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Október 3-én került sor az önkormányzati választási forduló megtartására.
A takarékosság jegyében hozott új önkormányzati törvényi rendelkezések
csökkentették a képviselôk számát, így községünkben hét képviselô helyett
négyet választhattunk. A négy képviselôi helyért tíz jelölt indult. A polgár-
mester – egyedüli indulóként – a szavazatok számától függetlenül 100%-os
aránnyal nyert. Az urnák zárása, a szavazatok összegzése után a képviselôi
mandátumot szerzettek eredményei:

A részvételi arány 58,10%, tehát kevesebben mentünk el szavazni, mint
az országgyûlési választási fordulón, április 11-én. Ugyanezen a napon, ok-
tóber 3-án választották meg képviselôiket a falu kisebbségéhez tartozó vá-
lasztópolgárok, ôk is négy jelöltre szavazhattak. A szavazás eredménye:

A helyi önkormányzati és kisebbségi választás sikeres és eredményes
volt. A képviselô-testületek azóta már megalakultak, a képviselôk esküt tet-
tek, megalakították  bizottságaikat, és hamarosan megtartják elsô érdemi
testületi ülésüket.

Gratulálunk az eredményekhez, munkájukhoz sok sikert és jó egészsé-
get kívánunk!

Ambrózi Erzsébet

Kedves Olvasó!

Ne fújja be 
nyomunkat a hó!

Hosszú szünet után ismét megjelenik a Herencsényi
Hírmondó, terveink szerint most már rendszeresen,
negyedévente 16 oldalon. Amikor annak idején bele-
vágtunk, nem is gondoltuk, hogy milyen sok ember
számára válik fontossá. Az olvasni szeretô emberek
megkedvelték, mert nem a nagyvilágról, hanem ró-
lunk szól, nekünk üzen. A leírtak megmaradnak utó-
dainknak is, ha kíváncsiak lesznek rá, megtudhatják
miként teltek napjaink a harmadik évezred elején. 

A gondolatnak, a kimondott vagy leírt szónak ere-
je van. A Biblia elsô bekezdése szerint úgy történt a
világ teremtése, hogy az Úristen kimondta: Legyen!
Mi nem vagyunk mindenhatók, de a gondolat erejét
mi is megtapasztalhatjuk. Vannak álmaink, terveink,
amelyek lassan cselekedetté érnek, és akkor azt
mondhatjuk, nem éltünk hiába. Persze sok gondola-
tunk csak beteljesületlen álom marad, de csak azért,
mert nem mondtuk ki szívbôl. 

Szóval nagyon fontos, hogy legyenek gondolata-
ink, vágyaink, és legyen bennünk törekvés, a megva-
lósításra. Ha tovább lapoznak, a frissen megválasztott
polgármester és képviselôk vallanak terveikrôl. Bizto-
sak lehetünk benne, hogy ezek a tervek mindegyike
nem fog megvalósulni, hiszen ahhoz egy megyei ran-
gú város költségvetésére lenne szükség, de nekünk
kutya kötelességünk támogatni vezetôinket, mert ak-
kor néhány a sokból biztosan sikerülni fog. Együtt so-
kat tehetünk, és ezáltal mindannyian gazdagodunk. 

A 20. század második fele kegyetlenül elbánt
Herencsénnyel. A 2. világháború kezdetén majd két-
szer annyi volt a falu lakossága, mint ma. Vagy 350-en
laktak Liszkón, mintegy húszan Nelázsdon, de Bikk -
ben és Nagyszôlôben is lakott egy-egy család. Belak-
ták Herencsény történelmi határát, minden paraszt-
ember tudta, hogy a legfôbb erôforrás a termôföld,
amely mindig kamatostul visszaadja a befektetett
munkát. Az az évszázadok alatt kialakult világrend
összeomlott, a föld értéktelenné vált, és a falu lakos-
sága számára érdektelenné is. Nem csak Heren -
csénnyel történt meg mindez, de még mintegy ezer
magyar falu jutott arra a sorsra, hogy a jövôje kérdô-
jelezôdik meg. (Folytatás a 2. ol da lon)

Önkormányzati
választás – 2010

Kapott szavazat Szavazati arány

Polgármester: Jusztin Józsefné 266 100 %

Képviselôk:

Tácsik Bálint 148 48,05%

Kosik Mihály 146 46,40%

Bucsánszki Csaba 138 44,81%

Demkó György 113 36,69%

Érvénytelen szavazat 45

Képviselôk:

Oláh Gyula 25,22%

Stir Sándor 25,22%

Bangó Béla Tamás 23,48%

Jónás Gábor 23,48%



Láthatjuk mi is, hogy elôzô megjelenésünk,
mintegy másfél év óta meghalt 15 testvérünk, és
született négy. Ez azt jelenti, hogy ha nem sikerül
az elszármazottakat vagy betelepülô családokat
csábítani a faluba, húsz év múlva csak 300–400 la-
kója lesz Herencsénynek, akik pedig most szület-
tek, még megérhetik, hogy Liszkóhoz hasonló
pusztává válik a falunk. Nem fogja tudni senki, hol
volt a Rimóci kiskútja, a Kozma szôlôje, a Barát-
kert, a Benyogarád, a Heringek földje, és kik voltak
azok az emberek, akikrôl elnevezték a földrajzi he-
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Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás, és megemelte a hulladék-
ártalmatlanítási díjat. Uniós pályá-
zatból korsze rû sítették és bôvítették
a hulladéklerakó telepet. A beruhá-
zást be kellett fejezni és beüzemelni.
A szállításra közbeszerzést írtak ki,
míg nincs döntés, mivel a közbe-
szerzést újra ki kellett írni. A zsákos
beszállítás valószínûleg 2010. dec-

Az önkormányzat az óvodát, általános iskolát, kör-
jegyzôséget közös fenntartású intézményként
mûköd teti a cserhátsurányi önkormányzattal.

A házi segítségnyújtást 2009. január közepéig
mûködtette az önkormányzat. Ezt a feladatot átad-
tuk a Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

A családsegítés és gyermekvédelmi feladatot
11 önkormányzattal közösen látjuk el. 

A szociális étkezetési szakfeladatot az önkor-
mányzat látja el.

Könyvtárat, teleházat mûköd tetünk.
Az utak-hidak üzemeltetését, a közvilágítási fel-

adatokat, a város-és község gazdálkodást, a mun-
kanélküli ellátásokat, a mûvelôdési és sport célo-
kat, valamint az egyéb szociális feladatokat az ön-
kormányzat látja el.

Tagjai vagyunk a Többcélú Kistérségi Társulás-
nak, amelyet 29 önkormányzat alapított. Közösen
fenn tartott intézményeinkhez, a könyvtárhoz és az is-
kolabusz mûköd tetéséhez támogatást folyósítanak.

Kiadásainkat saját bevételbôl, állami támoga-
tásból, kistérségi támogatásból, ÖNHIKI-bôl finan-
szírozzuk, de hitel felvételre is szükségünk van. Egy-
re nehezebb a finanszírozás, mivel az állami támo-
gatások és az ÖNHIKI támogatás minden évben ke-
vesebb. Ezért a képviselô-testület a költségvetés
tervezésekor igyekezett takarékos költségvetést ké-
szíteni. A tartozásokat csökkentettük minden évben. 

A nógrádmarcali hulladéklerakót mûködtetô Tár-
nics Kft-ben 16 önkormányzattal együtt tulajdonosok
vagyunk. 2010. július 22-én a mûködtetést átvette az

Önkormányzati hírek

Beszámoló Herencsény képviselô-testületének 
2006–2010-ben végzett munkájáról 

2007. év 
Összes bevétel Összes kiadás Forrás hiány

Terv:  63.969 eFt 92.858 eFt 28.889 eFt 
Tény: 78.749 eFt 78.725 eFt  

Felújítások teljesítése
Óvoda nyílászáró csere 2.760 eFt
Tartozások 2007. december 31.-én       23.172.004  Ft

2006. év 
Összes bevétel Összes kiadás Forrás hiány

Terv:  79.121 e Ft 116.709 e Ft 37.588 e Ft 
Tény: 91.887 e Ft 91.878 e Ft  

Felújítások teljesítése
Mûvelôdési ház akadálymentesítés 3.191 e Ft
Lisznyai út felújítás 2.293 e Ft

Béke út felújítás 3.450 e Ft 
8.934 e Ft 

Tartozások 2006. december 31-én       25.598.695 Ft

lyeket. Tartok tôle, hogy községünk
nagyobbik fele már most sem is-
meri ezeket. Pedig ezek a dûlô -
nevek hús-vér emberek nevét vi-
selik, akik kétkezi munkájukkal
nyomot hagytak a falu kollektív
emlékezetében. Nem szabad elfe-
ledni ezeket!

Persze nem tehetjük meg,
hogy csak a múltba merengünk, de
ôseink úgy tartották, hogy a télidô-
ben eltévedt ember addig nincs
bajban, amíg a hóban hagyott nyo-
mai után vissza tud jutni a helyes
útra. Nekünk ügyelni kell arra,

hogy elôdeink nyomát soha ne fúj-
ja be a hó!

Fogadják hát szeretettel az új-
ra induló Heren csényi Hírmondót.
Ha van kedvük írni, tegyék meg,
örömmel adjuk közre az írásaikat.
Ha nem éreznek elég erôt az írás-
hoz, de van egy történetük, amit el-
mesélnének, jelezzék a lap szerzô-
inek, és mi feljegyezzük gondolata-
ikat. E gondolatok jegyében kívá-
nok minden kedves Olvasónknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újesztendôt. 

Pekár István

Ne fújja be nyomunkat a hó!

ember 31-ig fog fennmaradni. A hul-
ladék udvarok elkészültek, a szelek-
tív hulladék gyûjtô edények kihelye-
zése is megtörtént. A késôbbiekben
kuka rendszerû gyûjtés lesz, azt még
jelenleg nem tudjuk hogyan fog
mûködni. 

Összefoglaló a számok tükré-
ben az önkormányzat költségvetés
bevételeirôl és kiadásairól, felhal-
mozási kiadásokról lásd táblázatok.



A palóc identitás és összetartozás
erôsítése jegyében rendeztük meg
már ötödik éve július elsô szombat-
ján a Palóc Búcsút. Különösen si-
keres volt az idei, hiszen a visegrá-
di kezdeményezés keretében négy
országból érkeztek vendégeink. 

Évek óta jó kapcsolatot ápolunk
szlovákiai testvértelepüléseinkkel,
Csábbal és Kalondával, de az idén
a lengyel Szaflary és a csehországi
Podivin népes küldöttséggel képvi-
seltette magát. Községünk valam-
ennyi ország településével hivata-
losan is testvér települési megálla-
podást írt alá 2010. július 3-án és jú-
lius 4-én a Palóc Búcsú és Falunap
rendezvényünk keretein belül.

A rendezvényünknek érdekes
színfoltja volt a testvértelepülések
fôzôversenye, melyet zsûri értéke-
lése szerint Csáb csapata nyert. 
A futball mérkôzés I. díját Heren -
csény csapata nyerte. Kulturális
mûsorral is szórakoztattak bennün-
ket a testvértelepülésekrôl érkezett
fellépôk, akikhez csatlakoztak a
környezô települések is elôadásaik-
kal. Újra gyönyörködhettünk a Pa-
lóc Búcsún résztvevôinek színes
népviseletében. A fáradozásunkat
kárpótolta a szemekben felcsillanó
öröm, az ismerôsök baráti ölelése.

A többnapos rendezvény költségeit az Önkor-
mányzat a megnyert EU pályázatból finanszírozta.
A pályázat a testvértelepülési kapcsolatokra épült.
A szabadtéri színpad befedése e pályázat mara-
dandó eredménye. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvé-
nyeink sikeres megtartásához, munkájával, ven-
dégszeretetével, rendezvényen való részvételével.
Azoknak is, akik a Palóc Búcsú résztvevôit portáik
elôtt süteménnyel, üdítôvel kínálják évrôl évre.

Remélem ez még sok-sok évben meg fog is-
métlôdni, kifejezve a palócok összetartozását, ki-
tartását, hagyományainak megtartását. Mindenki-
nek kívánom, hogy a Kereszt Búcsú megünneplé-
se az elkövetkezô években is sok szép emlékkel
örvendeztessen meg mind annyiunkat, a szívünk-
ben pedig az egymás iránti szeretet uralkodjon!

Jusztin Józsefné
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2008. év 
Összes bevétel Összes kiadás Forrás hiány

Terv:  87.777 e Ft 107.926 e Ft 20.149 e Ft  
Tény: 87.617 e Ft 87.424 e Ft  

Felújítások teljesítése
Polgármesteri hivatal akadálymentesítés 10.408 e Ft
Könyvtár felújítás 00.900 e Ft
Mûvelôdési ház fûtéskorszerûsítés 00.360 e Ft
Tartozások 2008. december 31-én      18.046.708 Ft

2009. év 
Összes bevétel Összes kiadás Forrás hiány

Terv:  89.627 e Ft 103.892 e Ft 14.265 e Ft  
Tény: 96.931 e Ft 96.720 e Ft  

Felújítások teljesítése
Autóbusz forduló  3.339 e Ft
Számítógép 5 db (TELEHÁZ) 00.490 e Ft

Polgármesteri Hivatal elôtetô 
1.017 e Ft

15.997 e Ft 
Tartozások 2009. december 31-én     13.729.582 Ft

2010. év 
Összes bevétel Összes kiadás Forrás hiány

Terv:  99.048 e Ft  113.420 e Ft  14.372 e Ft  
Tény I.félév: 38.545 e Ft  46.674 e Ft  

Felújítások teljesítése

Tagóvoda felújítása 9.100 e Ft

A fejlesztési tervekbôl csak a beruházásokra (épületek) tér-
tem ki, egyéb beruházások tervezési költsége, középületek vi-
lágítása, valamint a közvilágítás korszerû sítése, amelyek elô-
zô ciklusban megvalósultak, ezek éves ütemezései a tartozá-
sok között szerepelnek. Továbbá a hulladéklerakó saját erô
összege is a tartozások között szerepel.

Jusztin Józsefné 
polgármester

Amire büszkék lehetünk

Jól sikerült a Palóc Búcsú

Önkormányzati tervek
Az önkormányzati választások eredményes lebonyolítása után nem sokkal, megalakult az
új testület. Az alábbiakban arra vállalkoztunk, hogy bemutassuk az újonnan választott tes-
tületi tagokat. Az a szándék vezérelt bennünket, hogy közelebbrôl megismerjék ôket nem-
csak községünk lakói, hanem Hírmondónkat lapozgató Herencsénybôl elszármazottak is.

Jusztin Józsefné 
polgármester

Gratulálunk a választási ered-
ményéhez. Mindannyian, akik a fa-
luban élünk, tudjuk, látjuk, hogy hi-
hetetlen energiával dolgozott, küz-
dött eddig is a faluért, az egyes em-
berekért. Ráadásul, abban az „el-
lenszélben”, amiben az elszegé-

nyedett, kis önkormányzatok küzdenek a talpon ma-
radásért, még az eredmények sem látszanak. Azt
gondolná az ember, hogy ezt a minden szempontból
hálátlan feladatot meg lehet unni, bele lehet fárad-
ni, ön még sem adta fel. Miért?

Úgy érzem, hogy amit az elmúlt négy év alatt
tettem, az a falu javát szolgálta, még ha az nem is
volt látványos, és szeretnék még többet is tenni. 
Az elmúlt idôszakban elindultak olyan projektek,
amelyek még befejezetlenek, és minden erômmel



azon leszek, hogy ezeket végigvigyem. Szeretném
megköszönni a választópolgároknak, hogy eleget
tettek állampolgári kötelezettségüknek, és elmen-
tek szavazni. Fontos, hogy önmagunk sorsáról ma-
gunk döntsünk.

A takarékosság jegyében csökkentették a tele-
püléseken megválasztható képviselôk számát, a
Herencsényhez hasonló kistelepülések esetében 
7-rôl 4-re. A mi községünket hogyan érinti ez az in-
tézkedés?

Ez az intézkedés csupán azoknál a nagyobb te-
lepüléseknél jelent takarékoskodást, ahol a képvi-
selôk tiszteletdíjat vesznek fel képviselôi munkáju-
kért. A mi képviselôink nem veszik fel a tiszteletdí-
jukat, hanem a nekik járó pénzt egy külön alapba
utalják, ahonnan a közös döntésük alapján a falu
rendezvényeit, egyesületeit támogatják. Ez itt eddig
is így volt, ebbôl a pénzbôl finanszíroztuk a Hírmon-
dó megjelentetését, támogattuk a Palóc Búcsú ren-
dezvényét, az Idôsek Napja vendéglátását és aján-
dékcsomagjait, a gyermekek Mikulás-napi aján-
dékcsomagjait, és még sorolhatnám. Az újonnan
választott képviselôk már most határoztak arról,
hogy ez a jövôben is így lesz.  

A választások óta már két hónap eltelt. Felállt az
új testület, a képviselôk esküt tettek. Mivel kezdték
a munkát?

Hivatalosan is megalakítottuk a testületünket,
bizottságainkat. Mivel ugyanazokat a feladatokat
kevesebb fôvel is el kell tudni látni, ezért próbáltam
több bizottságot létrehozni, és a bizottságokba kül-
sô tagokat is delegálni. Az Ügyrendi bizottság elnö-
ke Demkó György lett, tagjai: Tácsik Bálint és
Bucsánszki Csaba. A Pénzügyi és gazdasági bi-
zottságot szintén Demkó György vezeti, tagjai:
Bucsánszki Csaba és Perjésiné László Anita „kül-
sôsként”. A Humán bizottság vezetôje Tácsik
Bálint, tagjai: Bucsánszki Csaba és Dropka Péter
„külsôs”.

Alpolgármesterünk a testület tagjaiból válasz-
tott Kosik Mihály lett, ô helyettesítheti a polgár-
mestert a képviselôtestület elnökeként. Az új ön-
kormányzati törvény azt is lehetôvé teszi a polgár-
mester számára, hogy feladatai segítése érdeké-
ben ún. „külsôs” alpolgármester bevonását java-
solja a képviselô-testület számára. Az új önkor-
mányzati törvény a képviselôk számának csökken-
tésével együtt pontosan azért teremtette meg a
„külsôs” alpolgármester megválasztásának lehe-
tôségét, hogy a szavazópolgárok által meg nem vá-
lasztott személyek közül a polgármesternek lehe-
tôsége nyíljon olyan szakembert alpolgármesteri
munkára jelölni, aki szakmai hozzáértése révén
ténylegesen segíteni tudja a polgármester és a
képviselôtestület munkáját.

Én éltem ezzel a lehetôséggel, részben azért,
mert a testületi tagok számának csökkentése még
több terhet ró egy személyre, részben pedig azért,

mert a jelöltem, Jávor Károly, aki
korábban testületünk tagja volt, az
önkormányzat költségvetésének el-
készítése és a teljesítés ellenôrzé-
se során olyan plusz feladatokat is
magára vállalt, amelynek jelentôs
része volt az adósságállományunk
csökkentésében, és gazdasági
helyzetünk javításában. A négy év
folyamán, a közös fenntartású in-
tézményeink esetében a költségve-
tési egyeztetéseken minden alka-
lommal részt vett, s ahol lehetett,
évrôl évre csökkentettük a költsé-
geinket. Ennek köszönhetô, hogy
forráshiányunk 2010-re 37 millióról
14 millióra, tartozásunk pedig 25
millióról 13 millióra apadt. Alapos
munkájára jellemzô, hogy a költ-
ségvetéssel kapcsolatos egyezte-
tésekrôl mindig teljes, kész anyagot
nyújtott be a képviselôtársai elé. Al-
polgármesterként feladata lesz a
polgármester és a képviselôtestület
munkájának segítése, részt vesz a
testület ülésein hozzászólási és vé-
leményezési joggal, de nem sza-
vazhat. 

Kormányt is váltottunk az idén.
Vajon az önkormányzatok remél-
hetnek-e többet az új kormánytól?

Nagyon jó lenne, ha az önkor-
mányzati rendszert felülvizsgálnák,
átszabnák a feladatokat. Eddig
ugyanis az volt, hogy nagyon sok
feladatot szabott ki ránk az állam,
de a végrehajtáshoz szükséges
pénzmennyiséget soha nem kaptuk
meg, mindig kevesebbet adtak rá.
Így alakult ki az a forráshiány, ami
az évek alatt óriásivá halmozódott.
Mi próbálunk takarékos költségve-
tést tervezni, a kötelezô feladata-
inkra koncentrálunk, csakhogy így

nem tudunk fejleszteni. Ha az állam
visszavenne a feladatokból – halla-
ni például, hogy az oktatást vissza-
vennék állami fenntartásba –, már
jobban járnánk, mert ennek finan-
szírozása okozza a legnagyobb for-
ráshiányt. 

Mitôl remélhetjük, hogy javul-
hat a község helyzete?

Ha jó pályázatokat írnának ki és
sikeres, elnyert pályázataink lenné-
nek, természetesen javulhat a hely-
zetünk.

Milyen új tervekkel, elképzelé-
sekkel indul az új polgármesteri cik-
lusában?

2011. március 31-ig kell elkészí-
tenünk a következô 4 éves ciklus
gazdasági programtervét. Az elôzô
ciklus idejérôl átnyúló programot
felül kell vizsgálnunk, és legalább a
ciklus végéig szólóan kiegészíte-
nünk, pontosítanunk kell. Azt már
tudjuk, hogy amire csak lehet, pá-
lyázni fogunk. Vannak projektjeink,
amelyeket el is készítettünk, csak
arra várunk, hogy a pályázatot kiír-
ják. Korábban már benyújtott, de el-
utasított pályázatainkkal is várjuk
az újabb kiírásokat, ilyen például az
utak felújítására vagy a ravatalozó
átépítésére készített pályázataink.
Jó lenne, ha mindent meg tudnánk
csinálni, amit az elôzô ciklusban el-
kezdtünk. Szeretném, ha a falu fej-
lôdne a turisztika irányába, hiszen
bárhol járok, mindenhol azt tapasz-
talom, hogy a kis falvak ebben lát-
ják a kitörési pontot. Nagyon sok és
egyre több az üresen álló ház, jó
pályázatokkal ezeket fel lehet újíta-
ni, korszerû síteni, berendezni, és
turisztikai célú hasznosításukkal jö-
vedelemre lehetne szert tenni.

Még folyik a testület „összeko-
vácsolódása”. Mikor és hogyan
folytatják a munkát?

Már az elsô, alakuló ülésünk is
jó hangulatban telt. A konkrét, ér-
demi munka november végén kez-
dôdik, amikor a harmadik negyed-
éves költségvetés teljesítésének
megtárgyalása és elfogadása lesz
a feladatunk. Bízom benne, hogy
ilyen jó hangulatban, közös gondol-
kodással tudunk majd mindvégig
együttmûködni.

2010. TÉL

4

Önkormányzati hírek

Jusztin Józsefné



2010. TÉL

5

Demkó György

Alföldi gyerek vagyok, Nagy -
bán hegyesen születtem 1958-ban.
Az általános iskolát még ott végez-
tem, majd Szegedre kerültem köz-
lekedés-gépészeti szakközépisko-
lába, így tanult szakmám autósze-
relô.  Nôs vagyok, két lányom van,
és idén kislány unokám is született.
Feleségem vállalkozásában dolgo-
zom, a Borostyán sörözôt vezetjük,
közel húsz éve. Korábban kicsit be-
lefáradtam a képviselôi munkába,
de barátaim, ismerôseim unszolá-
sára úgy döntöttem, hogy mégis
csak jelöltetem, megmérettetem
magam.

Munkám során, a sörözôben sok
emberrel találkozom, a beszélgeté-
sek során szembesülök gondjaikkal.
Szomszédaim, az utca, a környék la-
kói is számtalanszor megkeresnek
problémájukkal. A rendszerváltás
óta képviselô voltam, és most is úgy
éreztem, hogy még tudok segíteni az
embereknek, a falunak. Pénz nélkül
nagyon nehéz megváltani a világot,
de azért vannak olyan dolgok, amik-
ben lehet lépni. Az egyik legnagyobb
probléma a szennyvízkérdés, de
hogy erre lesz-e megoldás, nem tu-
dom. Égetô probléma ez a faluban,
de ha nem kapunk rá 95%-os állami
támogatást, akkor nem tudjuk meg-
valósítani. A másik gond a pénzte-
lenség, az, hogy a kormány – leg-
alábbis eddig – nem teljesen fedte le
anyagiakkal az önkormányzatra rótt
feladatokat. Egy részét kifizette, a
többit pedig a falura hárította. Kény-
szerítette a kis falvakat, hogy bizo-
nyos adónemeket kivessen a falura,
pedig tudjuk, hogy nem képesek fi-
zetni, mert nagyon el vannak szegé-
nyedve az emberek. Ha pedig nem
veti ki az adót az önkormányzat, ak-
kor az állam szankcionál, büntet. 

Ma már nálunk is súlyos prob-
léma lett a munkanélküliség. Mun-
kahely nincs, pedig sokan dolgoz-
nának, igaz, olyan is van, aki egyál-
talán nem. 

Képviselôként régóta figyelem-
mel kísérem a herencsényi sporto-
lók helyzetét. Félô, hogy ez is meg -
szûnik, mert erre sincs pénz. A hi-
vatalos igazolások, pálya hitelesíté-

se, bíró díjazása elviszi a meglévô
támogatást. Szeretnénk, ha tovább-
ra is megmaradna a csapat, hiszen
sokaknak, akik ezt szeretik, ez az
egyetlen közösségi szórakozása.
Én is próbálom támogatni a sport-
egyesületet, évente 80 ezer forinttal
járulunk hozzá a mûködésé hez. Úgy
érzem, nem engedhetjük meg, hogy
a felnövekvô nemzedék ne juthas-
son sportolási lehetôséghez. Ezért
a sport területét mindenképpen tá-
mogatom, a vezetôségben is benne
vagyok, és arra törekszem, hogy ez
mûködjön.

A másik – általam figyelemmel
tartott – terület a polgárôrség. Mivel
tagja vagyok a Polgárôr Egyesület-
nek, látom, hogy az utóbbi idôben ki-
csit „leült” a dolog, fel kellene rázni,
meg kellene erôsíteni. Nagy szük-
ség van a polgárôrökre, hiszen tud-
valévô, hogy amióta polgárôrség
mûködik a faluban, a járôrös napo-
kon nem volt betörés. A járôrözés-
nek, a jelenlétnek tehát megvan a
visszatartó ereje. Lehet bírálni a pol-
gárôrséget, de többre megyünk, ha

a bírálók inkább beállnak közénk, erôsítenek ben-
nünket. Jelenkez zenek polgárôrnek fiatalok, idôseb-
bek egyaránt, örömmel fogadjuk a jelentkezéseket!

Sokszor és sokan hozzák szóba a szemétszállí-
tás ügyét. Persze, ez mindenkit érint, nem kis prob-
léma az önkormányzat számára is. Képviselôként
tudom, mi mindig arra törekedtünk, hogy a lakosság
számára a lehetô legjobb megoldást, a legolcsóbb
szolgáltatót válasszuk, ami az emberek számára a
legkisebb anyagi terhet jelenti.  

Bucsánszki Csaba

1975-ben születtem, tôsgyökeres herencsényi
vagyok. Itt élek családommal, édesanyámmal, fele-
ségemmel és kétéves kisfiammal. 2000-tôl hivatá-
sos tûzoltóként dolgozom Balassagyarmaton. Emel-
lett vállalkozást is üzemeltetek, fakitermeléssel fog-
lalkozom. Mivel eddig is segítettem a falut, az 
embereket, úgy gondoltam, hogy képviselôként 
szeretnék még többet tenni szûkebb hazám fejlesz-
téséért, ezért jelentkeztem a képviselôi posztra. 

Helyi lakosként érzékelem az itt lakó emberek
problémáit. Ezek közül az egyik legfontosabbnak a
szennyvízkérdés megoldatlanságát látom. A lakos-
ság régóta takarékoskodik, szinte mindenki megkö-
tötte az OTP-vel a Lakáskassza szerzôdést, fizeti a
havi részleteket, ezért szerintem fontos lenne ezt
mielôbb megoldani.

Az idei év idôjárása egyértelmûen rámutatott,
hogy folyamatosan tisztán kell tartani a vízelvezetô
árkokat. A nagyapáink által kialakított vízelvezetô
árkok beszántása nem engedhetô meg. Az árkok
karbantartása azonban, szerintem nemcsak önkor-
mányzati feladat, erre mindenkinek oda kell figyel-
nie a saját háza táján is. A parkok, zöldfelületek, te-
metô gyomtalanítása az idén nagy terhet rótt az ön-
kormányzatra, ezt sikerült jól megoldani. Ehhez hoz-
zájárult a közmunkaprogram is, mert sikerült hozzá-
értô embereket alkalmazniuk. Én úgy látom, hogy
lehetne ezt hatékonyabban, kevesebb ember alkal-
mazásával is csinálni, csupán egy önjáró fûnyíró
kellene hozzá, amivel egy, a gép kezelésére alkal-
mas ember is el tudná látni ezt a nem kis feladatot.
A temetô fûnyírásakor a vállalkozóknál meglévô
nagy teljesítményû fûnyírók kölcsönadásával gyor-
sabban lehetne végezni, mert ez igen nagy terület.

A munkanélküliséget az önkormányzat nem tud-
ja kezelni, mivel a faluban nincsenek munkahelyek.
Ezért kénytelen a közmunkaprogramra hagyatkozni,
viszont szerintem túl sok a közmunkás, nincs annyi
elvégzendô feladat az önkormányzat háza táján,
amivel le tudná kötni a jelentkezô munkaerôt. 
A megoldás munkahelyek teremtése lenne, ehhez a
vállalkozói kedvnek kellene erôsödnie. Mivel én ép-
pen a vállalkozásom fejlesztésén gondolkodom, ha
sikerül pályázatot nyernem a bôvítésre, 5–6 ember
állandó foglalkoztatását tudnám megoldani.

Önkormányzati hírek

Demkó György

Bucsánszki Csaba
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A falunk az elöregedô községek közé tartozik,
az idôsek segítéséhez a leginkább a szociális gon-
dozó hálózat járul hozzá. Én ezt nagyon jó és hasz-
nos dolognak tartom, de még jobb lenne, ha az ön-
kormányzat alkalmazhatná a gondozókat, mert ta-
lán biztosabb lenne az ô megélhetésük is. Arra fo-
gok törekedni, hogy ez a gondozói hálózat megma-
radjon, mert ellenkezô esetben az egyedülálló idôs
emberek teljesen kiszolgáltatottá válnak. 

A problémák között rendszeresen felmerül a
belterületi utak állapota. Vannak még a faluban bur-
kolatlan földutak, amelyeket már régen le kellett
volna aszfaltozni.

Úgy látom, hogy igen sok tennivaló lenne ah-
hoz, hogy a falunk fejlôdésnek induljon. Ehhez
azonban nem elég a pénz, nem elég pályázatokat
írni. Amire a legnagyobb szükség lenne, az az ösz-
szefogás, összetartás, együtt-gondolkodás. Sok jó
ötlet volt már, ami nem tudott megvalósulni az ösz-
szefogás hiányában. Az elmúlt években én azt lát-
tam, hogy a faluban a közösségi életet néhány em-
ber vitte a vállán, és folyamatosan küzdeniük kellett
azért, hogy mások is bekapcsolódjanak. Ez így
nincs jól! Vannak még fiatalok a faluban, akik az
idôsebbek, tapasztaltabbak mellé állva kivehetnék
a részüket a közösségi programok szervezésében,
megvalósításában. Heren csény nek híre van a kör-
nyéken, de voltak olyan programok, amelyek orszá-
gosan is ismertté tették a nevét. Együttesen meg
kell küzdenünk azért, hogy ez megmaradjon, sôt, to-
vábbfejlôdjön. Jó lenne, ha felismernénk, hogy bár-
mire képesek lehetünk, ha összetartunk, és min-
denki dolgozik ezért.

Kosik Mihály

49 éves vagyok, 2002-ben költöztünk Heren -
csénybe családommal. Feleségemmel, két gyerme-
kemmel és édesanyámmal élek. Egyéni vállalkozó-
ként a Balassa Trans Kft. ügyvezetô-tulajdonosa és
a Nógrád-Méz Kft. tulajdonosa vagyok. Nemzetkö-
zi fuvarozással, szállítmányozással és mézfelvásár-
lással foglalkozunk.

Képviselôként és munkáltatóként is legsúlyo-
sabb problémának a munkahelyek hiányát tartom.
Kevés a településen a vállalkozó, aki embereket
foglalkoztat, de az önfoglalkoztatás (pl. ôstermelô-
ként) is már egy megoldás lehetne.

Ebben a súlyos gazdasági helyzetben, amiben
jelenleg is van az önkormányzat, az egyik legfonto-
sabb feladatnak az iskolánk, óvodánk megmaradá-
sát tartom. Meggyôzôdésem, hogy amelyik telepü-
lés elveszíti iskoláját, óvodáját, onnan a fiatalok rö-
vid idôn belül a városba kényszerülnek. Én azt sze-
retném, ha a faluba visszajönnének az emberek, ha
egy olyan faluközösség alakulna ki, ahol az embe-
rek szeretnek együtt lenni, jó hangulatban együtt él-
ni, együtt dolgozni a faluért.

Legalább ennyire fontos, hogy
a háziorvosi, egészségügyi ellátás
megfelelôen mûködjön. Háziorvo-
sunknak, az eddigiekhez hasonló-
an, továbbra is minden feltételt biz-
tosítanunk kell a munkához, hogy
megmaradjon a háziorvosi szolgá-
lat, hiszen a község lakóinak nagy
része idôs, ellátásra szoruló ember,
akiknek folyamatosan szükségük
van az orvosi szolgáltatásra.

Mindannyiunk közös érdeke
lenne a szennyvízcsatorna mielôb-
bi kiépítése. Sajnos, miután koráb-
ban kimaradtunk a Cserhát su -
ránnyal és más községekkel közö-
sen tervezett szennyvíz-vezetési
munkálatokból, a mi számunkra
még nehezebb megoldani ezt a sú-
lyos problémát, mert egyedül ma-
radtunk, így pályázni pedig sokkal
körülményesebb. Ráadásul, állami
támogatás híján hozzá sem fogha-
tunk, mert még a maradék néhány
százalék kigazdálkodása is nagyon
nagy feladat egy ilyen kis önkor-
mányzatnak. Sovány vigasz, hogy
az ország kistelepüléseinek a zö-
me ezzel a problémával küzd. Mi
törekedni fogunk a probléma meg-
oldására, eddig is próbálkoztunk.
Pályázati lehetôségre várunk, és
amint adottá válik, elindítjuk a
munkát.

Képviselôi munkám során
szem   besültem azzal, hogy a vágyak,
óhajok, és a lehetôségek között mi-
csoda különbség van. Megtanul-
tam, hogy csak olyan reális tervek-
kel lehet elôállni, amit az adott gaz-
dasági helyzetben kell megvalósíta-
ni. Nagy fejlesztésekre most nincs
lehetôség, az élet mégsem áll meg.

Továbbra is élôvé kell tennünk a fa-
lunkat, meg kell ôriznünk az értéke-
inket, hagyományainkat. Nagyon
szeretném, ha az értékteremtô
szándékkal létrehozott Palóc Bú-
csú falunk igazi ünnepe lenne. Sok-
kal többen eljönnének, ha széles
körben hirdetné mindenki ezt az
eseményt. Nagyobb összefogásra,
megjelenésre, részvételre lenne
szükség mindannyiunk részérôl, hi-
szen ez egy olyan lehetôség, amit
mindenki irigyel tôlünk, becsüljük
meg. Hiányolom fiataljainkat a falu-
si rendezvényekrôl. Lehangoló a
szervezôk számára, ha egy ren
dezvényen, bálon alig van részt-
vevô.

Bízom benne, hogy az említett
problémákat az elkövetkezô négy
év során meg tudjuk oldani, intéz-
ményeinket és szolgáltatásainkat
pedig továbbra is fenn tudjuk tarta-
ni. Ez lenne a reális cél, aminek el-
éréséhez a magam részérôl min-
dent meg fogok tenni. Bízom ben-
ne, hogy az új kormány olyan dön-
téseket fog hozni, amivel majd
elôbbre is juthatunk. A magánéle-
temben is elsôsorban a vállalkozá-
som megtartására törekszem, de
ha fejleszteni is sikerül, az már
eredmény.

Tácsik Bálint

23 éves vagyok, szüleimmel és
öcsémmel Herencsényben élek.
Általános iskolai tanulmányaimat
Cserhátsurányban végeztem. Ba-
lassagyarmati középiskolai tanul-
mányaimmal egy idôben középfokú
számítástechnikai vizsgát, utána
pedig gépipari számítástechnikusi
vizsgát tettem.  Ezután az egri
Eszterházy Károly Fôiskola Telepü-
lés- és területfejlesztési, valamint
Térségfejlesztési Szakán alapkép-
zést szereztem, jelenleg pedig a gö-
döllôi Szent István Egyetemen az
agrármérnöki és vidékfejlesztési
mesterképzést végzem. Jelenleg az
Ipoly-menti Palócok Térségfejlesz-
tô Egyesületénél dolgozom, mint vi-
dékfejlesztési menedzser és pályá-
zatbíráló.

Barátaim, családom és elsôsor-
ban a falu lakói ösztönzésére indul-

Önkormányzati hírek
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tam el a képviselô-választáson. Be-
szélgetéseim során úgy láttam,
hogy a lakosok a falu életében min-
denféle tekintetben gyökeres válto-
zást akarnak, ezért úgy gondoltam,
ha tényleg ennyien vannak mellet-
tem, és ösztönöznek ebben a dönté-
semben, nem hagyhatom cserben
ezeket az embereket.  

A legfontosabb problémának
községünkben, amelyet megemlíthet-
nék, és ez egyben a legköltségesebb

is, a szennyvízhálózat kiépítését lá-
tom. Egy 21. századi településnek ez
már alapszolgáltatás kell, hogy le-
gyen, amely a lakosok, vállalkozások
letelepedésénél, turisztikai fejleszté-
seknél, valamint egyéb fejlesztések-
nél nagyon fontos tényezô a megva-
lósítás érdekében. Egyéb problémák
is vannak, de ez nem tûr halasztást.
Nézzük csak meg az elmúlt éveket,
mennyi problémát okozott a lakosok
életében, szinte minden utcában van
rá egy csokor példa. Érdemes meg-
említeni a csapadék- és vízelvezetô
árokrendszerek folyamatos karban-
tartását, esetleg újak létrehozását. A
fiatalokkal való törôdést és a közbiz-
tonság erôsítését külön kiemelném a
céljaim közül, valamint a falusi turiz-
mus beindítását, amely kiegészítô jö-
vedelemforrást, vagy akár megélhe-
tést is jelenthetne sokaknak. Fontos-
nak tartom a kultúrház teljes felújítá-
sát, s ott rendszeres, új közösségi
programok (rendezvények, fesztivá-
lok stb.) szervezését, valamint a helyi
hagyományôrzô csoportok támoga-

tását. A herencsényi futballcsapatnak egy minden
igényt kielégítô higiéniai komplexum kiépítését sze-
retném elérni. Véleményem szerint elérkezett az idô
arra, hogy a fiatalok összefogása érdekében egy ifjú-
sági önkormányzat felállítására is sor kerüljön. Úgy
gondolom, hogy az idôskorúakkal az eddigieknél szo-
rosabb kapcsolattartásra lenne szükség az önkor-
mányzaton keresztül. Törekednünk kell a faluban je-
lenleg meglévô vállalkozások fejlôdésének segítésé-
re, hogy új munkahelyek teremtôdjenek, de ugyanak-
kor új vállalkozások létrehozására is bátorítanunk kell
a vállalkozó hajlamúakat.

Olyan típusú ember vagyok, akinek tervei min-
dig vannak és lesznek. A magánéletemben két cé-
lom van jelenleg rövid távon, amit el szeretnék érni
a következô 3–4 évben. Az egyik fontos célom a
doktorátus megszerzése, amelynek a kivitelezése
folyamatban van, de még egy jó pár év és szeren-
cse ötvözött segítsége szükséges hozzá. A másik
célom egy vállalkozás létrehozása, amely a vidék-
kel kapcsolatos tevékenységet érint. Fôleg renge-
teg szellemi munkát kell végezni hozzá, hogy meg-
valósuljon, bízom benne sikerülni fog.

Következô számunkban a kisebbségi önkor-
mányzati képviselôinket és a külsôs bizottsági ta-
gokat mutatjuk be.

Összeállította: Ambrózi Erzsébet

Tácsik Bálint

2010. rendkívül csapadékos tava-
szán a Béke utca többször patak-
mederré változott. Az utcára lejtô
több tíz hektáros egybefüggô domb-
oldal szántóföldjérôl alázúduló víz
magával sodort mindent: az elülte-
tett krumplit, a talajt, öklömnyi köve-
ket. A kerítéslábazatok közt höm-
pölygô áradat habos tajtékot vetett.
Siralmas látvány és vastag iszapré-
teg maradt a kerteken és az úton a
levonult áradat után.

Már akkor, bokáig járva vízben,
latyakban, megbeszéltük Bözsi -
kével (Jusztin Józsefné polgármes-
ter, aki a kármentesítésben intézke-
dett a helyszínen), hogy a kertek és
a szántóföld között árkot kell húzni,
és a nagy szántó közepén (ahol ko-
rábban egy földút volt) is kell húzni
egy mély barázdát. Ezzel jelentôs
mértékben mentesíteni lehet a ker-
teket és az úttestet. 

Az elôzô képviselô-testület utol-
só ülésén (2010. szeptember) szor-
galmaztam, hogy az érintettek

(Cser hátszolg Kft., Szandai János
földtulajdonos, az Önkormányzat és
a Béke utcában lakók) részvételé-
vel történjen egyeztetés és megál-
lapodás a jövôbeli károk megelôzé-
se érdekében elvégzendô munká-
latokról. A testület határozatot ho-
zott, amelynek értelmében hely színi
egyeztetést kell tartani. Az egyezte-
tés 2010. november 4-én megtör-
tént. Sajnálatos módon Szandai
János nem járult hozzá, hogy a ker-
teket védô árok az ô földjén is foly-
tatható legyen a temetôig, pedig ez
lenne a fô levezetési irány (ezt a
problémát még megnyugtató mó-
don rendezni kell). 

2010. november 8-án a Holes-
gép Kft. markolója, ameddig lehe-
tett, megásta a kertek fölötti árkot ,
és a Cserhátszolg Kft-tôl ígéretünk
van arra is, hogy a régi földút nyom-
vonalán meghúzzák a barázdát. 

A helyzet alakulásáról a továb-
biakban is hírt adunk. 

Jávor Károly 

Vízkár-elhárítás

Ö�zö�nvíz a Béke utcában

Árokásás
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– Találtál-e hasonlóságokat a szülôfölded és a
japánok életvitelében?

A hagyomány tisztelete mindkét helyen érzé-
kelhetô, jelen van a hétköznapokban is. Ezek egyik
helyen sem írott, vagy törvény szerinti szabályok.
Egyszerûen csak belenônek az emberek, természe-
tessé válik számukra. Jól érthetô eligazítást ad ne-
kik a világ dolgaiban, s a mienkhez hasonlóan, ne-
hezen fogadják be az idegent. Külön szavuk van er-
re, a gaijin, ami legalább akkora sértés, mint nálunk
a gyüttment.

Azért azt hozzá kell tennem, hogy amikor japán
emberekrôl beszélek, csak azokról tudok nyilatkoz-
ni, akiket ismertem. Amit elmondok az egy nagyon
leegyszerûsített vázlata mindannak, amit egy euró-
pai utazó megtapasztalhat.

– A palóc közösségünkre a hagyomány mellett
jellemzô a hit. Találtál ilyen párhuzamot?

A japán ember a mi fogalmaink szerint nem
számit vallásosnak. A hagyományos japán vallás-
nak tekintett shinto (istenek útja) nem is vallás.
Szertartások, varázslások halmaza, erkölcsi taní-
tások, metafizikai mondanivaló nélkül. Az ehhez
kapcsolódó buddhizmus is sokkal inkább életve-
zetési szabályrendszer, mint egy teológiailag jól
megalapozott hitvilág. A japán emberek számára
nem jelent problémát több különbözô vallás rítu-
sainak egy idejû gyakorlása sem. Születés ünnep-
lése a shinto rítusainak megfelelô, majd házasság
a keresztény szokás szerint történik, amit egy
buddhista temetés zár le. Ez nem szokatlan egy ja-
pán életében.

A japánok életét rengeteg szabály segíti a külsô
szemlélô számára érthetetlen vagy észrevehetetlen
hálóként. Minden apró helyzetre megvan az elôírás
miként illik viselkedni, mit kell tenni és mit kerülni.
Mindig az elvárásnak megfelelôen viselkednek, és
másoktól is ezt várják el. Szerencsére a külföldiek-
tôl nem kérik számon ezeket. Úgy tartják, hogy mi
igazán nem is érthetjük ôket, ezért sok dolgot el-
néznek nekünk. Igazán akkor lepôdnek meg, ha úgy
viselkedünk, mint ôk. 

A szabályok megoszlást mutatnak nemek és
életkor szerint is. A gyerekeknek például sokkal ke-
vesebb a kötöttsége, mint nálunk. Ezzel szemben a
felnôtteknek sokkal több. A közösséget elôtérbe he-

lyezik az egyén rovására. Zokszó
nélkül sorban állnak a metrónál, a
gyalogátkelô elôtt, a hivatalnokok
egyforma sötét színû öltönyt visel-
nek, mind-mind a közösséghez való
alkalmazkodást és a szabályköve-
tést mutatja. Nincs különcködés,
csupán az egyetemi éveik alatt él-
hetik ki független hajlamaikat a fia-
talok. Elôtte és utána viszont a leg-
természetesebb dolog számukra,
hogy az elvárásoknak megfelelôen
viselkedjenek.

– A hagyományos vagy modern
gazdaságban dolgoznak a japánok? 

A mai Japánban az emberek jó
része a szolgáltató szektorban dol-
gozik. Új jelenség a részmunkaidôs
foglalkoztatás a fiatalok közt. Az ál-
landó munkahelyhiányt próbálják
ezzel csökkenteni. A hagyományos
ágazatnak számító mezôgazdasá-
gon belül a rizstermesztés és halá-
szat emelkedik ki. Ez utóbbiról a
bálnavadászat elleni nemzetközi til-
takozások idején kaphatunk felüle-
tes képet.

A japánok számára a munkaadó
vállalat, cég gyakorlatilag a család
kiterjesztése. Ezért teljes lojalitást
várnak el a dolgozóktól. Nem jel-
lemzô a tüntetés, ugyanakkor a vál-
lalat vezetôje, mint családfô min-
dent meg is tesz alkalmazottjai ér-
dekében. A 90-es évekig szinte nem
is volt munkanélküli. Ez a szellem
persze átalakulóban van. Az elöre-
gedô Japán rengeteg prob lémával
küzd a gazdasági élet terén is.

– Milyen a közintézmények
(egész   ségügy, oktatás) hatékony-
sága? 

Az állam által mûködtetett intéz-
mények hatékonyak. Egészségügy,
biztosítás, oktatás példaértékû lehet
minden ország számara. Az is igaz,

hogy van mibôl mindezt finanszíroz-
ni. A katonai kiadások helyett az ok-
tatásba invesztáltak, a politika ke-
vésbé telepedik rá a mindennapi
életre. Nem cserélik ciklusonként az
állami alkalmazottakat, azok az ál-
lamhoz, és nem a pártokhoz lojálisak.

– Mi híradókból, filmekbôl egy
mûszakilag évtizedekkel elôttünk
járó Japánt ismerünk... 

Ez egy meglepô dolog volt szá-
momra is. Magam is ilyenre készül-
tem, de mást kaptam. Jóllehet ma-
gasabb színvonalon élnek: van szu-
pervonatuk (shinkanzen), minden
légkondicionált, de a magamutoga-
tásnak, a technikai felsôbb ren -
dûség kihangsúlyozásának a leg-
csekélyebb jelét sem láttam. Sôt,
sokszor azt tapasztaltam, hogy a
számítógépes csúcstechnológia
hazájában elavult a számítógép
park az egyetemen, hiszen mûködik,
és akkor nem szabad kidobni.

– Találtál-e barátokat?
Sokan panaszkodtak, hogy ne-

héz japán barátokat szerezni. Ez így
is van, ha ugyanazt értjük barátság
alatt, mintha itthon. Ezért könnyebb
barátkozni azokkal, akik már éltek
külföldön. Meg kell találni azokat a
közösségeket, ahol lehet barátokat
találni, ilyen lehet például a sport.

– Milyen egy japán család éle-
te, mennyire láttál bele?

A hagyományos családtípus
férfiközpontú, a családfô a közös-
ség vitathatatlan vezetôje. A cso-
porton belüli hierarchia mindenki-
nek kijelöli a helyét és feladatát. 
Az egyén célja a kötelességek tel-
jesítése, ezáltal a család boldogulá-
sának elôsegítése.

– Milyen a viszony a japán nôk
és férfiak között?

Alapvetôen férfi dominancia
jellemzi a társadalmat. A sikeres
modell alapja a jómódú férj és az ôt
kiszolgáló feleség. Hagyományo-
san a házasságról a fiatalok csa-
ládjai döntöttek, de a kilencvenes
évek második felétôl ez is átalaku-
lóban van. Terjed a szerelmi házas-
ság, de az új elváráshoz a japán
férfiak kevésbé tudnak alkalmaz-
kodni. Panaszkodnak is a japán lá-
nyok, hogy az otthoni fiúk nem tud-
nak udvarolni. Ráadásul a gazdasá-

Bartus Csaba japán tapasztalatai

Mindenki végzi a maga dolgát
Bartus Csaba Egerben, az Eszterházy Károly Tanárképzô Fôiskolán angol-történelem sza-
kos tanári diplomát szerzett, majd a szügyi általános iskolában tanított. Mindig erôs volt
benne a szülôföldhöz való ragaszkodás. Mindennapi munkája mellett elvégezte az Eötvös
Loránd Tudományegyetem történelem szakát, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
angol szakát. Egy ideje már Budapesten él, dolgozik. A közelmúltban másfél évet Japán-
ban töltött, kinti élményeirôl kérdeztük.



gi hanyatlás is nehezíti a párválasz-
tást, hisz a férfinak el kell tartania a
családját. Emiatt egyre több a
szingli Japánban is. A legtöbb nô
ezért a gazdag fehér (amerikai,
ausztrál, brit) férfiban látja a meg-
váltó szerelmet. E házasságok jó
része azonban válással végzôdik az
áthidalhatatlan kulturális különbsé-
gek miatt.

– Ízlett a japán étel?
Addig alig tudtam valamit a ja-

pán konyháról, de nagyon megsze-
rettem. Édesanyám megjegyezte,
hogy látszik is rajtam. Az ottani
szakácsmûvészet messze több
mint a sushi es a wasabi kettôsé,
amik a budapesti japán éttermek-
ben kaphatóak. Rengeteg halat
esznek, és persze rizst kenyér he-
lyett. A hús kevésbé fontos szá-
mukra. A japán konyha változatos
és magas színvonalú. Nem vélet-
len, hogy tavaly az év gasztronómi-
ai fôvárosa címet Tokyo kapta.

Egyik legfôbb jellemzôje az étel
elkészítésének a természetes ízek-
re való törekvés. Egyáltalán nem
fûszerezik az ételeiket. Nyershal,
nyerstojás, szárított alga (nori) pél-
da arra mit jelent japánban étkezni.
Sok külföldi ezt nem bírja, ôk a szép
számban található gyorséttermek-
ben (McDonalds és társai) találnak
menedéket. Japánban nagyon sze-
rettem az olcsó, apró méretû, de ki-
váló konyhával rendelkezô étter-
meket. Kár, hogy itthon ilyenek nin-
csenek. Ha tehetem Pesten is el-
megyek japán éttermekbe. Sajnos
drágák. 

– Az ázsiai országok között Kína
fejlôdése messze meghaladta Japá-
nét, mára meg is elôzte Japánt. Ha a
Távol-Keletre mentél, miért nem
Kínát választottad?

Mert Japánba kaptam lehetô-
séget. Gazdasági és anyagi szem-
pontokat nem vettek figyelembe.
Japánt civilizáltabb országnak tar-
tom, mint Kínát. Egyébként a kollé-
giumban kínaiakkal laktam egy
épületszárnyban. Csak nálunk volt
csótány, és nem miattam.

–Másfél év után hazatértél, bár
nyelvtanárra ott is szükség van.
Mik azok a tapasztalatok, amelyek-
bôl mi is tanulhatunk? 

Szerettem volna kinn maradni.
Sajnos azonban nem tudtam a vízu-
mom meghosszabbítatni. Szeretnék
visszatérni, de nem örökre. Japán
nem tejjel-mézzel folyó Kánaán,
még csak nem is a létezô világok
legjobbika. Japán egy élhetô,
mûködô ország, és ez teszi vonzóvá
a szememben. Egy dolgot érdemes
lenne megtanulni tôlük. Az ember
mindig csinálja azt, ami a dolga. A
sofôr vezessen, az eladó eladjon, a
tanár tanítson. A lényeg: a köteles-
ség teljesítése. Ennek elmulasztása
a legnagyobb szégyennek számít.
Ezt kellene itthon megtanulni. 

A másik dolog pedig a bizalom.
Japánban sosem kételkedtem ab-
ban, hogy azt teszik, amit monda-
nak. Nem féltem, hogy átvernek a
bankban, boltban, étteremben.
Mindenki végezte a dolgát tudása
szerint, nemcsak elvárásaik van-
nak, hanem kötelességtudatuk is. A
kölcsönös bizalom apró köreire
épül a japán társadalom.

– A japánok hogyan viszonyul-
nak saját szülôföldjükhöz, hazájuk-
hoz? 

Szeretik hazájukat, büszkék ar-
ra, hogy egy különleges kultúra
hordozói, és el is várják, hogy ezt
elismerjék. Ez azonban már nem a
második világháború elôtti harcos
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nacionalizmus. Azt kiirtották a japánokból. A ma-
gyar jobboldali hagyományban lévô hazakép a leg-
több japán számára ismeretlen. Nem érdeklôdnek
a politika iránt és a mindennapi hétköznapi felada-
taikra koncentrálnak. Politikáról, nemzethaláról, há-
borús bûnökrôl beszélni sem lehet velük. A fiatalo-
kat inkább az érdekli, mikor jön ki a legújabb iPod,
és nem a japán társadalom nemzetstratégiai kér-
dései.

– Van e közös és összekapcsoló identitás jegy a
két nép között?

A két világháború közti Ma gyar  országon igen
népszerû volt a japán-magyar rokonság elmélete.
Ezt kinn nem ismerik. Azt hiszem ennek a kérdés-
nek a boncolgatása csak nekünk fontos. Ugyanak-
kor egy japán barátom, aki beutazta Európát, ha-
zánkat is beleértve, azt mondta, hogy az összes eu-
rópai nép közül a magyarok mentalitása áll a legkö-
zelebb a japánokéhoz. Érdekes, hogy rajtunk kívül
csak a japánok írják elôre a vezetéknevet és utána
a keresztnevet.                                       Kalmár Ildikó
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Csaba szí�vesen visszate�rne Japa�nba

Szeptember végén az óvodánk le-
hetôséget kapott a Cserhát-Szolg.
Kft-tôl, hogy a gyümölcsösben saját
felhasználásra szilvát szedhessen.
A gyerekek elcsodálkoztak, hogyan
is lehet, hogy ilyen sok fa egy he-
lyen mind szilvát terem. Az óvó né-
nik készséggel elmagyarázták ne-
kik, mit is jelent a gyümölcsös kert
kifejezés. A sok kis szorgos kéz
munkához látott, a bátrabbak a fák
megmászásától sem riadtak vissza.
Nagy volt a lelkesedés, így a szaty-
rok hamar megteltek. Visszaérve
egy részét elfogyasztották, a többi-
bôl pedig saját kezûleg – és persze
felnôtt segítséggel – szilvás gom-
bócot készítettek.

Reméljük, hogy a kezdeményezés és a kicsik si-
kerélményei a szilvaszedésrôl az ehhez hasonló
prog ramokat hagyománnyá teremthetik.

Ezúton is köszönik az óvodások és a szülôk is a
Kft-nek ezt a lehetôséget.

Ovishírek

Egy újszerû kezdeményezés
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– Honnan érkeztetek? Hol laktatok azelôtt?
Mogyoródon ismertük meg egymást, ahová

mindkettônk családja beköltözôként érkezett, gye-
rekkorunkban. (Attiláék a Heves megyei Zaránkról,
Hajniék Mátyásföldrôl jöttek.) Mogyoród egyébként
rengeteget változott az alatt, amíg ott éltünk. Érke-
zésünkkor egy csendes falucska volt, közel volt az
erdô, falusias a környezet – szüleink el tudták ott
képzelni a jövôt. Az utóbbi húsz-huszonöt év fej-
lesztéseinek köszönhetôen iparosodott, több mint
6000 lelket, ezen belül nagyszámú jómódú embert
számláló nagyközség lett. 

Hiába már a hagyományôrzésre tett minden kí-
sérlet, a szoborállítások és egyebek. Budapest húsz
percre van, a községet kettészelô M3-ason köny-
nyedén megközelíthetô. Mi tehát, mindketten na-
gyobb féle családok sarjai, itt találkoztunk, és innen
mentünk elôször együtt - hegedûórára. A házassá-
gunk alapjait erôsíti a tény, hogy gyerekkori élmé-
nyeink nagy része azonos, sok közös ismerôsünk
van abból az idôbôl, és a zenélés sem az utolsó a
minket egymáshoz közel hozó tényezôk sorában.
Az esküvô után azonnal Írországba utaztunk, hosz-
szú nászútra: gyakorlatilag fészket rakni, amit aztán,
négy évvel késôbb, hazahoztunk Magyar országra.

–Miért döntöttetek Nógrád megye mellett?
Már Írországban álmodoztunk arról a szép, nyu-

godt helyrôl, ahol majd élni szeretnénk, távol a város

zajától, hegyes-dombos vidéken. La-
tolgattuk, hogy mennyire mehetünk
távol a szüleinktôl, hogy azért mégis
közel legyünk hozzájuk. Így jutottunk
el gondolatban az Északi-Közép-
hegység tájaihoz. Hazatérve tüzete-
sen meg is vizsgáltuk a Börzsöny, a
Cserhát és a Mátra valamennyi ap-
róbb, erdô közeli települését. 

– Hogyan találtatok a házatok-
ra, és hogy érzitek magatokat új
otthonotokban?

Aki házat keres, tudja, mennyi-
féle szempontot kell egyszerre
szem elôtt tartani. Ez a ház minden
elvárásunknak megfelelt, még an-
nak a tapasztalatunknak is, hogy
nem a saját erôfeszítéseink, hanem
Isten segítsége vezet a legjobb
meg oldásokhoz. Ezen az áron tágas
téglaházat saját kúttal nem talál-
tunk volna másutt. Úgy érezzük itt
magunkat, mint akik hazaérkeztek.
Amikor a kertünk végébôl körülné-
zünk, kikapcsolunk: egy mesés tájat
látunk. Hatalmas erdôket, gombá-
szási lehetôséget találtunk itt. Gyö-
nyörködtünk július elején az elôke-
rülô népviseletekben, a szôttessel
leterített vendégváró asztalokban.
A szomszédok, de a távolabbi isme-
rôsök is, a postavezetôtôl az önkor-
mányzati munkatársig, kedvesek és
segítôkészek. Például Pista bácsi,
aki elôször nevezte Hajnit gazdasz-
szonynak, vagy a szembe-szom-
széd, aki nagyszerû, gondos és
gyakorlatias villanyszerelôt ajánlott
nekünk. Nemrég egy hozzánk
igyekvô vendég az árokba csúszott:
szomszédaink gyorsan, gondos
munkát végezve kihúzták onnan. A
vidéki élet minden elônyét élvezzük:
hogy a hivatalokban nem kell sor-
ban állni és emberközeli az ügyfél-
kezelés, hogy az orvosi rendelôben
az emberek már-már „klubhangu-
latban” beszélgetnek egymással,

hogy helyben jóféle mézet tudunk
venni a termelôtôl.

– Hogy álltok a gazdálkodás-
sal? Vannak-e tapasztalataitok? Ta-
nácsadóitok? Terveztek-e állatok-
kal foglalkozni?

Szeretnénk felvenni a tempót és
megmûvelni, ami föld a miénk, de
messzemenô terveink nincsenek.
Minket elsôsorban a minél teljesebb
önellátás lehetôsége vonz. Nem
eszünk húst, ezért a gyümölcsök és
zöldségek termesztésére koncent-
rálunk, no meg arra, hogy jövô ta-
vasszal szépen bevessük a területet.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy a fiunk
pontosan tudja, honnan kerül az
asztalra a gyümölcs, és a korának
megfelelôen részt vehessen a föld
körüli munkákban. Hajninak több kö-
ze van a föld mû veléshez, mint ne-
kem, ô gyerekkorában sokat dolgo-
zott szüleivel a kertjükben, nekem
(Attila) panelházban zajlott a kis-
gyermekkorom. Alapjában véve
mindketten kezdôk vagyunk ezen a
téren, és nem röstellünk kérdezni a
szomszédoktól. Szeretnénk elsajátí-
tani mindazt, amit az átlag
földmûvelô, falun élô ember az önel-
látás érdekében meg tud tenni.

– Más-e falun élni, mint ahogy
elképzeltétek? Hogyan jut egy töb-
bé-kevésbé városi kénye lemhez
szokott fiatal pár arra a döntésre,
hogy egy észak-magyarországi
kisközségbe költö zik, ami teljes
életmódváltással jár?

Olvasmányaink és eddigi ta-
pasztalataink alapján arra a meg-
gyôzôdésre jutottunk, hogy a gyer-
mekünk falun fejlôdhet a legegész-
ségesebb körülmények között. 
Az emberi kapcsolatok, a termé-
szethez való viszony szempontjai
miatt döntöttünk így. A város: sie-
tés, rohanás, zaj, lézengés. A falu:
csend, béke, kétkezi, dolgos élet,
nyugodt és jóízû (megérdemelt) pi-
henés. A család közös élete. Ezek
lehetôségek. Így szeretnénk élni, és
bízunk Istenben, hogy lehetséges,
hogy így éljünk. Hogy más-e itt,
mint ahogy elôtte elképzeltük?
Meglepett minket, hogy milyen
agyagos tud lenni a talaj, Mogyoró-
don homok van. Meglepett, hogy
milyen nehéz a beköltözés körüli te-

Új arcok Herencsényben
Egy új közösség bemutatkozó körében a legelsôként szólók kockáztatják a legtöbbet… és
ôk ütik meg az alaphangot is, amihez a többiek azután igazodhatnak. Éppen ilyen bátor az
a család is, amely teljesen új helyre költözik, és a község lakói számára nagyrészt isme-
retlenül vállalja, hogy a helyi lapban mesél az életérôl. Miloneán Attila és felesége, Hajni
júliusban költöztek Herencsénybe két és fél éves kisfiukkal, Jonatánnal. Otthonukban ke-
restem fel ôket, hogy beszélgessünk, ismerkedjünk.



endôket, a kertben a betakarítási
munkákat és egy kisgyerek szoba-
tisztaságra szoktatását egy idôben
megoldani. Meglepett, hogy meny-
nyit tettünk-vettünk a paradicsom
körül, és ezt milyen kevéssé hálálta
meg. Meglepett, amikor a szarvas
megette a céklánkat, de nem ha-
ragszunk rá. Isten gondviselése az
is, ahogyan négy-öt hónap alatt a
környékbeli falvakban és Heren -
csényben is igazi, Ôt szeretô bará-
tokra leltünk – igazi jó meglepetés!

– Mit tanultatok? Mit dolgoz-
tok? Mik a szakmai terveitek, re-
ményeitek? 

Attila bútorasztalos lett, azután
érettségizett, majd sikeresen felvé-
telizett a Külkereskedelmi Fôiskolá-
ra. Bár végül nem ment fôiskolára.
Én (Hajni) közgazdász vagyok, né-
metül és angolul tudok, eddig
pénzügyi területen dolgoztam. Je-
lenleg még gyesen vagyok Jonival.
Családi vállalkozásba szeretnénk
fogni (amivel egészen biztosan
nem veszélyeztetünk egyetlen he-
lyi vállalkozást sem!), pályázunk.
Szeretnénk együtt dolgozni, itthon-
ról, amennyire ez lehetséges. 

– Mennyire fedeztétek már fel
a környéket?

Sétáltunk egyszer-kétszer a
Gyürki-hegyen, voltunk Liszkón, ke-
restük a forrást. Egyelôre nem talál-
tuk meg. Bokoron többször meg-
csodáltuk már a bárányokat (hall-
gattak). Tervezzük, hogy felkeres-
sük a Török-templomot. Szügyben
és Magyar nándorban is voltunk a
tónál. Nagyon változatos táj ez, fel-
veheti a versenyt akár a Zöld Szi-
getnek mondott Írországgal is.
(Hajni mondja: „A mesés tájon el-
idôzik a szemünk.” Attila szerint, aki
irodalmi ízlés tekintetében kevésbé
romantikus: „Nagyon szép erre.” )

–Milyen gyakran jártok vissza
a szüleitekhez?

Kéthetente hazamegyünk, mert
fontosnak tartjuk, hogy Joni ismer-
je a családját, és sokat lehessen
azokkal, akik a rokonai. Amíg Íror-
szágban voltunk, erre nem volt
módja. Szeretnénk azt is, hogy a
szüleink érezzék, örömmel gondos-
kodunk róluk, nagyon szeretjük
ôket, és a távolság nem akadály. 

– Ôk voltak-e már itt, és hogy
tetszik nekik az új környe ze tetek? 

Külföldön is meglátogattak min-
ket, itt is jártak már. Népes csalá-
dunk szinte minden tagja eljött már.
Látszik, hogy tudják, mire találtunk
itt, le vannak nyûgözve. Néhányan
közülük el is játszanak a gondolat-
tal, hogy mi lenne, ha ôk is hasonló
döntést hoznának… de ezt a lépést
megtenni nagyon nagy dolog. Vára-
kozással néznek a jövônk elé, hogy
mibôl fogunk megélni, és idônként
utalnak rá, hogy még visszamehe-
tünk… „Herencsénybe jönni” a mi
családunkban jó és várakozásteli
fogalom. Nekünk pedig célunk,
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hogy mások is megszeressék általunk a vidéki élet-
módot és a földközeli életet. 

– Hogy érzi itt magát Joni?
Élvezi az ittlétet. Írországban nem volt kert, ahol

homokozhatott volna, összekoszolhatta volna ma-
gát. Ez a környezet segíti a gyerekké válását. Olyan
állatokat és növényeket ismer meg, amikkel azelôtt
nem találkozott. Jó látni, hogy semmilyen félelem
nincs benne például a békáktól. Tiszta levegôn van,
és kiélheti a gyermeki kíváncsiságát. Kicsi korban
tanulja meg a vidéki élet kulcsszavait: bála, traktor,
kombájn… Ha a család tagjaival beszél telefonon,
mindig hívja ôket: „Gyertek Herencsénybe!” 

– Köszönöm a beszélgetést. Adja Isten, hogy az
a reménység és az a bízó jövôbe tekintés, ami most
a tiétek, megteremje az életet, amelyre vágytok.

Jávorné Barsi Boglárka
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Aktuális

Tökös buli 
a suliban

A tavalyi évhez hasonlóan – immár
második alkalommal – rendezték
meg az iskolánkban a Hallo ween
partit. Pár nappal elôbb feladatot
kaptak az osztályok: készítsenek mi-
nél ötletesebb tökfigurákat, akár szü-
lôk bevonásával is. Az alkotások az
este folyamán díjazásra kerültek.
Nehéz dolga volt a zsûrinek, mert le-
leményességben nem volt hiány. Ám
a fantáziára még ezen a napon szük-
ség volt, hiszen farsanghoz hasonló-
an jelmezversenyt is rendeztek. A si-
kerhez azonban ez alkalommal nem
csak ötletesnek, hanem ijesztônek is
kellett lenni. Vérfagyasztó alakokban
nem volt hiány, láthattunk több bo-
szorkányt, csontvázat, kísértetet, sôt
magát a halált is.

Az elsô díjat idén a keresztes
pók, a másodikat egy vicsorgó tök-
lámpás, míg a harmadikat szintén
egy ötletes tökjelmezes nyerte.
Négy óvodás is megmérettetett a
versenyen, valamennyiüket díjazták.

Budapesten jártunk
Izgalmasan in-
dult idén a na-
gyobb óvodása-
ink nevelési éve,
látogatást tettek
a Fôvárosi Nö-
vény- és Állat-
kertbe. Sokan
elôször jártak itt,
ôk csodálkoztak
leginkább az ed-
dig csak köny-
vekben és televízióban látott állatokon. Külön
örömet jelentett nekik, hogy saját kezükbôl etet-
hették és megsimogathatták némelyiket.

Ezek az élmények napokkal a kirándulás után
is élénken éltek bennük. Az óvó nénik örömmel
mesélték nekünk, szülôknek, hogy a gyerekek
egymás közt eljátszották a látottakat. Ekkor jött az
ötlet: készítsenek állatfigurákat só-liszt gyurmá-
ból, ki-ki aszerint, amelyik állat a legjobban tet-
szett nekik. Változatos, ötletes alkotások szület-
tek, melyeket ki is festettek, hogy minél élet -
hûbbnek hassanak. Azonban az állatokat rácsok
mögött látták, így botokat is gyûjtöttek, amikbôl
helyes kis ketreceket csináltak. Az így elkészült
herencsényi mini állatkertet az ovi elôterében a
mai napig szülôtársaimmal büszkén csodáljuk.

Ezután következett a buli, amelyet közös- a szü-
lôket is megmozgató- játékokkal színesítettek a
szervezô tanárok. Ilyen volt például a seprûs tánc.
A tavalyi és az idei aktív részvételt és fergeteges
hangulatot látva, reméljük nem ez volt az utolsó
ilyen rendezvény a cserhátsurányi iskolában.

Dropka Péterné



Ahogyan öregszünk, megváltozik a temetô-
höz fûzôdô viszonyunk. Azok közül, akiket
születésünk óta megismertünk, már többen

vannak a sírkövek alatt, mint élôként körülöttünk.
Nehezen értjük a mai kor üzeneteit, ízlését, gon-
dolataink inkább kalandoznak a föld alá süllyedt
világban. A mi emlékeink azonban már nincsenek
jelen a gyermekeinkben. A lelki szemeink elôtt
másként tûnnek fel a hajdani ünnepek, amiket
megszépít a múló idô. Emlékeinkben fehérebben
ragyog a karácsonyi hó, amikor édesapánk kezét
fogva a reggeli misére indulunk. Édesebb a szü-
retkor tôkén felejtett szôlô, amit a tél elején fede-
zünk fel a köveskúti, Gyürki-hegyi szôlôben. 
Az ôszi vasárnapok reggelén a libatepertô illata
ébreszt, biztonságban vagyunk, mert érezzük a
család összetartó-óvó szeretetét.

Tudjuk, nem volt az egészen olyan szép, de jó
hinni, hogy úgy volt. Amikor kimegyünk Minden-
szentek idején a temetôbe ezek a régi érzelmek
még jobban felerôsödnek. Megtöltik a lelkünket,
gombóc nô a torkunkban. A temetô sírjai közt járva,
mindannyian egy idôutazáson veszünk részt. Mind -
annyiunkban hasonló érzések kavarognak, pedig
más sírokhoz megyünk, más emlékek tolulnak fel.

Az én gyertyagyújtó utam Pekár Janika mohás
keresztje mellett mindig elvezet. Már közel száz
éves lenne, de mivel hétévesen meghalt, megma-
rad Janikának egészen addig, amíg valaki emléke-
zik rá. Azért él még emlékeimben, mert olyan sokat
hallottam a történetét nagymamámtól, Hevér
Máriá tól. Nagymama márványtáblájára pillantva
eszembe jut, hogy vagy ötven évvel ezelôtt elbújtam
elôle, mert nem teljesítette valamelyik szeszélyes
gyermekkívánságomat. A kazal mögül lestem,
amint kétségbeesve keresett mindenütt, még a kút-
ba is betekintett. Ilyenkor mindig bocsánatot kérek
tôle hajdani komiszságomért, s tudom, hogy ô ott
fenn megbocsátott nekem már nagyon régen.

Ott van Pszota nagymamám is, kilenchónapo-
san szamárköhögésben meghalt kis Margitkájával,
aki a halála elôtti percekben eléje jött, hogy elkísér-
je az örökkévalóságba. Az a találkozás is már majd
negyven éve történt. Eljött nagymama utolsó órája,
édesanyám virrasztott mellette. A haldokló imára
kulcsolt kezében szorította kis fakeresztjét. Hason-
lót ôrzök én is, remélve hogy egyszer engem is át-
segít azon a keserves órán. Egyszer csak feltekin-
tett a mennyezetre, arcát boldog mosoly öntötte el,
erôtlen kezét ölelésre emelte. 

Mit lát édesanyám? – kérdezte mama.
Angyalkám! – rebegte nagymama, majd lassan

elveszítette az öntudatát. Nem tudjuk, hogy az ôran-
gyalát látta-e, vagy az ô Margit ká ját, akit annyira
szeretett. Egész életében az adott neki megnyug-

vást, hogy oly kicsi és ártatlan volt
halálakor, csak angyalkává változ-
hatott. Amikor ezt a történetet ma-
ma a 90 éve halott Margitka sírjánál
felidézi, mindig könny szökik a sze-
münkbe. Vajon mi érdemesek le-
szünk-e az utolsó órán arra, hogy
megláthassuk az angyalkánkat?

S ha meglátjuk, lesz-e mellettünk
valaki, aki elmesélheti azt a találko-
zást?

Valahol a lelkünk mélyén sok-
sok régi történet pihen, megszépül-
ve, mesévé nemesedve. Merjünk
emlékezni, és meséljük tovább gye-
rekeinknek, unokáinknak, mert amit
ôk megjegyeznek az tovább él, a
velünk haló történet pedig végleg
az enyészeté lesz.

Pekár
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Gyökereink

Emlékeink éltetnek minket

Liszkó hétköznapjairól, szokásairól,
életkörülményeirôl Jusztin János -
nét kérdeztük meg, aki maga is ott
született, és 30 éves koráig, fiatal-
aszszonyként is ott élt. 

Liszkón két tanya volt, Nagy-
puszta és Kispuszta. Nagypusztán, a
kastély közelében, két nagy sorház
volt, fából készült gambittal (terasz),
Kispusztán egy kisebb ház. Nagy -
pusztán jobb módúak voltak az em-
berek, „közelebb voltak a tûz höz”.

Erzsi néni Kispusztán lakott
édesanyjával. Tudta, mi a munka, hi-
szen már kicsi korától kezdve a csa-
lád libáira, disznóira kellett vigyáz-
nia. Erzsi néni ôrzés közben sokszor
elüldögélt egy fatönkön, varrogatott
vagy kötött, és rengeteget énekelt,
sôt, olyan jól tudott fütyülni, hogy
egy fiúnak is becsületére vált volna.
A gyerekek 6 éves koruktól iskolába
is jártak, majd 12 éves koruktól taní-
tás után a csemetébe; volt olyan,
hogy Bujákra kellett átgyalogolniuk
ezért. Erzsi néninek hat egész napot
kellett dolgoznia egy hold föld meg-
szántásáért, s mivel nekik hat hold-
juk volt, összesen harminchat napot
kapált a földjük megmûveléséért.
Mivel Erzsi néni édesapja fogság-
ban volt, a férfimunkát is ô végezte
édesanyjával és nagyszüleivel a
háznál. Télen a közeli erdôkbe jár-
tak tûzifát gyûjteni, amelyet hátiko-
sárban vittek haza, a szálfákat a vál-
lukon húzták haza (nôként!). 

Liszkón hosszú „cselédházak”
voltak, Erzsi néniékében a felsô szé-
len és középen két-két család la-
kott, az alsó szélen 1 család. Min-

den családnak egy szobája volt, egy
kamra és egy közös konyha. „Sok-
szor összeért a fenekünk a falimasi -
nánál, hiszen mindkét család egy-
szerre fôzött.”

A szobák szûkösek voltak, egy
rokon család tíz gyermekkel élt egy
ilyenben. A saját maguk készítette
ruháikat („én annyit szôttem, mint
egy rossz ló”, mondja Erzsi néni)
négyfiókos kaszniban tárolták. 
A mindennapi megélhetéshez szük-
ségeseket, késôbb a gyerekruha-
varráshoz szükséges kelméket is,
minden héten a terényi üzletekben
szerezték be, melyeket hátikosár-
ban cipeltek haza gyalog. Olyankor
összebeszéltek, csapatosan indul-
tak bevásárolni. Minden termést,
zöldséget, gyümölcsöt saját maguk-
nak termeltek meg, amelybôl a kö-
vetkezô aratásig kellett tartalékolni-
uk. Gyûjtöttek, és a masinában sü-
töttek kökényt, galagonyát is, ba-
rack- és csipkelekvárt, ládában el-
tett szilvalekvárt készítettek. Kéthe-
tente sütöttek 4–5 nagy kenyeret a
közös kemencében. Ettek bôven
húsfélét is: bár Erzsi néniék szeré-
nyebb körülmények között éltek, sok
malacuk, libájuk, csirkéjük volt álta-
lában, ezeket vágták le. 

Liszkón minden héten bál volt
(Terénybôl jött zenélni egy fúvósze-
nekar), itt énekeltek, táncoltak, és a
tanító úr által betanított elôadásokat
mutattak be a tanulók saját maguk
szórakoztatására. Az iskola mellett
ezeken a bálokon nyílt alkalom a fi-
ataloknak az ismerkedésre, így ô és
a férje is itt szerették meg egymást.

Liszkópusztai hétköznapok



Kérdésre elmondta, hogy „volt, aki-
vel lehetett bírni”, és ahhoz ment,
akihez a szülei akarták adni, de
János és ô a szülôk véleménye elle-
nére is kitartottak egymás mellett.

A lakodalmakat Liszkón a kiürí-
tett erdészeti istállóban tartották, az
esküvôket azonban Herencsény -
ben, ahová szépen díszített lovas
kocsik vitték át az embereket a
templomba. Liszkón csak egy kis
kápolna volt, ahol minden jeles ün-
nepen misét tartott egy szomszéd
faluból érkezô pap. Vasárnaponként
bejártak Herencsénybe a misére,
mint messzebbrôl érkezôk, mindig
nagyon pontosan ott voltak. Étkezé-
sekkor imádkoztak, délben abba-
hagyták a munkát, hogy elmondják
az Úrangyalát.

„A legidôsebb fiam, Jani még
Liszkón született.” Akkor még ott-
hon szültek az asszonyok. Mivel a
közelben nem volt orvos, a települé-
sen volt egy képzett asszony – nem
igazi bába – aki levezette a szülést.
Nem volt semmi baj. Egyrészt a
szükség miatt, másrészt a könnyebb

szülés érdekében szülés elôtt is ke-
ményen dolgoztak az asszonyok,
Erzsi néni Nagyszombaton még
kóccal-sárral kente a „falalját”,
Húsvét vasárnap reggel megszült,
azután ment minden tovább ugyan-
úgy, mint elôtte.

A gyerekek akkoriban a szépen
karban tartott futballpályán játszot-
tak, „a silókra jártak ugrosni”, az élet
dolgait pedig az állatok ôrzése köz-
ben figyelték meg. Amikor már nem
Liszkóra, hanem Heren csény be jár-
tak iskolába, elhozták mindennap a
gyerekeket lovas kocsival, amibe té-
len még egy kis dobkályhát is állítot-
tak, hogy ne fázzanak a gyerekek.

Amikor meghalt valaki, a temetés
napjáig otthon feküdt a halott az élôk-
kel egy szobában. Otthon felöltöztet-
ték, és házi készítésû koporsóba rak-
ták. A halottakat Liszkóról lovas ko-
csi vitte a herencsényi temetôbe.

Erzsi néni és családja 1968-ban
költözött be Liszkóról a faluba. Na-
gyon szerettek ott élni, de mivel va-
lami okból sem ôk, sem a többiek
nem kaptak engedélyt saját ház épí-
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tésére ott, el kellett hagyniuk a pusztát. „Jó volt ott,
nem jöttünk volna el, ha mindenki el nem hurcolko-
dik”. Erzsi néni azt is elmondta, hogy olyan sokan
laktak ott, hogy ha mégis építkezhettek volna, talán
nagyobb lenne a település, mint amekkora
Herencsény. Sokfelé széledtek el az ott lakók: köl-
töztek Becskére, Nógrádkövesdre, Terénybe,
Herencsénybe és még másfelé is.

„Liszkón a szerényebb sorsú családok mindig
számíthattak egymásra. Valamiben mindenki rászo-
rult a másikra. Nem úgy, mint most.”

Varga Judit 
és Jávorné Barsi Boglárka
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Jusztin Jánosné 

A nyár végén, ôsz elején érô gyümölcsök
ízét, zamatát a befôttek, lekvárok ôrizték
meg télire. Szilva-, borzag-, csipkelekvár
mindig volt a kamrák polcain, amivel a
kelt és fôtt tésztákat, süteményeket ízesí-
tették nagyanyáink. Egy nagycsalád fo-
gyasztására legalább egy, de általában
két katlan szilvalekvárt is megfôztek, aho-
gyan fokozatosan érett a szilva, úgy sora-
koztak az üvegek a kamrákban. Réges-ré-
gen csuprokba vagy zsírpapírral kibélelt
kis deszkaládákba merítették a sûrû, for-
ró lekvárt, majd kihûlés után, letakarva a
szellôs padláson tárolták. A jól megfôzött
szilvalekvár 2–3 évig is elállt, és habár
összeszikkadt, késsel vágható volt. Az így
levágott darab lekvár kevés forró vízzel
összekeverve ugyanúgy felhasználható,
fogyasztható, élvezhetô volt, mint a friss
lekvár. A 60-es évekig a lekvárokat cukor
nélkül fôzték, és csak akkor tettek kevés
cukrot a lekvárra, amikor az a tésztába, az
ételbe került. Lekvárfôzéskor elkelt a se-
gítség, a munkát kora reggel kezdték, és
álló nap felváltva kavargatták a rotyogó
üstöt.

A szilvák közül a duránzi és a magva-
váló volt alkalmas lekvárnak. A duránzi fô-
zését a „rottyantással” kezdték, hiszen ez
a szilva nehezen magozható. Csak úgy le-
hetett eltávolítani a magját, ha egy kicsit
megforralták, ezután a passzírozón fenn-
maradt a magja, a húsa pedig a katlanba
került. A magvaváló szilvát mindig este
magozták ki, éjszakára állni hagyták, és
reggeltôl fôzték napestig.

A magvaváló szilva aszalásra is na-
gyon alkalmas volt. A sötétre érett, édes
szilvaszemeket a kenyérsütés után a lan-
gyos kemencébe tették, és a kihûlô téglá-
kon szép fényesre szikkasztották.

Népszerû lekvárnak számított a vidé-
künkön a borzaglekvár, amit a gyalogbo-
dza termésébôl fôztek. Aprólékos, nehéz
munkával készült: elôször zúzták a fürtö-
ket, majd a szôlôprésen (sotolón) kiprésel-
ték a levet. A fôzés ideje alatt a tetejérôl a
habot többször is leszedték, majd amikor
letisztult, besûrítették. Ez a lekvár akár 3–4
évig is fogyasztható volt.

A kipréselt bodzabogyó héja, magvai,
kevés leve, vagyis a törkölye pedig egy fa-

hordóba került, amit vékony sárral beta-
pasztottak, lezártak, így érlelve tovább 2–3
hónapig, majd késô ôsszel, amikor annak
itt volt az ideje, pálinkát fôztek belôle. Ezt a
pálinkát gyógyszerként fogyasztották szív-
bántalmakra, soha nem ittak belôle sokat.

A csipkelekvár elkészítése volt a leg-
nehezebb munka. Már a begyûjtése is sok
törôdéssel jár, de a bogyók megtisztítása
is emberpróbáló, idôigényes feladat. Elsô-
ként megtisztították a végeitôl, megmos-
ták és felfôzték. A kicsit átpuhult szemeket
alaposan átpasszírozták, hogy a benne lé-
vô szúrós szálaktól megszabadítsák a lek-
várnak való gyümölcslevet. Ezután tûz -
helyen, nagy edényben kavargatva fôzték
meg lekvárnak. Sütôtökkel szaporítva több
lekvárt tudtak eltenni. Gyakran elôfordult,
hogy a csipkelekvárt többen összefogva,
közösen fôzték, hogy a vele járó munkát
megosszák.

A csipkelekvár a népi gyógyászatban
a hasmenés egyik ellenszere. 

Paulik Mihályné receptjét lejegyezte

Ambrózi Erzsébet
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Tácsik Jánosné: Gyerekkoromban Nelázsd
pusztán éltünk, a szüleimmel. A december szinte
minden napja a karácsonyra való készülôdéssel telt
el. Az Advent idején szinte minden misére bejöttünk
Nelázsdról, ez körülbelül másfél óra gyalogolással
járt. Nem hiányozhattunk az éjféli misérôl sem, le-
hetett nagy hó és hideg, nem számított. Karácsony
délelôtt a tízórási misére újra mentünk, így akár
25–30 kilométert, 4–5 órát is gyalogolhattunk egy
nap. Édesapám kivételével mi kétszer jöttünk-men-
tünk, ô a rokonokat meglátogatta, nem jött velünk
haza, csak a második mise után. Karácsonykor
mindenki meggyónt, áldozott.

Édesapám évrôl évre minden karácsony böjtjén
az asztal alá kosárba szénát készített be, és aznap
be is engedte enni a bárányokat. Jelképesen azt je-
lentette, hogy a juh egész évben tudjon mit enni.
Közben fôztünk, készültek az ünnepi ételek, és dél-
után fát állítottunk. A karácsonyfát harangszál he-
lyett pattogatott kukoricával díszítettük fel. Mézes-
kalácsot is tettünk a fára, igaz ehhez nehéz volt
hozzájutni. Általában Balassagyarmaton vettük
meg, de gyorsan elkapkodták bánatunkra, ezért
volt, amikor a fa mézeskalács nélkül maradt.
Ugyan  így voltunk a csillagszóróval, ha jutott a ke-
reskedôknél vettünk, ha nem jutott, akkor se ma-
radtunk nélküle. A pusztai emberek összetartottak,
adtak egymásnak, ha valakinek nem sikerült venni.
Ha nekünk nem jutott, egy pár darabot mindig kap-
tunk, majd a következô évben visszaadtuk. Gyertyát

is raktunk a fára, és szaloncukrot is,
ha tudtunk venni. Ha nem, készítet-
tünk mi magunknak, csináltunk
cukrot és becsomagoltuk csillogós
papírba. A karácsonyfa megvolt
egészen vízkeresztig. Csak az ün-
nepek elôtt fôztünk, de akkor sokat,
hogy kitartson. Káposztát, gubót,
mákos csíkot fogyasztottunk. 24-én
nem ettünk csak karácsony más-
napján, akkor még nagyon tartottuk
a böjtöt. 

Karácsonykor mindig sok hó
volt, a környéken. Sokat játszottunk
ekkor a puszta gyerekeivel, mert
ebben a pár napban nem kellett
annyit dolgozni, a szülôk is engedé-
kenyebbek voltak. A rokonok meg-
látogattak bennünket és mi is ôket.
Az egyik évben mi mentünk, a má-
sikban ôk jöttek. A vendégséget át-
beszélgettük, az órák jó hangulat-
ban teltek. Ritkán találkoztunk egy-
mással ezért kihasználtuk a lehetô-
séget. Az akkori idôkben még az
ünnepek, és mint a Karácsony nap-
jai igazán ünnepnek számítottak,
nem úgy, mint manapság, mert még
ezeken a napokon is dolgoznak.

Rigó Józsefné: A karácsonyi
ünnepek elôtt, nagy hangsúlyt fek-
tettünk a lelki felkészülésre, mert e
nélkül a karácsony mit sem ér. A hit
segíti meg az embert, ezt ne felejt-
sük el. December elsejétôl, folya-
matosan hajnali misékre jártunk.
Szinte minden nap december 15-tôl
lelki gyakorlatokat végeztünk. Ház-
ról házra jártunk Szentcsaládot vé-
gezni minden este. Nem is emlék-
szek, hogy misét elhalasztottunk
volna, éjféli misén is voltunk mindig.
December persze a fonás idôszaka
is volt, ezt sem hanyagolhattuk el.

Karácsonyfát állítottunk, a fát
fôleg szaloncukorral, valamint diót
csomagoltunk be aranypapírba és

azzal díszítettük fel. Ha nem sikerült
szaloncukrot beszerezni, az elmúlt
karácsonyokról a csomagoló papírt
általában elraktuk, majd ezt újra
elôvettük és tettünk bele hazai ké-
szítésû édességet vagy papírt. Fôz-
tünk az ünnepek elôtt és alatt is
rengeteget. Lepényt sütöttünk, má-
kos gubót, túróscsíkot és gyúrt ka-
lácsokat készítettünk, valamint
aszalt szilvát is fogyasztottunk bô-
séggel, akkor ez volt befôtt helyett.
Sok diót is fogyasztottunk az ünne-
pek alatt, ez az egészség jelképe.
Pár fürt szôlôvel, dióval és szalon-
cukorral ajándékoztuk meg egy-
mást, mivel nem voltunk tehetôsek,
de annál boldogabbak, amely leglé-
nyegesebb az ember életében. 

24-én este egy almát annyi fele
vágtunk, ahányan az asztalnál ül-
tünk, és a maga gerezdjét mindenki
megette. Úgy tartottuk, hogyha
rossz útra térünk, eltévedünk az er-
dôben, visszagondolunk a közösen
elfogyasztott almára, vissza találunk
az egyenes útra. Én ebben a mai
napig hiszek. Elôfordult, hogy elté-
vedtünk Szentkútra menet, és ami-
kor erre gondoltunk, sikerült is kike-
verednünk az erdô rengetegjébôl. 

Az éjféli mise elôtt megfôztünk,
hogy legyen másnapra. Ekkor hús-
levest készítettünk, majd a többi
étek mellé hordóskáposztát is fel-
szolgáltunk. Rokonok is megláto-
gattak minket a karácsonyi ünne-
pek alatt, de volt, hogy mi is útnak
indultunk karácsony másnapján

Tácsik Bálint

2010. TÉL
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Régi karácsonyok

Lélekben készültünk igazán
Az ember hajlamos arra, hogy a jelenkort alábecsülje a múlttal szemben, de azt tényként
vehetjük, hogy az ünnepek méltó megtartását elfelejtettük. Kiüresedett a legszebb ünne-
pünk, karácsony is, ajándékvadászata, hamis csillogása a legtöbb ember számára visz-
szatetszô. De milyen is volt a régi karácsony? Errôl kérdeztem Tácsik Jánosnét és Rigó
Józsefnét.

Rigó Józsefné
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Aktuális

Községünkben folyamatosan mû -
ködik a könyvtár és a teleház. A te-
leházban sajnos csak két számító-
gép áll rendelkezésünkre, mert feb-
ruár végén illetéktelen behatolók
eltulajdonítottak három számítógé-
pet az ötbôl. A számítógépek pótlá-
sa folyamatban van. Jó hír viszont,
hogy a teleház a Polgármesteri Hi-
vatal jóvoltából egy korszerûbb
fénymásoló gépet kapott, amivel a
hozzánk fordulók kéréseit szívesen
teljesítjük.

A könyvtárnak jelenleg 126 re-
gisztrált tagja van, a rendszeres ol-
vasó és dokumentumhasználó

mindössze 15–20 fô. Ezt minden-
képpen kevésnek tartjuk, és szeret-
nénk növelni az aktív mûvelôdôk
számát. A szorgalmas könyvtárláto-
gatókat megkérdeztem, hogy miért
tartják fontosnak az olvasást? 

– Amikor van egy kis szabadidôm nem a távirá-
nyító után nyúlok, nem szeretek tévét nézni. Inkább
könyvet olvasok, vagy keresztrejtvényt fejtek.

– Fontosnak tartom, hogy a gyermekek a köte-
lezô olvasmányok mellett sokat olvassanak koruk-
hoz illô könyveket. Az olvasás révén a gyermek
számára kinyílik a világ, és sok új dolgot ismernek
meg. 

Többen kérdezik, hogy várható- e a könyvállo-
mány gyarapítása? Az közelmúltban nem vásárol-
hattunk új könyveket, de reméljük, hogy jövôben is-
mét lesz erre lehetôség. Ezen felül mozgócsere
programunk igen színes választékkal mûködik, si-
keres gyermek és ifjúsági könyvek, szórakoztató re-
gények, szakkönyvek, történelmi regények, sza-
kácskönyvek kölcsönözhetôk.

Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat!   

Kelemen Mária

Kulturális Hírek 

–Mióta vagy a csapat tagja?
17 éves korom óta ebben a csa-

patban focizok.
–Mennyire volt eredményes az
idény?
Hazai mérkôzéseken mindig tel-

jes létszámban álltunk pályára, míg
idegenben sajnos többször hiányo-
san. A csapat teljesítménye kielégí-
tô volt, de szerintem lehettünk vol-
na erôsebbek is.

– Az idén igazolt-e az Egyesü-
lethez új játékos?
Az idén öt új játékos igazolt hoz-

zánk, Rados László Szügybôl, Pifka
Gergô Balassa gyarmatról, Nagy
János Magyarnándorból, Pásztor
László Csesztvérôl és Ács István
Tisza füredrôl.

– Ki volt a csapat idei legered-
ményesebb játékosa?
Minden játékos erôs valami-

ben. Kiemelkedô teljesítményt Ba-
ranyai Zoltán kapus nyújtotta, a leg-
több gólt a csapatban, szám szerint
nyolcat Bobák Róbert szerezte.

– Elégedett vagy-e a csapat
teljesítményével?
Szerintem a csapat állhatna

elôrébb is ebben az osztályban, ha
a játékosok rendszeresen eljárná-
nak a mérkôzésekre.  Sajnos az
összeszokott csapatlétszám elég
sokszor nincs meg. Erôsebbnek
vélt csapat ellen hoztuk a mecs-
cset, gyengébb csapatok ellen
azonban nem bizonyultunk ered-
ményesnek.

– Milyen tervekkel várjátok a
tavaszi idényt? Szeretnétek-e
változtatni valamin?
Szeretnék összetartó, állandó

és rendszeresen meccsekre eljáró
csapatlétszámot kialakítani! 
Az eset leges kisebb csapatbeli hi-
bákat korrigálni.

– Mit kívánsz csapat társaid-
nak a következô idényre?
Mindig jöjjenek el a meccsekre.

Tegyenek meg mindent a pályán az
összetartás, és a csapat érdeké-
ben. És további sok sikert kívánok

minden egyesületi tagnak. S persze jöjjenek minél
többen szurkolni  nekünk!

A csapatkeret:
Bobák Róbert, Holes Dávid, Kalmár László, Ma-

gyar Gábor, Balázs Krisztián, Bilák Róbert, Tácsik
Kálmán, Hajdú Roland, Jusztin Szabolcs, Jusztin
Péter, Bucsánszki Csaba, Keresztúri Tibor, Kiss
Péter, Jusztin Balázs, Varga Gábor, Szilfai Attila,
Szabados Ákos, Szabó Mihály, Mezôhegyi Csaba,
Pásztor László, Pifka Gergô, Rados László, Nagy
János, Ács István, Baranyai Zoltán, Gyurovics
János, Kerekes Gábor.

Az Arany Ászok Megyei III. bajnokság összesí-
tett eredmény listáján idén az 5. helyezést értük el.

Köszönöm Lászlónak a riportot és olvasóink ne-
vében is kívánok a csapatnak sok szerencsét, erôt,
összetartást, és legfôképp jó egész séget az elkö-
vetkezendô kihívások sikeres teljesítéséhez.

Kelemen Mária

Miként segíthetünk a csapatnak?

Jöjjenek szurkolni!
Ötvenéves a herencsényi sportegyesület, 1960-ban alakult a klub. Ha szét-
nézünk a környékünkön, igazán büszkék lehetünk arra, hogy a mai napig
sikeresen mûködik. A csapat játékosát és egyik vezetô személyiségét, Kal-
már Lászlót kértem meg, hogy az ôszi szezont értékelje, milyennek látja a
csapat teljesítményét! 

Szécsény VSE – Herencsény SE 1–0

Herencsény SE – Csitár SE 1–1

Ipolyvece TE – Herencsény SE 9–1

Herencsény SE – Kétbodony SE 3–0

Unicum FC – Herencsény SE 3–3

Herencsény SE – Doboskút SK Nógrádsipek 4–1

BMSC – Herencsény SE 4–2

Ipolytarnóc SE – Herencsény SE 1–0

Herencsény SE – Nógrádmarcal SE 4–1

Ludányhalászi SE – Herencsény SE 0–1

Herencsény SE – Galgaguta SE 1–0

2010–2011.  fordulóeredmények
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Fontos apróságok

Októberben ôket ün ne peltük!

Október 1-én 60 éves Bartus Mihály Dobó K. u. 9.

Október 2-án 25 éves Kosik Zsanett Kossuth u. 70/A.

Október 4-én 35 éves Forgács Zoltán Péter Rákóczi u. 8.

Október 6-án 25 éves   Szandai Annamária Bajcsy u. 3.

Október 8-án 15 éves Jenei Szonja Akácfa u. 9.

Október 9-én 55 éves Kovács József Hunyadi u. 15.

Október 15-én 1 éves Fábián Máté Kossuth u. 154.

Október 20-án 40 éves Mucs Tibor Jókai u. 6.

Október 26-án 75 éves Horák Jánosné Petôfi u. 15.
Kiss Anna

Október 27-én 45 éves Babcsán András Kossuth u. 14.

Október 29-én 90 éves Bucsánszki Jánosné Kossuth u. 158.
Nagy Erzsébet

Október 30-án 10 éves Dropka Dóra Bercsényi u. 5.

Novemberben ôket ün ne peltük!

November 2-án 90 éves Paulik Mihályné Lisznyai u. 7.
Fábián Mária

November 14-én 55 éves Balog Istvánné Béke u. 11.
Barát Erzsébet

November 22-én 20 éves Csizek Alíz Dobó K. u. 3.

November 23-án 35 éves Kalányos Zsolt Petôfi u. 37.

November 25-én 15 éves Tácsik Jenifer Dózsa u. 10.

November 26-án 55 éves Bartus Mihályné Dobó K. u. 9.
Tálas Ilona

Decemberben ôket ün ne peltük!

December 7-én 10 éves Kalányos Bianka Petôfi u. 37.

December 7-én 70 éves Hovanecz Péterné Kossuth u. 144.
Balog Erzsébet

December 22-én 60 éves Vraskó Istvánné Petôfi u. 8.
Bacskó Mária

Isten éltesse Mindannyiukat!

Halottaink
2009

54 éves Kiss Mihály november 21.
96 éves Hering István november 22.
94 éves Pszota István december 10.
75 éves Sági Jánosné 

Burián Erzsébet december 28.

2010
85 éves Vincze Istvánné 

Bacskó Ilona január 8.
81 éves Bacskó Istvánné 

Sági Borbála március 22.
75 éves Kelemen Istvánné

Horák Ilona március 25.
91 éves Bacskó Mária április 1.
71 éves Baranyi Etel április 30.
81 éves Szalai Jánosné

Bartus Rozália június 4.
55 éves Kiss István június 6.
80 éves Németh Matild július 7.
74 éves Rácz Gézáné

Gazsi Zsuzsanna július 13.
80 éves Hovanecz Mária szeptember 28.
68 éves Kiss János október 30.

Emléküket megôrizzük!

Gólyahír

2009. október 15-én megszületett 
Fábián Máté. 

Édesapja Fábián Csaba, édesanyja Víg Beáta.

2010. január 31-én látta meg a napvilágot 
Csonka Márton Csaba. 

Szülei: Csonka Lajos és Oláh Mária.

Csonka Vilmos és Kovács Katalin negyedik
gyermeküknek örülhetnek. A kislány, 

Csonka Katalin 
2010. szeptember 15-én született.

Kiss Dominik
2010. szeptember 18-án érkezett. 

Ô a fiatal házaspárnak, Kiss Péternek 
és Bendiák Anikónak elsô gyermeke.


