mindent ma megveszek hozomra –

földhözragadt világától. Ami mindent
ígér, de mit ad cserébe a földi javak
mellé? Faust doktor eladta a lelkét a
mindentudás csalfa ígéretéért, s
cserében nem a boldogságot, ha-
nem a földi poklot kellett megélnie.

Most nemzetünket ostorozza a
média a gazdasági válsággal. Mint a
szögek marnak belénk az ijesztgeté-
sek, de valójában ki a felelôs azért,
hogy a mindennapi munkánk semmi-
vé válik, az eddig megtermelt javaink
elértéktelenednek? Az Istent tagadó,
önhitt világ a felelôs! 

Az Istent tagadó ember cseleke-
detei hozták ezt a helyzetet, s nekünk
a kötelességünk, hogy mint ezer éve
mindig, a mostani húsvét ünnepén is
hirdessük, hogy van feltámadás, kö-
vetnünk kell az Igét, elfogadni Isten
rendjét, megtartani parancsolatait, s
Jézus parancsát, a szeretet tör -
vényét.

Mint minden tavasz és minden
húsvét, a reményt, az újjászületésbe,
a feltámadásba vetett hitet adja né-
künk, s kötelességünk, hogy jóaka-
ratú emberként ebben reményked-
ve, szeretetben éljük, s adjuk Isten
kezébe nemzetünket, családunkat s
magunkat. Biztos, hogy ebben az
esetben méltó ünnepben lesz ré-
szünk!                            Kalmár Ildikó

Az igaz húsvét

Locsolkodás Hollókôn

tatott nagy szerelem nem maradt el. Akik már na-
gyon szerelmesek, és azt akarják, hogy szerelmük
örökké kitartson, egymás hajszálait süssék tésztá-
ba, és közösen fogyasszák el. A csángók ugyanezt
cselekedték a körömmel. Meg kell hagyni eléggé
ízléstelen, de hát a szerelemért mindent. Valentin
napon nem szabad megsértôdni, meg haragudni.
Bálint napi idôjóslás: ha ezen a napon hideg, száraz
idô van, akkor jó lesz az évi termés. 

Valentin egyébként magyarul Bálintot jelent,
ezért nálunk Bálint napként is szokták emlegetni.
Hazánkban fôként a kereskedelmi média révén a 90-
es évektôl vált népszerûbbé a szokás, hogy ezen a
napon ajándékkal lepjük meg kedvesünket. Az idô
múlásával nemcsak a szerelmesek napja lett, ha-
nem a szereteté is. Illô minden olyan embert meg-
ajándékozni ezen a napon, aki a szívünkhöz közel áll. 

Azt se feledjük el, hogy nemcsak Valentin nap-
kor fontos a szeretet, a törôdés, a odafigyelés! Eny-
nyi hasznos ismeret után, tehát nem árt megje-
gyezni egy nagyon fontos és komoly szabályt. Min-
den ünnep attól szép, mert az emberek érzik és hi-
szik, hogy az a pillanat értük és nekik szól. Tehát
utólag is boldog Bálint  napot!                          tácsik

sabb és meghatározó eseménye, a
nemzeti identitásunk egyik alapkö-
ve. Társadalmi reformjaival a pol-
gári átalakulás megindítója. Szer-
ves része volt az 1848-as európai
forradalmi hullámnak, azok közül vi-
szont lényegében egyedül jutott el
sikeres katonai ellenállásig. Ered-
ményességét mi sem mutatja job-
ban, hogy csak a cári Oroszország
beavatkozásával lehetett legyôzni,
amelynek soha ekkora hadserege
addig nem járt még külföldön.

Bebizonyosodott, hogy itt van a
magyar nemzet Európa szívében,
és nem adja meg magát egyköny-
nyen. Ez a szabadságharc a szív
harca volt, amely megmutatta,
hogyha elszántak vagyunk és ösz-
szefogunk bármire képesek lehe-
tünk! bálint

A nemzeti ünnep
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A búzaszentelés pogány eredetû
népszokásként indult, de a keresz-
tény liturgiában gyökerezett meg. A
római katolikusoknál a Szent Márk
napjához, április 25-éhez legköze-
lebb esô vasárnap tartják a búza-
szentelôt. Az ünnep fénypontja a
körmenet, a vetés megáldása. A hí-
vek a jó termésért és a természeti
károk elhárításáért imádkoznak, s
nem csak a búzáért, hanem minden
vetésért, még a fákat és szôlôket is
megáldották. 

A hagyomány szerint az elsô
körmenetet Liberius pápa a 4. szá-
zad közepén rendelte el. 

Nyugat-Európa országaiból a
9. században kerülnek elô írásos
adatok. Magyarországon a korai
középkorban jelent meg a búza-
szentelés szokása. A búzaszente-
lés a kommunista hatalomátvétel
után visszaszorult, nem felelt meg
az agrárideológiának. Csak né-
hány Észak-magyarországi telepü-

lés kísérelte meg ezekben az idôkben a búzaszen-
telést. A rendszerváltás után újjáéledt a szokás, az
országos búzaszentelôrôl tudósít a média egy ré-
sze is. 

Sok hiedelem és hagyomány alakult ki az or-
szágunk területén a hosszú évszázadok alatt. 
A néphit, mint minden más szentelménynek, a meg-
szentelt búzaszálaknak is különös erôt tulajdonítot-
tak. Tolnában a megszentelt és hazavitt búzaszála-
kat az állatoknak adták. Pereszlényben, ahol a pap
megfordult, amikor a négy égtáj felé hintette a
szenteltvizet, onnan egy maroknyi földet vittek haza
és elhintették a méhek elôtt, hogy a raj ne menjen
el. Nógrádban, Hevesben mindenki tépett egy-egy
szálat, és a férfiak a kalapjuk mellé tûzték, az asz-
szonyok imakönyvükbe préselték. Néhol szokás
volta búzaszentelésre zöldség mag vakat és egyéb
növények mag vait is elvinni, hogy azok is megszen-
telôdjenek.

Tápén a szentelés alatt koszorúkat készítettek a
búzából és ezt a templomi zászlóra helyezték, majd
nyolc nap után levették és a határ négy sarkába
helyezték a jégverés ellen. Sok helyén bele is sü-
töttek a kenyérkovászba a megszentelt búzaszálat.

A palócok a jószágoknak is adtak belôle.
Almágyon, és Medves alján fôleg a kacsák és tyú-
kok elé szórták. A magyar területeken sokfelé szo-
kás volt a búzát a vetômaghoz keverni és viharban
a tûzre dobni, vagy az eresz alá dugni. 

A muravidékiek szerint Szent Márk napján: „Ha
megszólal a pacsirta, a béka, jó termés várható, ha
nem így történik, vagy a fülemüle hallgat, akkor vál-
tozékony lesz a tavasz.

De gyakori még mind a mai napig a szentkép
mögé tûzött búzaszál is.                                             t.b.

A búzaszentelés története
Lassan elérkezik április 26. Ez a nap emlékezetes lesz Herencsény
életében, rólunk fog szólni a média egy része, amelyet az országos búza-
szentelésnek köszönhetünk. De honnan is ered a története a szokásnak?

A boltról jut eszembeMár abba a korba értem,
amikor minden mai törté-
nésrôl valami emlék jut

eszembe. A minap hallom, hogy
bezárt a bolt, szerencsére új tulaj-
donossal újra nyit. Ez mindenképp
megnyugtató. A gondolataim
azonban vissza-visszatérnek a
bolthoz, amely kisebb-nagyobb
átalakításokkal vagy száz éve lát-
ja el a falut, sorsában osztozik a
falu sorsával. Egykori tulajdono-
sa, Lôvy Gyula neve ott olvasható
a hôsök sírján, munkaszolgálatos-
ként halt meg sok magyar katoná-
val együtt. Gyermekkoromban az
öregek sokat meséltek róla, nagy
kópé volt, egy kis huncutságért
nem kellett a szomszédba menni.

Jól emlékszem a hatvanas évek
elején az olajos padlós boltra, ami

még minden berendezésében Lôvy
Gyula emlékét idézte. Mindig petró-
leumszag terjengett a levegôbe,
mert minden negyedik vásárló
petrót is vett, és abból néhány
csepp mindig a padlóra került. Jel-
legzetes eleme volt a helyiségnek a
cukorkás üvegek sora, és a ruszlis
hordó, amibôl facsipesszel szedték
a halat és hagymát. A barna pult
Szandai ház felôli oldalán nagy
tömbben árulták a zsírt és a lilásvö-
rös lekvárt, a Hitler szalonnát. Mind-
kettônek meglehetôsen rossz íze
volt, de nem válogatni jártunk a
boltba.

Akkoriban alakult a téesz, las-
san megszûnt otthon a kenyérsütés

is. A bolti kenyérellátás azonban meglehetôsen aka-
dozott, és mindig a legszárazabb kenyeret hozták a
faluba. Olykor több órát kellett várakoznunk, amíg az
autó megjött, és a flegma kenyérszállítók kirakták a
kemencés kenyerünkhöz képest silány portékát.
Mindig vágytunk a finom krumplis kenyérre, amit
nagymamám sütött, de már nem volt sem búza, sem
malom. A boltosok is egy-egy korszakot jellemeztek.
Ezekben az áruhiányos kemény idôkben a surányi
Nagy Bandi és felesége, Erzsi volt a boltos, majd a
szandai Majorosék következtek. Majoros néni még
népviseletbe járt, ô volt a falusi boltosvilág utolsó
képviselôje.

De ha már a neveknél tartunk, még volt szeren-
csém látni Barát Mihály boltját az orvosi rendelôvel
szemben. Misa sógor, Ilona néném férje közönsé-
ges gazdálkodóként élte le életét, még túl a nyolc-
vanon is igen tevékeny volt. Imponált nekem, hogy
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mintaszerû nyúlfarmján az állatokról tenyésztési
naplót vezetett. Az igazi különlegesség azonban há-
zának egyik sarokszobája volt, ahol a lefalazott ut-
cai ajtó mögött egy igazi szatócsbolt rejtôzött évti-
zedeken át. Az államosítások idején záratták be a
boltot, de annak berendezése, az árukészlet egy ré-
sze még a nyolcvanas évek végén is megvolt. Ak-
kor vette meg a hamuszürkére festett pultot és pol-
cokat a balassagyarmati Palóc Múzeum. Sajnos
nem becsülték meg, tudtommal a rossz tárolás kö-
vetkeztében megsemmisült a berendezés. A Ba -
lassa gyarmatról készült Civitas Fortissima könyv -
ben egy reklámfelirat található, amely egykor a 
Barát bolt része volt.

Bár gyermekkoromban gyakran megfordultam
náluk, a csipkerózsika álmát alvó üzlet elkerülte a fi-
gyelmemet, talán nem is akarták megmutatni. Már
felnôttként fedeztem fel, döbbenten néztem a petró-
leumos kannákat, az öreg mérleget, a fiókokban rafia
között tartott petróleumlámpa-üvegeiket, divatjamúlt,
de még akkor is csodálatosan élénk színû pántliká-
kat, cérnákat, fonalakat. Csodálkozásomat látva egy
történetbe kezdett:

A harmincas évek elején egy Amerikából haza-
tért vállalkozó kibérelte a szobát, és szatócsboltot
nyitott. Hamarosan tönkrement, és a bolt berende-
zését árverésre bocsátották. A házigazda nem
akart újabb bérlôt, inkább kevés össze gyûjtött pén-
zén megvette. Kétszáz pengôért megkapott min-
dent, mivel más jelentkezô nem volt. Minden pénze
elment a boltra, így az apósától kért kétszáz pengôt,
hogy árukészletet vásároljon. 

Nem kis izgalommal ment Ba las  sa gyarmatra,
ahol egész utcasort alkottak a zsidó nagykereske-

dések. Az utca elején volt Rubin -
stein úr bôrnagykereskedése, elô-
ször oda tért be. Kért egy fél tábla
cipôtalpat, amin az ismert kereske-
dô igen elcsodálkozott. Azt hitte ta-
lán új suszter jelent meg a környé-
ken, mire ô restelkedve bevallotta,
hogy boltot nyitna. Szégyellte a me-
részségét, hogy közönséges pa-
raszt létére ilyen úri vállalkozásba
kezd. A kereskedô azonban nem
csodálkozott, sôt azonnal szólt a
segédjének, hogy állítson össze
egy kollekciót. Az újdonsült szatócs
ijedten nézte, mint hordják ki a ko-
csira a bôröket, sarkakat, faszeges
dobozokat, cipôkrémeket. Szólt,
hogy nincs annyi pénze, de
Rubinstein úr csak mosolygott. 

Végül megkapta a számlát,
ahol egy oszlopba a nagykereske-
delmi árat írták fel, mellé pedig azt,
hogy mennyiért árulja. Akart ötven
pengô elôleget adni, de azt a vá-
laszt kapta, hogy majd ha az üzlet
beindul, akkor fizet. Ezután Barát
Mihály betért a következô nagyke-
reskedésbe, majd a harmadikba.
Mire az utca végére ért, a kocsija
roskadásig volt áruval, és a két-
száz pengô ott lapult a zsebében.
Mindenki mutatni akarta a bizal-
mát, és ez neki nagyon jól esett.
Úgy érezte, hogy befogadta ôt a
kereskedôk társadalma. A vállal-
kozás fellendült, két év múlva vá-

sárolt egy hathengeres Ford kiste-
herautót. A faluban csak neki volt
autója, még a gróf is csak hintón
járt. A háború aztán elvitte a fur-
gont, a békét követô új világ pedig
az üzletet. S közben eltûnt Balas sa-
gyarmat virágzó zsidó közössége,
sokukat elnyelte a koncentrációs
táborok pokla, aki túlélte kivándo-
rolt. Ma már csak egy szerény mú-
zeum, és egy hatalmas temetô ôrzi
az emlé küket.

Barát Mihály amikor felidézte
Rubinstein úr emlékét, könnybe lá-
badt a szeme. Élete legszebb, legsi-
keresebb éveit köszönhette neki, az
ô segítôkészsége, jóindulata indított
el a vállalkozás útján. Sem vele,
sem a többi nagykereskedôvel nem
volt soha vitája, egyikük sem akarta
becsapni soha. 

Véglegesen elmerült ez a világ,
Lôvy Gyula és Barát Mihály sza-
tócsboltjának a világa, ahol a har-
mincas években citromot, fügét
árultak, majd jött 40 év, amikor ezek
nyomtalanul eltûntek a heren csé -
nyi boltból. Ma már sok minden
kapható, de ilyen veszélyben még
soha nem volt a falusi kereske -
delem. A városok áruházaiban, ol-
csóbbak az árúk, aki teheti, ott vá-
sárol. Ha tehetjük, vásároljunk a
helyi boltokban, ne történjen meg,
hogy véglegesen bezárjanak. 

Pekár István 

Korabeli szatócsbolt

Hatéves lehettem, amikor elôször
Balassagyarmaton jártam. Fogat
húzattunk. Amikor a farmotoros
buszra édesanyámmal feltüleked-
tem, olyan izgalom fogott el, hogy a
fogfájás miatti szorongásomat el is
felejtettem. Persze nem is nagyon
félhettem tôle, hiszen azt mondták,
hogy csak egy pillanat az egész, és a
fájó fogam nem lesz többé. A 22 kilo-
méteres út végtelen hosszúságúnak
tûnt Gyarmatig, ekkor értettem meg,
hogy Heren csényen kívül más faluk
is vannak: Surány, Haláp, Mohora,
Szûgy. Mindenütt újabb és újabb
emberek szálltak fel, akiket a piros-
pozsgás vidám nándori kalauz, Laci

úgy köszöntött, mintha ángyai, sógo-
rai érkeztek volna hozzá vendégség-
be. Látszott ez a munka élete értel-
me. Magabiztos volt, és öntudatos,
mintha az egész busz az övé lenne. 

Gyarmat számomra maga volt a
város. Két, sôt háromszintes házai-
val, kirakataival, macskaköves fôut-
cájával elképesztett. Édesanyámmal
a buszpályaudvarról kijövet átvág-
tunk a fôutcán, amelyik roppant for-
galmas volt. Két-háromszáz méte-
renként jött egy teherautó, lovas ko-
csi, motorbicikli. Erôt gyûjtöttünk az
átkelésre, és nekivágtunk. Csak az út
közepéig jutottunk, amikor füttyszó
harsant, a rendôr magához intett. 

– Csak a zebrán lehet átkelni, tíz
forint bírságot fizetnek – mondta ri-
degen. Édesanyám riadtan kérdezte,

Foghúzás
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hogy mi az a zebra. Akkor megmutat-
ta, hogy tôlünk vagy harminc méter-
re fehér csíkok vannak az útra fest-
ve. Még ragyogó fehér volt, néhány
napja került oda. Ilyenek vannak
Pesten is! – tette hozzá lekezelôen a
rend zord ôre, miközben édesanyám
pityeregve kifizette a hatalmas bírsá-
got. Az én gyermeki lelkemet ez az
intézkedés is lenyû gözte. Micsoda jó
dolog rendôrnek lenni.

Miután végre átértünk az úton,
orromat finom pörköltszag csapta
meg. A Béke étterem mellett volt az
OTI egykori épülete, ahol a fogászat
mûködött. A váróterem dugig volt
feldagadt képû emberekkel, akik
egymást különféle rémtörténetek-
kel szórakoztatták. Ínybe tört injek-
ciós tûk, betört foggyökerek, a vé-
sés, a fúrás gyötrelme, a begyulladt
korona, a szájpadlást véresre dör-
zsölô mûfogsor volt a legfôbb be-
szédtéma. Vagy két óra várakozás
után sorra kerültünk. Egy sovány,
ideges orvos fogadott, aki ingerül-
ten lenyomott egy székbe. Ô volt
Szimán Vince.

– Miért nem mossa ez a gyerek
a fogát, legalább hármat kellene
húznom – mordult anyámra. Végig-
kopogtatta a fogaimat, amelyiknél a
legjobban felszisszentem annál
megállapodott. Hátrafordult, majd
egy kis barna orvosságos üveg szá-
jára egy kis vattacsomót szorított,
és az üveget kétszer megfordítva
valami folyadékot öntött rá. Aztán a
vattát hirtelen rászorította a fogam-
ra. Rettenetesen hideg volt, szörnyû
fájdalmat okozott, szinte csillagokat
láttam. Felsikoltottam, de akkor már
egy fogóval meg is markolta a lyu-
kas fogamat, és egy csavarással ki-
rántotta. Ez újabb borzalmas fájdal-
mat okozott, de már túl is voltunk az
egészen. Nem tartott öt másodper-
cig. Én a váratlan merénylet miatt
még sírdogáltam, de Szimán rossz -
kedvûen egy vattát nyomott a seb-
be, és elbocsátott.

Bizony némiképp haragudtam
édesanyámra, hogy nem készített
fel erre a megrázkódtatásra, de az
épületbôl kilépve újra lenyûgözött a
hatalmas város. Édesanyám, hogy
kiengeszteljen, vett nekem egy öt-
venfilléres fagyit. Ilyet még életem-

ben nem láttam, amint a kezembe
került azonnal beleharaptam. Telje-
sen csalódottan vettem tudomásul
hogy milyen hideg, azt hittem olyan,
mint a herencsényi boltban kapha-
tó csokival töltött fagyitölcsér.
Gyorsan megtanultam, hogy nyalo-
gatni kell, és akkor egész különle-
ges élményt nyújt. Még az sem za-
vart, hogy citromfagyi lévén átható
állott íze volt. Késôbb tudtam meg,
hogy ez a citrusolaj avasodása mi-
att képzôdô kátrányíz, ami a bambi-
ra is oly jellemzô volt. 

Hétfô lévén elnéztünk a piacra
is, ahol ezrével tolongtak az embe-
rek. A nôk nagy része még népvise-
letben járt, a férfiak között is sok volt
a csizmás, kalapos ember. A viselet
alapján minden asszony faluja felis-
merhetô volt, a féketôk, vizitkék,

kendôk, kötények, singellések, pislancsik, margit -
díszek nyilvánvalóvá tették a hovatartozást. Leg-
alábbis a felnôttek számára, mert nekem ez olyan
volt, mint az ezeregy éjszaka bazárja.

A piacról jövet megéheztem, így betértünk a
Balassa étterembe, ahol egy zónapörköltet ettünk.
Csodálatosan finomnak találtam, pedig otthon egy
falat húst nem tudtak belém erôltetni. A gyarmati ki-
rándulás annyira tetszett, hogy néhány hét múlva
egy újabb foghúzásra vállalkoztam, még Szimán
Vince savanyú képe sem tudott elriasztani. pekár

Történetek, legendák

Az Égettember földje
Az Égettember dûlô nevének törté-
nete az 1800-as évekre tehetô,
pontos idejét meghatározni ma
már nem lehet. Titokzatos, kicsit
borzongató elnevezés, sokan nem
is hallottak még róla, s még keve-
sebben ismerik a pontos helyét. A
terület Herencsény határának leg-
távolabbi része, Nelázsd Kutasó
felôli határán található. Megköze-
líthetjük a pásztói országút és
Liszkó felôl is, az utóbbi esetében
Nagyszôlôtôl egy kilométernyi er-
dei út vezet fel a fennsíkra. 

Régen erdô borította ezt a
földdarabot is, a nemes fafajokat
kiirtották, és herencsényi viszony-
latban elfogadható minôségû
szántóföld lett belôle. Talán az er-
dôirtás közben az egyik favágó
megégett, ma már nem tudjuk,
hogy miként érte a szerencsétlen-
ség, de nem halt meg rögtön. Az
égett ember sokáig szenvedett,
jajgatott halálos ágyán, míg a ha-
lál kínjaitól megszabadította. 

Halála napján évrôl évre jajga-
tását vélték hallani Nelázsd lakói.
Az egykori tanya mellett nagy ár-
kok húzódnak, a legnagyobb a ne-
vezetes Tóvik-árok. Átkelni rajta

csak néhány helyen lehet, de mellette vezet a leg-
rövidebb gyalogút Kutasóra, vagy ahogyan az
öregek mondják, Gutásra. Jellemzô, hogy a
nelázsdi tanyától Herencsény 6 kilométer, Kutasó
pedig csak kettô. 2 km. Nos, a gyalogút bizonyos
szakaszain hallani az égett ember jajgatását. Kü-
lönösen akkor, ha az ember nem figyel semmire,
és nem merül gondolataiba. Talán ma is hallanánk
a kísérteties hangokat, ha arra járnánk, de csak
néhány vadász és gombaszedô fordul meg nagy
ritkán a területen. Aztán ôk is gondjaikba merül-
nek, figyelmük csapong, lelkileg korunk embere
már nem készül fel az ilyen túlvilági hangok foga-
dására.

Az Égettember dûlôhöz még egy furcsa törté-
net kapcsolódik. Amikor a területet elhódították az
erdôtôl, nagy váltva forgató ekével szántották fel
a területet, hogy mélyebben mûvel hes sék. Aho-
gyan elkezdtek szántani a béresek, kígyók fordul-
tak ki a megbolygatott földbôl. Elôször csak né-
hány, majd egyre több. Mint a parasztemberek ál-
talában agyonütötték az elsôket, majd már nem
gyôzték, nem tudták melyik él és melyik nem. Alig
tudtak dolgozni rendesen miattuk. Érdekes módon
a következô évben is találtak kígyókat, sôt mintha
több lett volna. 

Ha elgondolkodunk a két történeten, az juthat
eszünkbe, hogy a természet háborgatása, a táj
békéjének megzavarása furcsa következmények-
kel járhat. Vigyázzunk erdeinkre, fáinkra! 

Tácsik Bálint
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Januárban ôket ün ne pel jük!
(Elôzô számunkban sajnálatos tévedés folytán helytelenül jelent meg két
lakosunk születésnapja. Az érdekeltektôl és családjuktól ezúton kérünk
elnézést.)

Január   5-én 5 éves Barkó Bianka Flóra Dobó K. u. 5.
Január 12-én 45 éves Szilfai Mihály Kossuth u. 25.

Februárban ôket ün ne pel jük!
Február   1-én 70 éves Oláh Bertalanné Kossuth u. 106.

Szabó Margit
85 éves Szandai Jánosné Béke u. 7.

Horák Margit
Február   4-én 15 éves Szentesi Dalma Dobó K. u. 7.
Február 11-én 50 éves Varga István Lisznyai u. 3.
Február 16-án 25 éves Bangó Zsanett Lisznyai u. 12.

65 éves Cserôdi Istvánné Dózsa u. 13.
Dropka Mária

Február 18-án 60 éves Horváth Lajosné Petôfi u. 53.
Kolompár Ilona

Márciusban ôket ün ne pel jük!
Március   2-án 85 éves Vraskó János Szabadság u. 17.
Március   5-én 55 éves Magyar Sándorné Lisznyai u. 6.

Farkas Ilona
Március   7-én 85 éves Tácsik Jánosné Dózsa u. 18.

Bartus Erzsébet
Március 13-án 15 éves Oláh Enikô Kossuth u. 174.
Március 14-én 45 éves Barkó Ferenc Köztársaság u. 3.

45 éves Barkó József Dobó K. u. 5
Március 18-án 15 éves Kiss Emma Petôfi u. 29.
Március 21-én 35 éves Csonka Vilmos Szécsényi u. 13.
Március 23-án 65 éves Barkó Frencné Köztársaság u. 3.

Hanzel Margit
Március 24-én  15 éves Tácsik Boldizsár Dózsa u. 9.

65 éves Hering Istvánné Szabadság u. 8.
Barát Teréz

Március 27-én 15 éves Farkas Vivien Akácfa u. 3.
Március 29-én 50 éves Jusztin János Szabadság u. 12.

Külön köszöntjük az elsô születésnapjukat ünneplô kisgyermekeket!
Január  17-én 1 éves Perjési Gergô Petôfi u. 21.
Január  25-én 1 éves Fábián Hanna Kossuth u. 142.
Február 26-án 1 éves Izsák Szebasztián Petôfi u. 3.

Isten éltesse Mindannyiukat!

Gyász
2009. február 24-én búcsúztunk  

SZILFAI ISTVÁNNÉTÓL (NAGY ILONA).
Született 1931. július 20-án. 
78. életévében érte a halál.

Emlékét megôrizzük!

Hirdetmények

Vásároljuk a hulladékgyûjtô zsákokat
A Herencsényi Önkormányzat kéri községünk lakossá-
gát, hogy a szemétgyûjtés akadálytalan mûködése ér-
dekében folyamatosan vásárolják a hulladékgyûjtô zsá-
kokat! Ne tekintsük ezt nyûgnek, hanem olyan kötele-
zettségnek, amit a 21. században egy európai települé-
sen megkerülhetetlen! A zsákok a Polgármesteri Hiva-
talban vásárolhatók meg.

Segítsük Alapítványunkat!
A Palócföld Alapítvány kéri a község adózó polgárait
és a Herencsénybôl elszármazott honfitársainkat,
hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásá-
val járuljanak hozzá programjaink, rendezvényeink
megvalósításához, és a Fonó fenntartásának költsé-
geihez. 

Adószámunk: 18641183-1-12

Herencsény a Balassagyarmati Kistérséghez tarto-
zik. A helyi önkormányzat és a Balassagyarmati
Mun ka ügyi Központ összefogásának jóvoltából
meg történt a csatlakozás a FIP hálózathoz. 

A program célja, hogy a hátrányos helyzetû (pá-
lyakezdô, munkanélküli) embereket elôtérbe helyezve
segítse elhelyezkedésüket a munkaerô-piacon. 
A FIP pont hálózat minden kihelyezett községében a
tanácsadó munkatársak sikeresen elvégezték a „Kon-
zorcium Nógrád megyében a munkaerô-piaci esély-
egyenlôség javításáért” indított továbbképzést. A kép-
zés alatt tanultakból, és saját tapasztalatok útján fog-
lalkozunk embertársainkkal, és próbáljuk elhelyezni
ôket a munkaerô-piacon, több-kevesebb sikerrel.

Ha egy álláskeresô felkeres minket, az internet
erre alkalmas web-helyein több ezer állásajánlatból
böngészhet. Ezen web-helyek listáját, és erre alkal-
mas címeket biztosítunk az álláskeresônek. Magyar-
országi és külföldi állásajánlatok megtekintésére
egyaránt van lehetôség. Akinek semmiféle számító-
gépes ismerete nincs, annak is mindenben a segít-
ségére leszünk. Az álláskeresés közben tanácsadás
folyik. Itt többek között: önéletrajzzal, szakmai ön-
életrajzzal, motivációs levelek, és kísérôlevelek ké-
szítésével, állásinterjúra való felkészítéssel foglalko-
zunk. Kibôvített tanácsadói szolgáltatásaink közé
tartozik még a jó munkaszerzôdés ismertetése, mun-
kavállalói, és munkáltatói jogok és kötelezettségek
vázolása, valamint az Európai Uniós tagállamokban

való munkavállalási és tartózkodási
jogainkról való tájékoztatás. Felvilá-
gosítást adunk még a Munkavállalói
Kiskönyv használatáról, kiváltásáról,
leadási lehetôségeirôl stb.

A programban résztvevô telepü-
lések önkormányzatai negyedéven-

ként jelentést készítenek a kihelye-
zett FIP pont mûködési tevékenysé-
gérôl, és azt továbbítják a Balassa-
gyarmati Regionális Munkaügyi
Központ felé.

Kelemen Mária
FIP tanácsadó

Tanuljuk meg a nevét!

Foglalkoztatási Információs Pont


