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Ünnepeinkrôl –
ôszi borongásban!
Október környékén három jeles ünnepünk is van. 
A Szent Mihály napi búcsú, az 1956-os forradalom
ünnepe és Mindenszentek. Mi sem bizonyítja jobban
változó világunkat, mint ennek a három ünnepnek az
átalakulása az elmúlt negyven év alatt. 

A búcsú, vagy ahogyan mi mondjuk, a vendég-
ség, a hatvanas-hetvenes években még minden
heren csényi család által megtisztelt esemény volt. 
A rokonok eljöttek a szomszéd falvakból, Sipekrôl,
Varsány ból – mint évszázadokon át mindig – gyalog.
Még emlékszem arra is, hogy a surányiak körmeneti
külsôségek között tették meg a három kilométernyi
utat. Az idôközben városba költözöttek is hazautaztak
akár a távoli fôvárosból is. 

Az ünnep elôtt hetekkel már elkezdték tömni a li-
bákat, a gazdasszonyok egy ötliteres üvegben ká-
posztát savanyítottak. A töltött káposzta, vagy a lak-
tató, sûrû libaaprólékos káposztaleves elmaradha-
tatlan kelléke volt a régi búcsúknak. Persze a liba
igazi szereplése a sülthús volt a finom hagymás tört -
krumlival. Ez reggel, délben és uzsonára is az asztal-
ra került.

Mindezek azonban csak külsôségek voltak, az
ünnep igazi varázsát az összetartó rokonság adta.
Tudtuk, hogy számíthatunk egymásra a születéstôl a
halálig. Mára az összetartozás érzése jórészt kive-
szett belôlünk, vagy ha meg is van, valljuk be, inkább
csak látszat. Keserûségünk, idegenkedésünk a mai
világtól leginkább ebbôl fakad. Az ember közösségi
lénynek születik, csak együtt érzi jól magát, mi pedig
elhagytuk egymást. 

Ez a látszat ünnep nyomja rá bélyegét Minden-
szentekre is. Az egykori herencsényiek többsége ha-
zalátogat, de mintha valami kényszerû kötelesség
lenne halottaink sírjának végigjárása. Van, amikor
még a gyertyákat, mécseseket sem gyújtjuk meg,

(Folytatás a 2. ol da lon) (Folytatás a 2. ol da lon)

Megalakult 
a Cserhát Natúrpark

Gyönyörû címátadó ünnepségre került sor október 22-én, Hollókôn. Meg-
alakult a Cserhát Natúrpark, amelynek községünk is a tagja. Az oklevelet
Jusztin Józsefné polgármester vette át a népviseletbe öltözött Bartus
Józsefnével Szabó Imre környezetvédelmi minisztertôl. 

Mit jelent a natúrpark kifejezés, és milyen elônyökkel járhat a Belsô-Cser-
hát települései számára a Cserhát Natúrpark létrejötte? 

A natúrpark a nemzeti park, a tájvédelmi körzet és a természetvédelmi
terület mellett a természeti és kultúrtörténeti értékek megôrzésének ne-
gyedik szervezeti formája. Önkormányzatok, civil szervezetek és magán-
személyek által alapított közhasznú alapítvány vagy egyesület keretében
fenntartott terület. A védettségi kategóriák között a nemzeti park és a táj-
védelmi körzet között foglal helyet.

A natúrparkok 1997 óta jelentek meg Magyarországon az európai ha-
sonló szervezetek mintájára. Jelenleg négy natúrpark van Magyarországon,
amelyek az ország területének kb. 5%-át fedik le. 

A Cserhát Natúrpark 22 község területét foglalja magába. A programhoz
csatlakozó községek: Alsótold, Becske, Bér, Bokor, Buják, Cserháthaláp,
Cserhátsurány, Cserhátszentiván, Ecseg, Felsôtold, Garáb, Herencsény, Hol-
lókô, Kozárd, Kutasó, Magyarnándor, Nagylóc, Nógrádsipek, Rimóc,
Szanda, Terény, Varsány. 
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sadalmi megbecsülést kapnak, mint
az áldozatok, vagy a mártírok utódai.
Ez nemcsak a hóhérokat védô pár-
tok bûne, sokkal inkább azoké, akik-
nek az áldozatoknak kellett volna

csak kirakjuk a sírokra, mert rohanni kell. Majd va-
lamelyik ráérôsebb helyi rokon meggyújtja. A távol-
ról jött, a nagymamát, dédit csak évi egy-két alka-
lommal látó gyerekeknek már idegenül hangzanak
a feliratok nevei, hiába állnak még a dédszülôk, 
ükszülôk fejfái. Az unokák nem nagyon kíváncsiak
rájuk, talán nem is mesélünk nekik róluk eleget. 

Gyermekkoromban 1956 még ellenforradalom
volt, tiltott, eltagadott esemény. Itt a falusi iskolában,
sôt a középiskolában sem halottam róla semmit. 
A Szabad Európa rádió szívküldi mûsorai utaltak ar-
ra, hogy valami történt, amibôl mi jórészt kimarad-
tunk, de nem is érdemes firtatni a történteket, mert
abból csak bajunk lehet. Azt sem tudtuk, hogy száz -
ezrek hagyták el az országot, hogy közel félezer em-
bert végeztek ki. Olykor elcsíptem egy-egy félmon-
datot: Szandai József az iskolában visszatetette a
keresztet a falra, de elôtte megcsókoltatta a feszü-
letet Géczi Imre tanítóval. Ezért is kellett elhagynia a
falut. Aztán néhányan végigjárták a falut énekelve
és félénk jelszavakat hangoztatva. Ôket is alaposan
elverték a pufajkások. Aztán talán évekkel a forrada-
lom után – 58–59 környékén – a cserhát surányi
Dovicsint a rendôrök agyonverték a magyar nándori
vasútállomáson. Miért? Pontosan a mai napig nem
tudom, talán ital hatására a forradalmat emlegette.
Miután a rendôrök látták, hogy túllôttek a célon, be-
dobták az állomás kútjába, a szemtanúknak pedig
fenyegetôleg megjegyezték: ugye látták, hogy ma-
ga ugrott be! A jelenlévôk pedig hallgattak errôl a
gaztettrôl évtizedeken át. A mai napig nem dolgoz-
ta fel senki ezeket a kis történeteket. 

Csak az egyetemen hallottam elôször határo-
zottan, hogy ez a sötét dátum mit is takar valójában.
A nyolcvanas évek végén már tudatosan kerestem-
gyûjtöttem a forradalommal kapcsolatos informáci-
ókat. Ekkor tudtam meg, hogy megyénket különö-
sen keményen érte a bosszú, ekkor hallottam a sal-
gótarjáni sortûzrôl, és a Hugyagnál az Ipolyba lôtt
munkástanács vezetôkrôl. Sokan a mai napig sze-
retik visszasírni a kádári békeidôket, amikor min-
denkinek volt munkája, az ember elôre juthatott. Ne
feledjük el a Kádár korszaknak ezeket a vad éveit
sem, amik évtizedekre megfélemlítették az embere-
ket. Minden üzenete azt sugallta, hogy a hatalom
mindent megtehet a kisemberrel.

Ennek a hatása a mai napig kihat, hiszen nem
vált 56 olyan ünnepünkké, mint március 15 és au-
gusztus 20. Ezt az ünnepet ellopták tôlünk, a hóhérok
még ma is köztünk élnek, magasabb nyugdíjat, tár-

igazságot szolgáltatni. Ezért van az,
hogy egy jóérzésû ember csak meg-
alázva tud gondolni erre a napra. 

Visszatérve a búcsúnkra, a ha-
lottak napjára és a forradalom ün-
nepére, elmondhatjuk, hogy elfelej-
tettünk ünnepelni is. Pedig az ün-
nep nagyon fontos számunkra, el-
igazít minket a hétköznapokban is.
Hiszem, hogy egyszer visszatér az
ünnep tisztelete, de azt az idôsebb
korosztály már nem éri meg. Újra
kell építeni az egész világot a fun-
damentumig, ez pedig csak tisztító
viharral és évtizedeken át tartó ve-
zekléssel történhet. És ennek az új-
jáépülésnek elôször a lelkekben
kell bekövetkezni, csak utána kö-
vetkezhet a földi világ. De addig is
tudnunk kell, hogy az az ember nem
lehet boldog, akiknek nincsenek
ünnepei, nem emlékezik meg halot-
tairól, és nem tiszteli mártír jait, 
hôseit.                            Pekár István

(Folytatás az 1. ol da lról)

Feladataiban is más, mint a
nemzeti park, amelynek fô célja a
természetvédelem, a kutatás, és
harmadrészben a látogatók, túrá-
zók kikapcsolódása. A natúrpark
esetében nagyobb hangsúlyt kap a
turizmus és a hagyományos termé-
szetkímélô gazdálkodás, a falvak
hagyományainak, szokásainak, táj-
képi környezetének megôrzése. 

A natúrpark címet a környezet-
védelmi miniszter adományozza:
Külön juttatással nem jár, de a cím
birtokában nagyobb eséllyel indul-
hatnak a natúrpark területén élôk a
területfejlesztési, gazdálkodási, kul-
turális pályázatokon. A natúrpark
révén elôdeink mulasztásai erény-
nyé válhatnak, hiszen a térség gaz-
dasági elmaradottsága egyúttal
természeti érintetlenséget, a palóc
gyökerek egy részének megmara-
dását is jelenti, ami a turizmus
szempontjából nagy érték.

A gyakorlatban kézzel fogható
hasznot az hozhat, ha megtaláljuk
azokat a szolgáltatási formákat is,
amelyeken keresztül a lakosság,
vagy legalábbis annak vállalkozó
szellemû része megélhetéshez, 
jövedelem-kiegészítéshez juthat. 
A natúrpark összhangot teremt a
természetvédelem és a gazdasági
tevékenység között. A gazdasági
elônyök a térség lakói számára a
szelíd falusi turizmusban, a pihe-
nésben, üdülésben jelentkeznek.

A Cserhát Natúrpark földrajzi el-
helyezkedése, természeti értékei:

A Cserhát Natúrpark a Cserhát
keleti és északi középhegységi illet-
ve dombvidéki jellegû részeit foglal-
ja magába. A természeti viszonyok
és az emberi tevékenység olyan
egyedi kultúrtájat alakítottak itt ki,
ahol a természeti értékek tárháza
maradt fenn napjainkig. Az andezit-
bôl, mészkôbôl, homokkôbôl fel-

Ünnepeinkrôl – ôszi borongásban!

Megalakult a Cserhát Natúrpark
(Folytatás az 1. ol da lról)
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öntésében, a szakmai munka felügyeletében, a na-
túrparkért való lobbizásban dr. Tardy János c. egy.
tanár szerzett elévülhetetlen érdemeket. A natúr-
park logóját Ferenczy Kristóf tervezte. A pályázati
anyag természeti részét Harmos Krisztián dolgozta
ki, a településekrôl szóló – önkormányzatok által
megírt fejezeteket Végváriné Pongrácz Ágnes gon-
dozta és szerkesztette. A munka költségeit a Cser-
fa Egyesület vállalta magára. A honlap Ispán Dániel
és Varga Pál munkája. A munkából Herencsény
több polgára is kivette a részét. A Cserfa Egyesület
elnöke Jávor Károly, a Cserhát Natúrpark Közhasz-
nú alapítvány elnöke pedig Pekár István. Szandai
József, a Palócföld Alapítvány és a Cserfa Egyesü-
let képviseletében elsôként karolta fel a natúrpark
ötletét, és szervezte meg az elsô találkozót a
Herencsényi Fonóban.                                              P.I.

épülô, mozgalmas felszínû, a hegy-
ségi magassághatárt csak néhol
elérô vidéken a Kárpát-medence
számos sajátságával találkozha-
tunk. A természeteshez közeli er-
dôk és az évszázadok óta mûvelt
szántók, legelôk, rétek egyaránt ér-
tékes növény- és állatfajoknak
nyújtanak otthont. 

Fôként déli és keleti kapcsola-
tok jellemzik az élôvilágot. A száraz
tölgyesekben és a helyükön létre-
hozott gyepekben a mediterrán fló-
ra és fauna képviselôi keverednek
a kelet-európai sztyeppék fajaival.
A bennszülött, szerény megjele-
nésû magyar perjétôl a pompáza-
tos boldogasszony papucsáig, ritka
poloskáktól és sáskáktól a parlagi
sasig izgalmasan változatos élet
veszi körül a natúrpark falvait.
Bôvizû források, természetesen ka-
nyargó patakok, évszázados kocsá-
nyos tölgyek és elfeledett ízeket kí-
náló, régi gyümölcsfajták vonzó
emberi környezetet nyújtanak. Ezek
megbecsülését, megôrzését, fenn-
tartó hasznosítását mozdítja elô a
natúrpark megalakulása.

A Cserhát Natúrpark kultúrtörté -
neti értékei:

Az új természeti régió nem csak
biológiai értékekkel bír, hanem or-
szágosan is párját ritkítóan gazdag
néprajzi különlegességekkel ren-
delkezik. Itt található a népi építé-
szetérôl híres Hollókô és Terény, de
a többi falu is még sok szép palóc-
házzal büszkélkedhet, ha azok nem
is alkotnak már utcát. A legszebb
magyar népviseletek közé tartozik a
bujáki, a rimóci, a hollókôi. Az idô-
sebb korosztály még ma is népvise-
letben jár Varsányban, Nógrád -
sipeken, Herencsényben, de a fia-
talok is örömmel öltik fel nagyszüle-
ik ruházatát ünnepeiken. Jellegze-
tes a vidék tájkonyhája. A natúr-
park falvaiban várak, árpádkori
templomok, gyönyörû kastélyok,
kúriák csalogatják az érdeklôdôket.

Akik sokat dolgoztak a Cserhát
Natúrparkért:

A natúrpark létrehozásának
gondolata dr. Nagy Andor ország -
gyûlési képviselô fejében született
meg. A keretek, a koncepció tervbe

Az idô valójában unalmasan pergô
napok sorozata, közülük idôvel egy-
egy ünneppé válik. Hiszem, hogy ez
a mai nap egyszer ünnep lesz ne-
künk, utódainknak, a Belsô-Cserhát
lakóinak. Az a nap, amikor valóban
felfedeztük a legnagyobb értékün-
ket, az anyatermészetet, amirôl pe-
csétes oklevelet is kaptunk. Régóta
tudtuk, hogy ez a görbe ország gyö-
nyörû, de nem tudtuk felfogni, hogy
ami szép, az értéket is hordoz. Hogy
is mondta Mikszáth, amikor ezt a
földet jellemezte? Szép a szemnek,
nehéz az ökörnek. 

Egészen napjainkig a táj szép-
ségét nem tudtuk pénzre váltani, sôt
mondhatjuk azt is, hogy még ma
sem tudjuk. De megkaptuk hozzá
azt a váltót, ami már a miénk, ami
kamatozni fog nekünk, ha mi is úgy
akarjuk. Megtörtént a címátadás,
de most csak az a szakasz zárult le,
ami elindít minket a kiteljesedés út-
ján. Nagyon sokat kell dolgoznunk,
minden egyes falunak külön-külön

és együtt is, hogy az adottságainkat
aprópénzre válthassuk. Érdeklôdôk-
re, minket felkeresô emberekre van
szükségünk: erdei iskolásokra,
cser készekre, turistákra, zarándo-
kokra, akik ide jönnek, hogy kipi-
henjék magukat, lelküket feltöltsék,
a szívüket feldíszítsék. 

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, ma-
gunknak is fel kell készülnünk, rá
kell hangolni magunkat az új fel-
adatra. Másként kell néznünk a
dombjainkra, a patakjainkra, az út-
széli virágainkra. Ezek a mi kincse-
ink, amelyek többet érnek, mintha
aranyból volnának. Az aranyat már
régen széthordták volna, de a ter-
mészetnek ezek az örökké megúju-
ló kincsei még az unokáinknak is a
javukra lesznek.

Tudatos munkára lesz szüksé-
günk barátaim, hiszen remélhetôleg
egy félév múlva a Nógrád-Novo h -
rad Geopark is megalakul. A natúr-
parkok sorában a negyedikek va-
gyunk az országban, geoparkból

hazánkban az elsô lesz, és a világon is csak az 57.
Tegyünk meg mindent azért, hogy ez a két termé-
szeti egység emelje fel megyénket az ország legér-
tékesebb természeti régiói közé. Mert eddig bizony
mellôzve éreztük magunkat. Mintha a természeti cí-
meket is a politikai holdudvar lobbiereje szerint osz-
tották volna. De ez az ünnep perce, örüljünk és a kö-
szönet hangján szóljunk mindazokhoz, akik ehhez a
címhez segítettek minket. 

Kedves Természetszeretô Barátaim!
Ahogyan az imént említettem, ez a jeles ese-

mény csak egy lehetôség kezdete. Nagyon kemény
szakmai munkára lesz szükség ahhoz, hogy a Na-
túrpark szerepét betölthesse. Kérem a szakminisz-
tériumot, a megye országgyûlési képviselôit, a me-
gyét, a Leader közösségeket, a kistérségi szerveze-
teket és mindazokat, akik segíteni tudnak, hogy te-
remtsék meg néhány szakembernek az érdemi
munka végzésének feltételeit! Ki kell lépnünk a tár-
sadalmi munka, a szívességbôl végzett teendôk kö-
rébôl. Ne féljenek, hogy rossz helyre kerül a pénz!
Olyan területre ruháznak be, amelyik soha nem ad-
ja vissza kamat nélkül a ráfordított munkát!

Kívánom mindannyiunknak, hogy legyen képes-
ségünk értékeink felismerésére és megbecsülésé-
re, és terveink váljanak valóra!

Pekár István beszéde a natúrparki cím átadásán

Szabó Imre miniszternek ízlett a varsányi pálinka
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beadva, az egyik a játszótér felújítá-
sára, a másik pedig egy, a határon
átnyúló kapcsolatokat építô ren-
dezvény megvalósítására. Ha ezt a
pályázatot megnyerjük, akkor jövô-
re közös falunapot szerveznénk
lengyel, cseh és szlovák testvérfal-
vainkkal. Mint azt korábban is
mondtam, pályáztunk a buszforduló
rendbehozatalára, ez a pályázat
nyert, azóta már el is készült. A
Lisznyai utca két oldalának aszfal-
tozására és a ravatalozóra beadott
pályázatunk nem nyert. Most indul
a Leader, ide is pályázhatnánk, de
sajnos az anyagi helyzetünk miatt
meg van kötve a kezünk. Ugyan ön-
erôt ezeknél a pályázatoknál nem
kell felmutatni, de a terveket el kell
készíttetni, ezekre pedig semmilyen
forrásunk nincs. Ezért aztán el-
esünk a pályázati lehetôségtôl is.

Mi a helyzet a csatornázással?
Közeledünk-e már a megvalósí -
táshoz?

A helyzet nem változott, tovább-
ra is várjuk, hogy talán jövôre kiírják
a számunkra kedvezô pályázatot.

Tavasszal került bevezetésre
országosan az új közmunka-prog-
ram, aminek a jelszava „Közmun-
káért pénzt”. Miben más ez, mint
az elôzô volt?

Én úgy láttam, hogy jól indult a
program, ami arról szól, hogy min-
denki, aki a „rát”-ot (rendelkezésre
állási támogatást) kapni szeretné,
annak ezt az összeget közmunka
fejében fizetjük ki. Az önkormány-
zatnak a közmunkáról tervet kell
készítenie. Az idei tervünket, amit
vállaltunk, teljesítettük is, és már
készítjük a jövô évi közmunka-prog-
ram tervét. A közmunkásainkkal
elégedett vagyok, jól dolgoznak, fe-
gyelmezettek. A karbantartási és
kômûvesmunkákat is el tudják vé-
gezni, hiszen vannak köztük szak-
mával rendelkezôk. A program be-
vezetésével kapcsolatban voltak az
önkormányzatnak plusz kiadásai is,
pl. kéziszerszámokat kellett vásá-
rolnunk, hogy dolgozni tudjanak az
emberek. Pályázati pénzbôl sikerült
egy fûkaszát és egy fûnyírót vásá-
rolnunk, így az idén hathatósabban
küzdöttünk a fû ellen.

Kérem, mondjon néhány szót
a hulladékszigetekrôl. Mikortól
hasz nálhatjuk ezeket?

A hulladékszigetek kialakítása
elkezdôdött, a falu több pontján is
elkészült már a tartályok helye. Má-
justól indul majd a szelektív hulla -
dékgyûjtési program, ami nekünk
nem ismeretlen, mert mi már régóta
szelektíven gyûjtünk, igaz, eddig
csak zsákban. A szomszédos falvak-
ban azonban még nem, így ôk majd
a szelektív tartályokon keresztül is-
merkednek a szelektív hulla dék -
gyûjtéssel. Lehet, hogy elôbb is ki-
szállítják majd a tartályokat, de csak
májustól lehet ezekbe gyûjteni a hul-
ladékot. Mindaddig a szemétszállítá-
si rendszer a jelenlegi marad.

Felröppent a hír, hogy a házi
gondozók munkahelye kockán fo-
rog, így az idôsgondozás meg -
szûnhet.

Az idôsgondozás nem szûnik
meg. Igaz, hogy voltak problémák a
jelenlegi munkáltatóval, de a Balas-
sagyarmati Kistérség átveszi az al-
kalmazottakat, s ugyanúgy folytat-
ják munkájukat, mint eddig. 

Ezzel kapcsolatos szóbeszéd
az is, hogy esetleg fizetôssé ten-
nék a gondozást. Igaz ez?

Ez sem igaz. A falvainkban élô
kisnyugdíjasok nem kell, hogy fizes-
senek az ápolásért, gondozásért.
Ha egyáltalán szóba kerül a fizetés,
az csak a kiemelkedô nyugdíjat él-
vezôk esetében lehetséges. 

Jövôre is kevesebb pénzt kap
az önkormányzat. Vannak-e, lehet-
nek-e ennek ellenére terveik a jö-
vôt illetôen?

Nagy tervekben nem gondol-
kodhatunk, hiszen, mint mondtam,
még a pályázatokban sem tudunk
kellôen részt venni, mert nincs pén-
zünk önerôre, tervek készíttetésére.
Ennek ellenére mégis megpróbá-
lunk olyan pályázatokat megcéloz-
ni, amelyek nem kérnek önerôt,
vagyis szegény önkormányzatok
számára írják ki ôket. És továbbra is
küszködünk a fennmaradásért,
azért, hogy az intézményeinket el
ne veszítsük, és dolgozóink munka-
helyeit megtartsuk. 

Ambrózi Erzsébet

A magyar gazdaság a környezô országokhoz viszo-
nyítva évek óta egyre rosszabb helyzetben van, és
egy éve már, hogy a gazdasági válság jelei meg-
mutatkoztak a világban. Ennek kapcsán kénysze-
rült-e az önkormányzat különös megszorításokat
alkalmazni?

A drasztikus megszorító lépéseket mi már ko-
rábban megtettük. Az évek óta tartó, rendkívül
rossz anyagi helyzetünk megtanított bennünket ar-
ra, hogy az élet minden területén odafigyeljünk,
spórolva gazdálkodjunk. Idén is így tettünk, ezért
nem rendítette meg az önkormányzatot a pénzügyi-
gazdasági válság. Viszont évrôl évre kevesebb
pénzt kapunk, kevesebbôl gazdálkodunk.

Tapasztalható-e a lakosság körében a válság
hatása? Fordultak-e a faluvezetéshez segítséget
kérve a lakók?

Igen, sajnos ezt egyre sûrûbben tapasztaljuk. 
A munkahelyek elvesztése, a bérek befagyasztása
következtében, valamint az áfa- és áremelések mi-
att egyre többen jelzik, hogy nem tudják fizetni fel-
vett hiteleik törlesztôrészletét vagy a közüzemi
számláikat. Természetesen megpróbálunk segíteni,
hiszen van lehetôség egyszeri, átmeneti segély
nyújtására az arra rászorulók, illetve a feltételeknek
megfelelôk esetében. A Családsegítô Szolgálat az
elmaradt közüzemi díjak rendezésében segíti a rá-
szorulókat. 

Több pályázat beadásáról adtunk hírt az év
elején. Mi valósult meg ezekbôl?

Nagy örömünkre, a falubuszra beadott pályáza-
tunk nyert, a buszt már használjuk sokak megelé-
gedésére. Az ÖNHIKI-n is nyert az önkormányzat
7 384 000 Ft-ot, ami a mûködésünkhöz elengedhe-
tetlenül szükséges. Jelenleg két pályázatunk van

Megkérdeztük a polgármestert!

Jusztin Józsefné polgármester Beer Miklós
püspökkel köszönti a búcsúra érkezôket
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Palócgulyást fôznek a heren csényi
asszonyok a csábi futballpályán. 
Az elôzmények másfél évre nyúlnak
vissza. 2008. január 11–12-én test-
vérközségünk, Csáb a visegrádi 
országok egy-egy települését bevon-
va tanácskozást szervezett, amely-
nek záróakkordjaként a résztvevôk
együtt mûködési megállapodást írtak
alá. A négy résztvevô község: Szlo vá -
kiából Csáb, Cseh országból Podivín,
Len gyel ország ból Saflary, és Ma -
gyar  országról Herencsény volt.

A megállapodás szerint a négy
község lakói minden év június utol-
só hétvégéjén a sport és a gasztro-
nómia (szakácsmesterség) terüle-
tén közös programokat szerveznek.
Az elsô találkozóra 2008. június
28–30-án, Csábon került volna sor,
de akkor nem érkeztek meg a tá-
mogatások, így az elmaradt.

2009-ben azonban megtörtént a
találkozó, a tizenkétezer lélekszá-
mú, a Lengyel Kárpátokban, Zako -
pane közelében található, Saflary
küldöttsége két busszal is érkezett,
és kitettek magukért a csehek is.
Podivín egy ötezres városka, tehát
jelentôsen nagyobb település mint
a miénk. Nekik sokkal több ember
és anyagi eszköz áll rendelkezésük-
re a sikeres szerepléshez, mint ne-
künk. Dicsekvés nélkül mondhatjuk
azonban, hogy a 680 lelkes Heren -
csény semmiben sem maradt el a
társaktól. Helytálltak a futballistáink
is, a palóc gulyásunk pedig egye-
nesen fenséges lett. Bartus János -
né, Korbely Ferencné, Kosik
Mihály né és Mészáros Istvánné
fôztjét minden náció nagy kedvvel
kóstolta, úgy tûnt, hogy a miénk fo-
gyott el leghamarabb. A képen pol-

gármester asszonyunk, Jusztin Józsefné is látható,
aki most is kiválóan látta el feladatát.

De ennyi elég is a dicsekvésbôl, elmondhatjuk,
hogy Csáb kiválóan látta el a házigazdai teendôket,
feladta a leckét a többieknek. Várhatóan jövôre mi
leszünk a házigazdák, persze csak abban az eset-
ben vállalhatjuk a nagy feladatot, ha megfelelô pá-
lyázati pénzhez jutunk. Bárhogy is alakul, eljutunk
majd Lengyelországba és Csehországba is. Érde-
mes lenne népesebb csapattal készülnünk, már
csak azért is, mert gyönyörû helyeken tölthetnénk
néhány napot.                                                         pekár

Már messzirôl hallani a kombájn
hangját a Töröktemplomi táblában.
Elsôként Kelemen Ferenc cel a
Cserhát-Szolg Kft. legtapasztaltabb
traktorosával találkozom. Meg-
jegyzi, hogy jókor jöttem, mert már
csak félnapnyi munka volt hátra. 

Sok volt az esô mostanában,
hogy haladtak, ártott-e a csapadék
a termésnek? – kérdem.

Nem tett jót a sikértartalomnak
az már biztos, elôször azokat a táb-
lákat vágjuk le, amelyek jobbnak
mutatkoznak, legalább a jó minô -
ségûek kerüljenek a magtárba a
következô esôs napig. A társaság
másik fele – Varga Zsolt, Holes
József, Mravik Zoltán és Horváth
Kálmán Dobrán aratják a repcét.
Ebben az évben ez a harmadik nap,
hogy egyfolytában aratunk reggel-
tôl. A többi napon vagy délelôtt tud-
tunk aratni egy-két órát, vagy dél-
után. Elôfordult, hogy 2–3 napig áll-
tunk a gépekkel. Így aratunk már
két hete, de csak a termés harma-
dával végeztünk. 

A termés milyen?
Jóval gyengébb a tavalyinál,

mert esô csak most esik, akkor nem
amikor a legnagyobb szükség lett
volna rá. 

Úgy látom, hogy a szerencsével
hadilábon állnak?

Nem emlékszem ilyen idôre, ami-
kor ennyire nyögvenyelôsen ment
volna a munka. Most a kombájnokkal
is meggyûlt a bajunk. Istvanovszki
Ferenc kombájnja a legnagyobb ara-
tógépünk. Eddig alig-alig volt vele
probléma, az idén mindössze egyet-
len egy tartállyal aratott. Az elsô ara-
tásnál elromlott. A többi kombájnon
is keletkeznek kisebb hibák, ame-
lyeket azonban orvosolni tudtunk. 

A legjobb kombájn már nem is
arat az idén?

Valószínûleg fog, nagy szükség
van rá. Az ürítô csigával van baj,
nem a motorral. Nem nagy a baj de
a hiba beméréséhez speciális mû -
szerre van szükség, mi ezt nem tud-
juk elvégezni. Régen olyan gépeink
voltak, hogy a tarlón szétszedtünk,
összeraktuk és ment tovább. A mos-

tani aratásunk nem egyszerû, szükség is volt némi
segítségre, hogy könnyebben menjen a munka.

Az a távoli kombájn nem ismerôs nekem…
Szügybôl jött, szükség volt még egy kombájnra,

mert a cég két mûködôképes gépe kevés az 1000
hektárnyi területünkre. Muszáj haladni a betakarí-
tással, nem lenne jó, ha a tarlón maradna a termés.
Ez a kombájn már húsz éves, ami arat itt elôttünk,
de kitûnôen megy. Mennie is kell, hisz 250-es Rába
motor van benne. Neki is van persze gondja, épp a
légkondicionáló romlott el, amire most a közel 40 fo-
kos melegben nagy szükség lenne. Látom a pilóta,
hogy ötpercenként törli az izzadságot és a port ma-
gáról. Nem könnyû így levezetni napi 14–15 órát.

A beszélgetés félbeszakad, mert megtelik a tar-
tály és Kelemen Ferencnek indulnia kell a traktorá-
val. Gyorsan telik a pótkocsi, s már el is porzik
Cserhátsurány irányába. Én még maradok egy kicsit.
Jó nézni ezeket a szorgalmas szakembereket, a fe-
lelôsségtudatot, ahogyan végzik a munkát. bálint

Egy nyári kép

Aratás a herencsényi határban



Aktuális2009. OKTÓBER Nyári képek

6

Miközben a Cserhátszolg Kft. gépei a Török-
templomnál és Dobrán arattak, Kerekes
János és Ottó a patak mentén az árpát ta-

karította be. 
Igencsak meleg napunk van ma – szólítom meg

Ottót, falunk egyetlen kombájn birtokosát.
Jó idô van, azt meg kell hagyni, de hát a nyarak

már csak ilyenek. Nem is kell már több esô a beta-
karítatlan területekre. 

Talán 40 foknál is melegebb van a napon, s ha
jó látom ebben a kombájnban még nincs légkondi-
cionáló…

Itt van a fejem fölött, de ha bekapcsolnám, még
melegebb lenne. Ráadásul felkavarja a port, másra
nem jó. Örülök, hogy kabin van a fejem fölött, kez-
detben ez sem volt még.

Sokat dolgozott a mezôgazdaságban, ha ilyen
jól bánik a traktorokkal és kombájnnal. Ez az 1975-
ben készült gép még mindig jár a földeken?

A gépeim már egyszer feleslegesek lettek, le-
selejtezett darabok. Ez a kombájn Szécsénybôl van.
Többet szerelem, mint amennyit a földjeimen dol-
gozom velük. De nem bánom, ez a hobbim! Vagy 20
évet töltöttem a téeszünkben fiatal éveimben. Fôleg
traktorral dolgoztam, de elôfordult, hogy Fábián
Lacit helyettesítettem kombájnon, amikor ô nem 
ért rá. Ekkor szerettem bele a mezôgazdasági 
gépekbe.

A mezôgazdaság sok-sok munkafolyamata kö-
zül melyiket szerei a legjobban?

Talán a szántást, az fekszik nekem igazán.

A szántástól a betakarításig
mindent el tud végezni a gépeivel?

Mondhatom igen, még bálázó
hiányzik, meg néhány egyéb kiegé-
szítô eszköz. Majd az is lesz, ha ér-
demes a földdel foglalkozni a jövô-
ben. Lassan semmit sem lehet el-
adni. Pontosabban mindent el lehet
adni, csak áron alul. Így nekem
nem nagyon éri meg. Állatot is alig
tartanak az emberek, lassan az is
csoda lesz, hogy valaki a saját kert-
jét meg mûveli. Új géprôl szó sem
lehet, nem lehetne kigazdálkodni az
árát. Egy új kombájn 25–30 milliónál
kezdôdik. 

Ezzel is le tudok aratni 10 hektárt
naponta, de erre nem nagyon van
igény, megrendelés. De azért várom
a nyarat, elôveszem a kombájnomat,
javítom 4–5 napot, hogy beinduljon.
Majd egy pár délután aratok vele,
aztán elrakom télire, hogy majd jövô
nyáron újra elin dítsam.

A termés milyennek mutat -
kozik?

Elégedett vagyok, az árpám ne-
hezen indult fejlôdésnek, de a mai
aratásig szépen összeszedte ma-
gát. A többi gabonafélém is jó ter-
mést adott.                             

tácsik

Kerekesék aratása

Fényképeket nézegetni mindig jó. Egy ismerôs arc
emlékeket idéz bennünk, egy világ nyílik meg elôt-
tünk. Még akkor is, ha a fényképen látható szemé-
lyek egyike-másika már nincs is az élôk sorába. 

Az elsô, fekete-fehér kép a nevezetes Pávakörünk-
rôl készült 1971. október 10-én. Harminchét éve
örökítette meg a fotográfus az örökkévalóságnak
azt a lelkes asszonycsapatot, akik Herencsény ne-
vét megismertették az országgal. Ott a kép szélén
Horák Ferencné, Bori néni, aki talán színésznô is le-
hetett volna, ha nem egy kis palóc faluba születik
parasztlánynak. 

A második, színes kép 1977. július 7-én készült.
Ezen a képen szereplôk közül már fájdalmasan ke-
vesen vannak az élôk sorába, emlékezzünk rájuk
mindannyian a halottak napján.

A harmadik képünkön a herencsényi téeszta-
gok egy csoportja látható a debreceni Nagyerdôn
található szövetkezeti szálló lépcsôjén. Boldog, ön-
tudatos emberek néznek a kamerába, akik már túl-
léptek a téeszszervezés sokkján, és az új rendben

szeretnék megtalálni a boldogulá-
sukat. Mert az embernek élni kell
minden körülmények között, a re-
mény visz elôre minket a rögös
úton. Mára semmivé foszlott ez az
álom is. Amit ezek az emberek fel-
építettek a képen nem szereplô tár-
saikkal együtt, már csak romjaiban
látható Harasztin. 

A negyedik képen legendás
plébánosunk, Kalácska József lát-

ható, akit méltatlanul elfelejtettünk.
Ô is erényekkel és gyarlóságokkal
született, hiszen ember volt, hoz-
zánk hasonló. Kemény akaratú, ne-
hezen hajló férfi, aki megjárta Rá-
kosi börtöneit, majd az én minis t -
ráns kodásom idején a Kádárét is.
Valami templomfelújításkor elma-
radt számla miatt csukták le né-
hány hónapra, de mi tudtuk, hogy
nem ez volt az igazi bûne. Akkori-

Régi fényképek

1. 
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Komposztkészítés

Két fajta komposztot ismerünk: a
lágyszárúakét (gyomnövények,
konyhai hulladék, kerti növények,
pl. paprika, paradicsom, tök, uborka
borsó szára, egyéb fák, bokrok le-
vele) és a fásszárúakét (fák met-
szésekor keletkezô ceruzavastag-
ságú nyesedék, a szôlô zöld hajtá-
sai, fák nyári zöldmetszésénél, ritkí-
tásánál keletkezô nyesedék). A fás
részeket tanácsos metszôollóval
rövidre aprítani, hogy könnyebben
induljon bomlásnak. A lebomlást
elôsegíthetjük, ha egy-egy fô nyári
káposztát rakunk a komposzt köze-
pébe. Mindkét komposztot árnyé-
kos helyre készítsük a kert valame-
lyik sarkába, mérete 2×2 méter le-
gyen, és ha lehet, az aljára drén -
réteget tegyünk. Ez lehet betontör-

melék, aprókô vagy dur va sóder. 
A magassága tetszôleges lehet. 
A drénréteg kb. 10 cm legyen, erre
rakjuk a komposztálni való réteget
(50 cm), és erre tegyünk földréteget
(kb. 10–15 cm). Ha tavasszal kez-
dünk komposztálni, akkor ôszi kihor-
dásig legalább 2–3 alkalommal át
kell forgatni a lágyszárúakat. A fás -
szárúak nehezebben bomlanak, így
a komposzt csak egy-két év múlva
lesz érett a kihordásig, és év közben
többször kell átforgatni. Tanácsos
még a komposztálóba rétegenként
egy marék mûtrágyát szórni, így pó-
tolni tudjuk a nitrogént.

Fontos tudni, hogy a komposzt
anyagába nem kerülhet bele a dió
levele. Ez ugyanis mérgezô anya-
gokat tartalmaz. A diólevelet el kell
égetni, és csak a hamuját lehet a
komposztba rakni.

Orchidea

Ha a falut járom, több ablakban látom a Pillan-
gó orchideát. Ez csodálatosan szép, ritka virág, és
könnyû a gondozása is. A virágföld helyett forgács-
keverékbe van ültetve, mert a gyökerei az ôshazá-
jában a fák kérgeibôl szívják a táplálékot, ugyanis
ez a virág a fák koronái közt él. Ezért is kell átlátszó
edénybe ültetni, hogy fényt kapjanak a gyökerek is.
Mivel az üzletekben, legalábbis Balassagyarmaton
még nem lehet ilyen edényt kapni, így vásárolha-
tunk a zöldségesnél, élelmiszer boltokban pl. epret,

Kertészeti tanácsok

ban a pedagógusnap egybeesett a
magyar hôsök napjával. A pedagó-
gusnap szocialista ünnep volt a
magyar hôsök napja pedig a Horthy
érából származott. Kalácska a va-
sárnapi prédikációjában kimondta,
hogy mások ünnepeljék a pedagó-
gusnapot, de mi a hôseinkre emlé-
kezzünk, akik a Doberdó, és a Don-
kanyar poklában pusztultak el. 

Az országban az elsôk között ál-
lított Herencsény emlékmûvet a há-
borús elesetteknek, ezt is Kalácska
plébános úr járta ki. Még akkor
nem lehetett közterületen a szovjet
hadsereg ellen harcoló katonáknak
emlékmûvet avatni, így a temetôbe

került az emlékmû. Azóta is a hôsök sírjának nevez-
zük. Hosszú ideig egy ágyú hüvely is volt a tetején,
de azt már nagyon régen ellopta valaki, mondjuk ki,
egy gazember. 1963 tavaszán elsô áldozóként Szalai
Piroskával egy verset szavaltam a Hôsök sírjánál,
amit akkor avattak. Már nem emlékszem a versre,
de azóta is elszorul a torkom, ha eszembe jut.
Kalácska József szervezôkészségét azonban sok
más is dicséri: templomunk padjai, falon festett 
képei.                                                                             P.I.

2. 

4. 

3. 
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ruszlit, aminek az edényét erre a célra fel tudjuk
használni. Az epres, kiwis, paradicsomos mûanyag
edény alját nem kell kilyuggatni, mert az már lyukas,
de a ruszlis, savanyúságos vödröket igen. 5–6 lyu-
kat készítsünk az edény alján, hogy a víz elfolyjon,
mert az álló, pangó víz nem jó a növénynek, a gyö-
kerek elrohadhatnak tôle. Ha átültettük az orchide-
át, mártsuk be, vagy engedjünk rá vizet, csurgassuk
le, és úgy tegyük bele az alátétes tálba, melybe te-
gyünk egy pár nagyobb kavicsot, hogy a lecsurgott
víz még onnan el tudjon párologni, fôleg a téli idô-
szakban. Még annyit, hogy a forgács tetejére te-

gyünk dekor raffiát (ajándékbolt,
Rossmann üzletek), így nem szárad
ki hamar. Öntözés helyett csak kézi
kis permetezôvel naponta több al-
kalommal permetezzük, így biztosít-
juk a szükséges páratartalmat a nö-
vény számára. Ha elvirágzott az or-
chidea, ne vágjuk le a kopasz szá-
rát, mert a szár végén kis idô múlva
újra hajtani kezd, és újra megjelen-
nek a virágbimbók. Csak a teljesen
elszáradt szárat vágjuk le, ennek

helyén késôbb új hajtást növeszt.
Az elszáradás csak akkor követke-
zik be, ha megfeledkezünk az öntö-
zésrôl, és a levelei is megfonnyad-
nak. Az orchidea ültetô közegét, il-
letve forgácsot Balassa gyarmaton
a Tesco-ban, és a tsz-udvarban
mûködô horgászboltban lehet be-
szerezni. 

Balázsné Katulin Margit
kertész
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Az év nyarán be kellet zárni Magyarország hulla-
déklerakóinak zömét. Az elmúlt kilenc évben össze-
sen 2400 korszerûtlen lerakó zárt be, június 15-tól
csupán nyolcvan, az uniós elôírásoknak megfelelô
szemétlerakó mûködik az országban. A bezártak
közül 1100 egykori szeméttelepen folynak rekultivá-
ciós munkálatok. A rekultiváció azt jelenti, hogy a
szennyezetté vált földterületet újra biztonságossá
teszik, például utólagos szigeteléssel, földborítás-
sal, szükség esetén átrakással vagy teljes talajcse-
rével. Megyénkben mindössze három szeméttáro-

ló lesz, amely a korszerû követel-
ményeknek minden szempontból
megfelel. 

Magyarországon évente 4,6-5
millió tonna lakossági hulladék ke-
letkezik, ennek 75 százaléka végzi
lerakókban, 10 százalék égetôben,
és csak 12 százalékát hasznosítják
újra. Komposztálással és szelektá-
lással azonban több mint felével le-
hetne csökkenteni a lakossági hul-
ladék mennyiségét. Megváltozott a
hulladék összetétele is, mindent
agyoncsomagolunk, miközben a
szelektív gyûjtési rendszereket
szinte a nulláról kellett újjáépíteni.

A szelektálás ideje Heren -
csényben is eljött. Hétféle váloga-
tási módszernek kell megfelelnünk,
hogy a szemetünket elszállítsák. Az
ismert útmutatóból mindenki rész-
letes tájékoztatást kapott. Ezelôtt
kényelmesebb volt a rendszer, mert

nem kellett sokat gondolkodni hová
is tegyük a hulladékot. De nézzük a
jó oldalát, így mi is többet tehetünk
a környezetünk védelméért. Falunk
esetében igen kedvezô a szemét-
szállítási díj, vannak olyan települé-
sek ahol 3 havi díjért tízezer forinton
felül is füzetnek a polgárok.

Ezért is olyan fontos, hogy meg-
értsük, mekkora felelôsség van
mindenkin, hogy tiszta környezetet
adjunk át a következô generációk-
nak. Új szemléletre van szüksé-
günk! Lelkiismeret furdalás nélkül
be útközben kidobjuk a szemetet, a
sittet lerakjuk földutakra, árokba
dobjuk, erdôszélen lerakjuk a feles-
leges holmikat, kidobott bútorokat,
kicserélt ablakokat. Rajtunk múlik,
hogy milyen lesz a környezetünk,
ami nem csak a portánk határáig
terjed!                          

Tácsik Bálint

Elérkezett a korszerû szemétlerakás ideje!

Folyamatban van az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program III. tengely támogatási kérelmek
támogatási határozatainak kézbesítése. A mikro -
vállalkozás fejlesztése, a vidéki örökség megôrzése
és a falumegújítás jogcímen beadott támogatási
kérelmek postázása folyamatban van, a turisztikai
fejlesztés jogcím kérelmeit pedig a napokban
hiánypótoltatja a Mezôgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal.

Megérkeztek a falubuszok. A Balassagyarmati Kis-
térségben augusz tusban megérkezett az utolsó
„EMVA alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és la-

kosság számára nyújtott alapszol-
gáltatások körében a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesz-
tésére igénybe vehetô támogatás”
keretében elnyert falubusz is. Ösz-
szesen 13 busz érkezett a kistér-
ségbe, melyeket többek között
gyermekszállításra, gyógyszerkivál-
tásra, orvosi vizsgálatra való elju-
táshoz, közösségi, sport- és sza-
badidôs tevékenységek szervezé-
séhez használhatnak majd az ön-
kormányzatok.

A virágos kistérségért. Befejezôdtek
a „Virágos Kistérségért” környezet-
szépítô verseny helyszíni bejárásai.
A versenyt – melybe Herencsény is
benevezett – a Balassagyarmati Kis-
térség Többcélú Társulása írta ki.
Célja a kulturált, környezetbarát,
vendégváró lakókörnyezet kialakítá-
sának elôsegítése a településeken,
valamint a hagyományos virág- és
kertkultúra felélesztése és kiterjesz-
tése. Eredményhirdetés a következô
társulási ülésen lesz.

Vidékfejlesztési rövidhírek



Herencsény Község Önkormány-
zata csatlakozott a 2008-ban ala-
kult Közkincs Közmûvelôdési Ke-
rekasztal közcélú társuláshoz.
Legutóbbi, 4. ülését a balassagyar-
mati Mik száth Kálmán Mûvelôdési
Központban 2009. október 14-én
rendezték meg, ahol szó esett töb-
bek között az országhatáron át-
nyúló összefogásról, a falunapok
tartalmassá tételérôl, turisztikai
fejlesztésekrôl. Itt ismertük meg az
Ipoly Menti Palócok LEADER-stra-
tégiáját, és kialakítottuk jövô évi
programtervünket. 

Pásztor Ildikó, a Kerekasztal
prog ramkoordinátora és a Sugárkan-
kalin Egyesület vezetôje kezdemé-
nyezte és szervezte az ülést, melyre
helyi és határon túli kulturális és vi-
dékfejlesztési szakemberek, intéz-
ményvezetôk, egyesületek és szerve-
zetek irányítói voltak hivatalosak.

A fórumot Csemniczky Zoltán a
Balassagyarmati Mûvelôdési Köz-
pont igazgatója nyitotta meg.

Lôrincz Mária, a nagykürtösi
Középsô Ipoly-mente Regionális
Fejlesztési Ügynökség igazgatója a
„Határon átnyúló kapcsolatok,
programok, lehetôségek” pályázat
tapasztalatairól számolt be, miután
ismertette az ügynökség munkáját,
mûködését. Ezt követôen pedig az
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önkormányzatok határon átnyúló együttmûködési
lehetôségeirôl beszélt, többek közt az EU EGTC (Eu-
rópai Területi Együttmûködési Csoportosulás) prog-
ramjáról, amelyben Magyar ország és Szlovákia si-
keresen vesz részt.

Ott Éva, a Határmenti Régió Fejlesztéséért Ala-
pítvány programvezetôje vette át a szót, ismertette
a testvértelepülési pályázati lehetôségeket.

„Kistérségi együttmûködések a kultúra és a tu-
rizmus területén” címmel Leszák Andrea, a Balas-
sagyarmati Kistérség Többcélú Társulás turisztikai
referense ismertette a 2010-ben tervezett turisztikai
programjaikat, illetve terveiket, elképzeléseiket.

Végül Schwanzer Mónika, a Balassagyarmati
Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetôje ismertette az
ÚMVP IV. tengelyének helyi lehetôségeit, vagyis az
Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztô Egyesületének
LEADER Akciócsoportja által, helyi stratégia alap-
ján kidolgozott célterületeit. Ezután az elôadások
során fölmerült kérdéseket ki-ki föltehette az érin-
tetteknek, illetve kölcsönösen és részletekbe me-
nôen tájékoztatták egymást a saját területük lehe-
tôségeirôl.                                                        Kelemen 9
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A Balassagyarmati Kistérségtôl
kapott támogatásból megtörtént
községünkben, a Teleházban az 5
db számítógép és tartozékainak
komplett cseréje. Az új, modern
számítógépek, és a bôvített inter-
net kapcsolat már megfelel a
korszerû követelményeknek, és a
Teleház által nyújtott szolgáltatá-
sok minôségi javulását eredmé-
nyezi. 

Ugyanekkor került sor a Községi
Könyvtár bútorzatának bôvítésére,
illetve néhány bútordarab cseréjé-
re. A fejlesztésekért külön köszöne-
tet mondunk a Balassagyarmati
Kistérségnek és Jusztin Józsefné
polgármester asszonynak!

Könyvtárunk könyvállományának
gyarapítására továbbra sincs lehe-
tôségünk, ezért felhívjuk a lakosság

figyelmét, hogy Mozgócsere könyvtárunk a mai na-
pig is folyamatosan mûködik. Közösen átgondolva
szeretnénk létrehozni egy Távkönyvtár használatot.
Ezen szolgáltatás lényege, hogy az idôsebbeknek,
illetve azon személyeknek, akiknek problémát okoz
a könyvtárlátogatás, elérhetôvé tennénk a könyv-
tárállományt egy lista formájában. A lista összeállí-
tását a megadott igények, érdeklôdési körök alap-
ján szerkesztenénk. Ha valaki igénybe szeretné
venni ezt a szolgáltatásunkat, kérjük, hogy szemé-
lyesen, vagy megbízott által jelezze a könyvtáros-
nak, vagy a Teleház vezetôjének. 

Jó hír a fiatalok számára, hogy a festés és takarítás
után hamarosan megnyílik az Ifjúsági Klub. A klub
nyitva tartása a jövôben megegyezik a Teleház nyit-
vatartási rendjével. 

Községi Könyvtár, és a Teleház jelenlegi 
nyitva tartása:

Hétfô: 12.00 – 20.00
Kedd: 12.00 – 20.00
Szerda: 12.00 – 20.00
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 12.00 – 20.00
Szombat: 12.00 – 20.00 
Vasárnap: ZÁRVA

A nyitva tartási rend hamarosan változni fog,
akkor haladéktalanul értesítjük a lakosságot!

Kelemen Mária

Kulturális Hírek

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programról 
az alábbi helyeken kapható információ:

Helyi Vidékfejlesztési Iroda
(2699 Szügy, Rákóczi út 99–101.,

balassagyarmati@vkszi.hu, 30/699-4972, 35/544-008)

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztô Egyesülete
(2699 Szügy, Rákóczi út 99–101., praszna.ipte@ gmail.com, 

35/544-007)

Közkincs kerekasztal találkozó

Schwanzer Mónika
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Mióta is focizol a herencsényi nagycsapatban? 
14 éves korom óta. Most 18 éves vagyok.

Hogy sikerült az ôszi szezon a csapatnak, és
hányadik helyen álltok?

Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt mi 
szerettük volna. Most jelenleg a 7. helyen állunk,
de remélem, hogy ez változni fog és elôrébb 
lépünk.

Hazai vagy idegenbeli mérkôzéseken ment jobban
a csapatnak az ôszi idény alatt?

A hazai meccsek midig jobbak a közönség biz-
tatása miatt és hát itthon mindenki jobban szeret
focizni. Ha nyerni nem is, hazai pályán nem szok-
tunk kikapni, de döntetlent mindig kiharcolunk.

Kiket igazolt a csapat a nyári idôszakban?
Csesztvén megszûnt a csapat és onnan jött át 

4 ember.

Többnyire herencsényi játékosok vannak a csa -
patban?

Herencsényiek nem sokan vannak: Mezôhegyi
Csaba, Bucsánszki Csaba, Kerekes Gábor, Jusztin
Balázs és még akik most sérültek sajnos Kalmár
László, Szilfai Attila.

Sokan a település határain kívülrôl ...
Igen, Cserhátsurányból és Balassagyarmatról

vannak játékosok igazolva.

Ki az a személy, aki a legrégebben
erôsíti a csapatot?

Tácsik Kálmán, ô meghatározó
játékos, hátulról irányítja a csapatot.

Hogyan épül fel  a csapat kor -
osztálya, arányt esetleg tudnál
nekem mondani? 

70–30%-ban oszlik meg a fiata-
lok javára, de idôsek is kellenek,
akik összetartják a csapatot.

Hányadik helyen szeretnétek vé gez  ni?
Szeretnénk dobogós helyen

végezni, mint az elmúlt években.

A jövôvel kapcsolatban milyen
célkitûzései vannak a csapatnak,
gondolok például a feljutásra?

Feljutásban nem gondolkozunk
a pénz miatt, de nagyon szeret-
nénk, ha megmaradna a csapat.
Sok ember jár a meccsekre kikap-
csolódás miatt.

Lesznek erôsítések a télen?
Ezt még nem tudjuk. Sok em-

ber szóba jöhet, de még tavasz
messze van, majd meglátjuk mi
lesz belôle.

Köszönöm szépen a riportot és
kívánok neked és a herencsényi
csapatnak is erôt, szerencsét, és
legfôképp egészséget!

T.B.
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Focihírek
Az elmúlt hónapokban sok változás történt a herencsényi focicsapat háza táján. 
Az ôszi szereplésrôl és a csapat helyzetérôl Holes Dáviddal beszélgettünk

A keret:
Kapusok: Baranyai Zoltán, Kerekes Gábor, Gyurovics János
Hátvédsor: Tácsik Kálmán, Kiss Péter, Jusztin Szabolcs, Balázs

Krisztián, Szilfai Attlia, Bilák Róbert, Bucsánszki Csaba
Középpálya: Magyar Gábor, Jusztin Péter, Pásztor László, Mezôhe-

gyi Csaba, Jusztin Balázs,
Csatársor: Bobák Róbert, Kalmár László, Szabados Ákos, Holes

Dávid, Keresztúri Tibor

Ôszi eredmények:
Doboskút SK Nógrádsipek-Herencsény SE 4:0
Herencsény SE-Nógrádmarcal SE 4:0
Nógrádkövesd SE- Herencsény SE 0:5
Herencsény SE- Bujáki SC 2 5:0
Nagylóc SE-Herencsény SE 11:2
Unicum Fc-Herencsény SE 2:1
Herencsény SE-Ipolyvece TC 4:4
Magyarnándori SE-Herencsény SE 2:2
Herencsény SE-Ipolytarnóc S 2:0
BMSC- Herencsény SE 8:0
Herencsény SE-Szécsény VSE 2 2:1

(Még 4 mecs van az ôszi szezonban.)



Abban mindenki megegyezett,
hogy a környezet, a kitûnô klíma, a
település megközelíthetôsége és a
szálláslehetôség alkalmas a sí gya -
logláshoz, s hogy 5–10, de akár 50
kilométeres pályaszakaszt is kiépít-
hetnek.

Pekár István kezdeményezte a
találkozót. Bisztrai György, a hazai
nordic walking talán legaktívabb
képviselôje nyolc sporttársával ér-
kezett, s a megbeszélés elôtt 10 ki-
lométert gyalogoltak a herencsényi
dombokon.

Mindketten elképzelhetônek
tartották, hogy a község alkalmas
egy hazai nordic-központ létre-
hozására. Ehhez persze meg kell
teremteni a szálláslehetôségeket
– 40–50 fô fogadásáról van szó –,
az étkeztetést, majd a késôbbiek-
ben sok egyéb szolgáltatást.
Mindenekelôtt azonban pályák-
hoz szükséges útvonalakat kell
térképezni. Szándékaik szerint az
étkezést és a szállást is a helybe-
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liek – minél több család – bevonásával oldanák
meg. A nagyobb tervek kiteljesítéséhez termé-
szetesen pályázatokra, szponzorokra van szük-
ség, amelyhez természetesen segítséget kapnak
a helybeliek.

Perjési Attilát aki évek óta próbálkozik a falu-
si turizmussal és Tácsik Bálintot vidékfejlesztési
szakembert, az Ipoly-menti Palócok LEADER-ak-
ciócsoportjának munkatársát bízták meg a szer-
vezéssel.

A feltételek jobbára adottak, amennyiben si-
kerrel jár a kezdeményezés, nagyjából kétheten-
te számítanak 40–50 vendégre, ami mondani sem
kell, a település szempontjából jelentôsen föllen-
dítené az idegenforgalmat.

dg 11

Aktuális

Új sport a herencsényi dombokon
Nordic Walking, vagy Ski Walking
néven fut az a viszonylag új sport-
ág, melynek itthoni hívei úgy vél-
ték, Herencsény környéke alkal-
mas lehet arra, hogy itt építsenek
ki pályákat a sígyaloglás szerel-
mesei számára. A Herencsényi 
Fonóban október 10-én ültek össze
a sportág képviselôi, a helybéli
érintettek és vidékfejlesztési szak-
emberek.
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Júliusban ôket ün ne peltük!
1 éves július 27-én Szalai Vivien Kossuth u. 152.
5 éves július 5-én Bangó Gréta Lisznyai u. 12.
5 éves július 10-én Csizek Ádám Dobó K. u. 3.

10 éves július 12-én Kiss Bence Kossuth u. 5.
15 éves július 11-én Vita Csaba Kossuth u. 134.
15 éves július 30-án Stir Klaudia Rákóczi u. 7.
20 éves július 13-án Oláh Mária Kossuth u. 56.
25 éves július 20-án Demkó Ágnes Szécsényi u. 4.
30 éves július 25-én Oraveczné Szabadság u. 15.

Bucsánszki Anita
30 éves július 27-én Balázs Piroska Petôfi u. 37.
40 éves július 3-án Vita Árpád Kossuth u. 134.
40 éves július 15-én Forgács Annamária Akácfa u. 9.
45 éves július 31-én Kalocsai János Akácfa u. 1.
50 éves július 2-án Babcsán Mihályné Petôfi u. 16.

Bacskó Erzsébet
50 éves július 29-én Szentesi Gyula Dobó K. u. 7.
65 éves július 10-én Szalai Mihályné Jókai u. 4.

Mócsány Ilona
70 éves július 22-én Koplányi Antalné Rákóczi u. 1.

Bacskó Margit

Augusztusban ôket ün ne peltük!
25 éves augusztus 6-án Szabó Mihály Kossuth u. 1/d.
25 éves augusztus 31-én Horák Kinga Petôfi u. 38.
30 éves augusztus 17-én Bendiák Csaba Kossuth u. 1.
30 éves augusztus 26-án Szalai Jánosné Kossuth u. 142.

Herceg Ágnes
40 éves augusztus 2-án Istvanovszki Julianna Akácfa u. 5.
45 éves augusztus 7-én Szabó Károlyné Kossuth u. 114.

Csizmadia Erika
45 éves augusztus 20-án Bangó Attiláné Lisznyai u. 12.

Majoros Erika
50 éves augusztus 12-én Horák József Petôfi u. 38.
70 éves augusztus 8-án Baráth Mihályné Béke u. 28.

Petrovecz Margit
75 éves augusztus 28-án Kelemen Istvánné Kossuth u. 32.

Horák Ilona

Szeptemberben ôket ün ne peltük!
10 éves szeptember 17-én Jenei Sándor Akácfa u. 9.
15 éves szeptember 3-án Jenei Beatrix Rákóczi u. 8.
50 éves szeptember 29-én Szedlák János Kossuth u. 96.
60 éves szeptember 5-én Forgács Imréné Rákóczi u. 8.

Venasch Ibolya
60 éves szeptember 29-én Kiss Jánosné Rákóczi u. 20.

Nagy Rozália
70 éves szeptember 3-án Dropka József Kossuth u. 122.
75 éves szeptember 1-jén Bacskó Józsefné Petôfi u. 16.

Gyurovics Erzsébet
75 éves szeptember 16-án Bartus Jánosné Béke u. 10.

Petrovecz Mária
75 éves szeptember 23-án Fábián Lászlóné Dózsa u. 3.

Nagy Teréz

Októberben ôket ün ne peltük!
35 éves október 11-én Kerekes Ágnes Kossuth u. 130.
50 éves október 1-jén Bendiák Józsefné Kossuth u. 1.

Kelemen Ilona
60 éves október 15-én Szalai Károly Köztársaság u. 2.
65 éves október 1-jén Kalmár Lászlóné Kossuth u. 152.

Bartus Ilona
70 éves október 14-én Jusztin János Szabadság u. 12.
70 éves október 25-én Baráth Istvánné Lisznyai u. 4.

Kalmár Teréz
75 éves október 7-én Koplányi Istvánné Hunyadi u. 2.

Hevér Margit
75 éves október 24-én Jusztin Lászlóné Kossuth u. 180.

Kovács Rozália
75 éves október 25-én Szlobodnyik Mihály Szabadság u. 1.

Isten éltesse Mindannyiukat!

Gyász
Június 13-án elhunyt 

Szandai Vincéné Horák Ilona. 
Született 1925. augusztus 10-én. 84

éves korában érte a halál.

Június 21-én örökre távozott közülünk
Csizmadia Pálné Holló Ilona.
Született 1929. május 10-én.

80 éves volt.

Július 17-én hunyt el 
Bartus Andrásné Bacskó Margit. 

1926. május 15-én született. 
Élt 83 évet.

Két nappal késôbb, július 19-én
Bucsánszki Józsefné Ivanyik Máriát

ragadta el a halál. 83 évet élt. 

Július 22-én, 78 éves korában elhunyt
Kiss Istvánné Bartus Ilona. 
Született 1931. június 4-én.

Szeptember 19-én távozott körünkbôl
Bacskó Istvánné Erdélyi Veronika, 

aki 1918. március 4-én született. 
Élt 91 évet.

Október 22-én hunyt el Hevér József,
aki 1936. december 4-én született. 

73 évet élt.

Emléküket megôrizzük!

Gólyahír
2009. szeptember 24-én 
megszületett 

Barkó Péter

Édesapja Barkó József
Édesanyja Barkó Józsefné Babcsán Hajnalka. 

Jó egészséget és sok örömet kívánunk 
a családnak a kis jövevényhez!


