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Tavaszi, nyári 
ünnepeink

Anyák napja, Gyereknap, Pedagógusnap,
Magyar Hôsök Napja. 

Ezek az ünnepeink látszólag újsütetûek. A legrégeb-
bi közülük a Magyar Hôsök Napja, amely a pedagó-
gus nappal együtt május utolsó vasárnapjára esik.
Ezt az ünnepet a Horthy korban hozták létre, hogy az
elsô világháború hôsi halottaira emlékezzünk. Ma
már behegedtek ennek a világégésnek a sebei, mert
meghaltak azok, akik átélték a borzalmakat. Nekünk,
magyaroknak ez a háború volt a legszörnyûbb. Közel
egymillió fiatal élet pusztult el a frontokon, száz -
ezerszám éltek közöttünk évtizedeken át a megcson-
kítottak, és elvesztettük azt a hazát, amelynek termé-
szetes határai több mint ezer éven át változatlanok
maradtak. 

Magyarország Európa egyik középhatalma volt,
majd a kontinens kis nemzetei sorába süllyedt. Ha ha-
zánk megmaradhatott volna, ma közel negyvenmilliós
nemzet lennénk, ennyien élnek ma a történelmi
Magyar ország határai között. A természetes asszimi-
lációval ma háromszor annyi magyar élne a földön. 

Az értelmetlen, vesztes háborúban elesett heren -
csényi honvédek neve ott olvasható a temetôbeli hô-
sök sírján, amelyet 1963 tavaszán emeltetett a falu né-
pe Kalácska József plébánosunk vezetésével. Azért
került a temetôbe az emlékmû, mert az akkori hatalom
nem engedte, hogy a fasiszta Horthy hadsereg kato-
náinak köztéri emlékmûvük legyen. Heren csény büsz-
ke lehet arra, hogy Magyarország 3200 települése kö-
zül az elsôként emelt emlékmûvet hôseinek. Ma már
kevesen tudják, hogy plébánosunkat ‘63–64 környé-
kén hónapokra letartóztatták és börtönben is tartot-
ták. A hivatalos indoklás szerint az volt a bûne, hogy a
templomrenoválás költségeirôl nem tudott számlát
bemutatni, de talán még néhányan emlékezhetnek rá,
hogy éppen a hôsök vasárnapja délutánján vitték el,
mert a délelôtt prédikációjában arról beszélt, hogy
mások ünnepeljék a pedagógus napot, mi emlékez-
zünk a harctereken elesett hôseinkre. 

Ezen történet felemlegetésével érdemes Kalácska
Józsefre is emlékezni. Tudjuk, hogy idôs korában mél-

(Folytatás a 2. ol da lon)

Palócföld ma egy nagyot álmodik, Palócföld ünnepel, 
és Palócföld a jövôbe is néz.

Ez a kereszt valóban gyökereink felé mutat, és a Földre támaszkodik,
de a tekintetünket lentrôl is, innen is az Ég felé viszi. 

Legyen ez a remény keresztje, hogy ez a sokszor próbált régió 
végre boldogságra, örömre, önmagára, felemelkedésre találjon!

Adja Isten, hogy így legyen!
(Csáky Pál)

M E G H Í V Ó 
Eltelt egy év, ismét eljött a Herencsényi Palóc Búcsú ideje.
Csáky Pálnak a Palócok Vigyázó Keresztje avatásakor mondott gondolataival
tolmácsoljuk Herencsény polgárainak meghívását. Közösségünk a Palócok
vigyázó Keresztjének felállítása óta hatodszor hívja testvéreit, barátait, hogy
együtt imádkozzunk a Mindenhatóhoz: erôsítsen meg minket palócságunkban
– hitünkben, gyökereinkben –, mert az ember ezek nélkül gyenge és esendô,
de Istent és ôseit tisztelô közösségként hegyeket mozdíthat meg.

Az idei Herencsényi Palóc Búcsút és Falunapot 
2011. július 2–3-án, szombaton és vasárnap  tartjuk.

Kérjük tisztelje meg rendezvényünket, biztassa szeretteit, ismerôseit a 
búcsún való részvételre, aki teheti öltse fel szép népviseletét. 

2011. július 2. szombat – A Herencsényi Palóc Búcsú napja
9.00–10.00: Gyülekezô Herencsény központjában.
10.00: Rövid üdvözlések, majd a búcsúsok menete elindul.

A falvakból érkezett szervezett csoportok a herencsényiek után egy-
mást követik. Az egyes falusi csoportokban elôl haladnak a népviselet-
be öltözöttek, lengyel, cseh, szlovák vendégeink, majd a civil ruhások.
Azok a vendégek, akik egyéni program szerint érkeztek, az egyes fal-
vak civil résztvevôi közé állnak. A vonulás útvonala 2,9 kilométer. 

11.00–13.00: Szabadtéri ünnepi szentmise a Palócok Vigyázó Keresztje elôtt. 
A misét Dr. Varga Lajos váci megyés segédpüspök celebrálja, ünnepi 
beszédet mond megyénk képviseletében Becsó Zsolt a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének elnöke, országgyûlési képviselô. A mise
során a palóc falvak népviseletes küldöttei egy hitünkért, nemzetünkért,
palócságunkért elmondott könyörgés mellett – a községükbôl hozott – 
virágot, vagy amennyiben tavaly nem vettek részt a Palóc Búcsún, egy
marék földet helyeznek a kereszt tövéhez. Ugyanekkor vendégeink is el-
helyezik a magukkal hozott földet. A szentmisét követôen a szervezetek,
egyesületek képviselôi is elhelyezhetik koszorújukat. A civil résztvevôk a
mise végét követôen az elvonulás elôtt helyezhetik el virágaikat.

13.30: Ebéd
15.00: Kulturális program
16.00: Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán mûvészházaspár elôadása

Kulturális programok folytatása
21.00: UFO együttes fellépése
22.00: Szabadtéri bál

2011. július 3. vasárnap
10.00–22.00: Fôzôverseny, sport, rendvédelmi szervek bemutatója, 

hagyományôrzô csoportok elôadása
21.00: Márió a Harmónikás mûsora

Este tûzijáték



tatlan ügyekbe keveredett, de azt is tudnunk kell,
hogy az évszázadokon át regnáló herencsényi plé-
bánia talán legfigyelemreméltóbb papja volt. Bátor,
intelligens, kiváló erényekkel, és talán gyarlósá-
gokkal is. Imádkozzunk érte, és emlékezzünk rá úgy,
ahogy megérdemli. 

Pedagógusnap. Május utolsó vasárnap alkal-
mas arra is, hogy hôseinknek és pedagógusaink-
nak is ápolja emlékét. Erre a napra emlékezünk,
kedves tanárnônk, Dropka Istvánné Kerekes
Katalin kis írásával, amelyen átsüt a szeretet falunk
iránt. Én magam is ezt a szeretetet éreztem benne,
amikor 1962 ôszén elôször átléptem az iskola kapu-
ját. Mi még boldog emberek lehettünk, mert minket
a tanító, a pap és a szüleink tanítottak a szépre és a
jóra, és nem a média, a televízió hazugságra, csa-
lárdságra, hûtlenségre, árulásra. Kati tanító néni
mutatta meg nekem, hogy miként mossam a foga-
mat, neki is köszönhetem, hogy kettô kivételével va-
lamennyi megvan. Emlékszem a képeken szereplô
tanárokra, tanárnôkre, akiket csodáltam akkor, és
mélységesen csodálom, tisztelem ôket ma is. Ápolt-
ságukban, polgári viselkedésükben mintát adtak
nekem, hogy mivé kell válnom, ha felnövök. 

Egy szót érdemel Géczi Imre is, aki egy kegyet-
len korban volt fiatal tanító, majd a hatalom magá-
hoz emelte és ô lett a hatalom. Talán ezért egy kor-
holó szót is érdemelne, de mi herencsényiek tudjuk,
hogy abban a rideg pozícióban is megmaradt em-
bernek. Hányszor hallottam a falubeliektôl, ka-
maszként, hogy bemegyek Géczihez, segítsen, ad-
jon munkahelyet, lakást a gyereknek. És Géczi Imre,
ha tehette adott. Soha nem felejtette el Liszkót, ahol
pedagógusi pályáját kezdte, és halála elôtt mon-
dotta nekem, hogy olyan boldog sehol nem volt,
mint Herencsényben. Róla is úgy emlékezzünk, mint
Kalácska Józsefre, a jót keressük emlékében és ne
a rosszat.

Bízom benne, hogy egyszer lesz erônk arra, hogy
két emléktáblát avathatunk a faluban, az egyiken a
papjaink neve sorakozzon, a másikon tanítóinkké. 

Viszonylag közel van a gyereknap és az anyák
napja. Ezen ünnepeket általában megünnepeljük, a
gyerekek kiharcolják a gyereknapi ajándékot, az
anyák napjára pedig az iskola hívja fel diákjai fi-
gyelmét. Mind a kettô a szeretet a tisztelet és a fe-
lelôsség ünnepe. Tudnunk kell, hogy bármennyire
szeretjük gyermekeinket, igyekszünk a legjobban
nevelni ôket, nevelhetjük még jobban. A jóra, szor-
galomra nevelt gyereknek játék lesz az élet. 
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Aktuális

Nagyapám nagyon sokszor
mondta nekem, hogy bárhová ke-
rülsz kisfiam, soha ne feledd, hogy
honnan indultál. Én ezt kamaszként,
sôt fiatalemberként sem értettem,
de aztán megértem e szavak értel-
mére. Bár életem háromnegyedét
falumon kívül éltem le, nem volt
még olyan nap, hogy ne jutott volna
eszembe Herencsény. Sokszor fájt
a szívem, amikor eszembe jutott, de
többször öntötte el a lényemet va-
lami boldog nyugalom. Olyan, mint
mikor az orvos a stressz ellen rela-
xációt javasol. Lehunyom a sze-
mem és látom nagymamát kenye-
ret dagasztani, aztán a kiszedett
meleg kenyér kiforrt serclijébôl egy
szeletet vág nekem, és az aludttej
tetejérôl lemártogathatom vele a
fejfölt. Máskor feltûnik egy régi kör-
menet, édesapám viszi a supellátot,
és én büszke vagyok rá. Aztán régi
cséplések jutnak eszembe. Nagy-

apának viszem az ebédet, a kazal
tövében leülünk, én is kapok egy-
egy falatot. Hazafelé fûzfavesszô -
bôl bakszekeret készítünk az étel-
hordó fiúkkal-lányokkal. Fut a sze-
kér, viszi az álmom, az ifjúságom.

Mind-mind egy emlék, ami azzá
formált, ami vagyok. A legtöbbet
mégis annak köszönhetem, akirôl
még nem szóltam, édesanyámról,
de mondhatom mindannyiunk ne-
vében, hogy édesanyánkról. A Jó-
isten jelenlétét leginkább a szerete-
tükön keresztül ismerhetjük meg. 
Ez az a szeretet, amely nem kér
számon, nem fuvalkodik fel, türel-
mes és nem múlik el soha. A Szent
Pál által megfogalmazott krisztusi 
szeretet. 

Szeressük nagyon-nagyon
édes   anyánkat, testi törôdésében
is, mert eljön a nap, amikor nem
tudjuk már ezt megtenni. 

Pekár István

Tavaszi, nyári ünnepeink

Az idei év sem múlhatott el nagy-
csoportos ballagás nélkül. Az óvo-
dából búcsúzó gyermekek ez alka-
lomból egy kis búcsúajándékkal
kedveskedtek a kisebbeknek és ne-
velôiknek: szilvafa csemetét vásá-
roltak, melyre egy emléktáblát is

A ballagó ovisok fája

Egy emlékezetes nap az oviban

akasztottak. Az ajándékba kapott fa
ültetését a Madarak és Fák Napjá-
ra idôzítették. Az utolsó együttlétet
még emlékezetesebbé tettük: az ovi
udvarán bográcsozást tartottunk.

Dropka Péterné Bendiák Mónika
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Aktuális

„Ballagnak az óvodások.
Vajon hová mennek?
Mért hagynak itt minket,
Meg ezt a szép kertet?”

Így kezdôdik a gyermekvers, és ezt
kérdezgetik az oviban a kisebb
gyer mekek, amikor a nagyok – a
maj  dani iskolások – gyakorolták
búcsúzó verseiket és egyikük-má -
sikuk szeme elhomályosult. 

Június 4-én hat gyermek vett
búcsút az óvodától az évzáró ünne-
pélyen. Véget ért négy gondtalan,
varázslatos év, ami a gyermek éle-
tében különösen meghatározó, és
kezdetét veszi egy minôségében
más korszak, a kisiskoláskor. Szá-
mukra szorongató érzés, mert ezer
szállal kötôdnek az óvodához és
hozzánk. Vidám, felemelô érzés is
egyben, mert látjuk, milyen nagy
változáson mentek keresztül – al-
kalmassá váltak az iskolai életre.
Emlékszünk arra – ha régen volt is –,
milyenek voltak, mikor elôször talál-
koztunk velük, és elkezdtük építeni
azt a bizalmas, elfogadó légkört szá-
mukra, ami meghatározta a négy
évet.

A gyermek érték. Úgy kell vele
bánni, úgy kell rá vigyázni. Többnyi-
re gyermekkorban dôl el, mivé válik
az ember. Mi ezt tudva-értve nevel-

tük ôket. Jó, ha tudatában vagyunk
annak, hogy ha egy gyermekkel
megszaporodnak a gondok, nem rá
kell haragudni. Nézzük meg, mit
rontottunk el, milyen példát lát tô-
lünk. Közhelynek számít az a véle-
kedés, hogy korunk társadalma ér-
tékválságban van. Ez sajnos igaz. 
A felelôsség minket, felnôtteket ter-
hel, mert nem látjuk meg az igazi
értékeket.

Az óvoda az értékrendjét a helyi
nevelési programjában határozza
meg. Minden program annyit ér,
amennyit megvalósítunk belôle,
ezért mi a gyakorlatban is hitet te-
szünk egy egyértelmû értékrend
mellett.

Milyen értékekre gondolok,
csak néhányat hadd említsek meg:
– a közeledés elfogadása, nyitott-

ság egymás felé,
– a konfliktusok humánus elren-

dezése,
– a társadalmi normáknak meg-

felelô beszédmodor, hangnem,
– a felnôttek tisztelete,
– a részvét, az együttérzés, ami-

rôl Ancsel Éva filozófus azt írja:
„az emberi moralitás ôssejtje”,

– a természet szeretete, óvása.
A felsoroltak bizonyos tekintet-

ben összetartoznak, mert a lelki
gazdagságot, más szóval az érzelmi

intelligenciát fejlesztik. Ezen értékeket azért helyez-
zük elôtérbe, mert a korunk gyermeke ebben szen-
ved hiányt. Nagyon fontos, mit tud a gyermek, mi-
lyen széles ismeretei vannak. Legalább olyan fon-
tos, hogyan érez, ezért a pozitív érzelmek erôsítésé-
re nagy gondot fordítunk. A napi tevékenységben,
élethelyzetekben lehetôségük van megélni az alko-
tás örömét, szabadságát, a munka hasznát, az ünne-
pi elôkészületek, ünnepek varázsos hangulatát, az
anyanyelv lebilincselô szépségét, gazdagságát meg-
jelenítô mesék, versek hatását, az önfeledt játék fel-
szabadító erejét, a természet egészen apró csodáit.

Számos alkalmat teremtünk a mozgásra, sétá-
ra, kirándulásra, az értelmi erôiket megmozgató
problémahelyzetekre, a tapasztalatszerzésre, kí-
sérletezésre, beszélgetésre, az ôket foglalkoztató
kérdések megbeszélésére, cselekvési vágyuk ki-
elégítésére.

Óvodánkat szeretik a gyerekek. Azt kapják meg,
amire ebben az életkorban szükségük van. Az óvo-
dába látogató idegenek, vendégek érzékelik, hogy
nálunk a gyerekek elmélyülten játszanak, nem za-
varják egymást, nem verekszenek, és nem beszél-
nek csúnyán. Sokat kell tenni a szülôknek és az
óvodának azért, hogy ez így is maradjon.

Mi ilyen útravalóval a tarisznyában engedjük
ôket az iskolába.

Fazekas Jánosné
intézményegység-vezetô

Óvodások

Az iskola vezetôsége azzal a kéréssel fordult a
szülôkhöz, hogy munkájukkal segítsék szebbé
tenni az intézmény környezetét. Az elhatározást
tett követte és az erre kijelölt két szombati napon
anyukák és apukák a tantestület tagjaival karölt-
ve szorgos munkába kezdtek. Füvet nyírtak, ge-
reblyéztek, beteg fákat vágtak ki. A szülôk gyûj -
tést is kezdeményeztek, az összegyûlt pénzen vi-
rágot vásároltak, de sokan otthonról adott növé-
nyekkel is hozzájárultak az új virágágyások 
kialakításához. A kivágott fákat feldarabolták és
egy részüket ötletesen hasznosították, például
virágtartókat és padokat készítettek belôle.

Reméljük, hogy az iskola új, szépen meggon-
dozott udvara láttán a következô években is
ilyen remek összetartás jellemzi majd ezt a kö-
zösséget.

Dropka Péterné Bendiák Mónika

Iskolaszépítô
program

Útravaló a tarisznyába



Az idei tanévzáró ünnepség különlegesnek számí-
tott: ez volt az utolsó esemény, amelyen az intéz-
mény Tessedik Sámuel nevét viselte. Idén tíz diák
intett búcsút iskolájának:

• Balczer Adriána
• Dovicsin Viktor
• Farkas Éva
• Grenyó Gábor
• Hekli Jennifer
• Jenei Sonia
•� Koplányi Fanni
•� Lakatos Attila
•� Szalai Lôrinc
•� Vaskor József
Az ünnepély kezdeteként a nyolcadikosok éne-

kelve, sorra körbejárták régi osztálytermeiket, me-
lyeket hagyományosan az alsóbb osztályok diákjai
virággal díszítettek ez alkalomból. A megszokottól
eltérôen nem egy, hanem két felsôs osztályfônök –
Biró Nikoletta és Hamvas Ákos- kísérte ôket. Kö-
vetkeztek a búcsúztató beszédek és versek. Rend-
hagyó volt Bóta Bernadett igazgatónô beszéde is,
melyet a búcsúzó osztályhoz intézett: egy mesén
keresztül vezetett végig minket a diákélet legfôbb
állomásain elsô osztálytól egészen a ballagásig. Ez-
után kezdetét vette e tanévzáró ünnepség az igaz-
gatónô évértékelô beszédével, majd a megérde-

melt jutalomkönyveket és elismerô
okleveleket osztották ki. Idén egyéb
díjakat is megítélt a tantestület 
4 kategóriában:

1. Jó tanuló, jó sportoló:
Praszna Péter 5. osztály

2. Az év legsikeresebb tanuló-
ja: Hamvas Lili 3. osztály

3. Az év végzôs diákja:  Hekli
Jennifer 8. osztály

4. Az év sportolója: Szalai
Lôrinc 8. osztály

A 3–4. osztályosok vidám mû -
sora zárta az ünnepséget.

Dropka Péterné Bendiák Mónika
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Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasókat, a falu la-
kóit. Bizonyára emlékszik még rám az idôsebb kor-
osztály meg a tanítványaim, hiszen hét boldog évet
töltöttem a faluban. Ha a férjem munkája nem szó-
lít el onnan, a mai napig ott lennék.

Sok gyermeket tanítottam ez idô alatt. Úgy érez-
tem, hogy nemcsak a tantestület, de a falu népe is
befogadott, kölcsönösen tiszteltük egymást. A mai
napig emlékszem minden tanítványomra, azok szü-
leire. A családlátogatások alkalmával közel kerül-
tünk egymáshoz a szülôkkel.

Nagyon jó volt a tantestület, sokat segítettek ne-
kem, mint kezdô, fiatal tanítónak. Szeretettel emlék-
szem a Géczy házaspárra, Antal Esztire, Hucskó
Gizikére, Tóth Ilonára, Péter Ottóra, Palánki
Józsefre, Petrás Jánosra. 

A falu fiataljai is szívesen jártak fel az iskolába
röplabdázni, pingpongozni stb. Tanítottam nekik
színdarabot, táncot, amit persze kis tanítványaim-
nak is tanítottam. Ám legjobban mégis az elsô osz-
tályban szerettem tanítani. 

Nyugdíjas koromig megmaradtam a pedagógus
pályán. Heren csényen kívül tanítottam még Dej -

táron és Balassa gyar maton,
de a legjobban Herencsényt
szerettem.  Katedrára is itt
léptem elôször, és ezt nem le-
het elfelejteni. Olykor-olykor
nyaranta még a szabadságon
lévô óvónôt is mi helyettesí-
tettük, én ezt is örömmel tet-
tem. Errôl a polgármester asz-
szony is tudna mesélni, ôvele
is dolgoztam egy-két hetet az
oviban.

Nagyon jó volt, hogy az összes
pedagógus az iskola épületében la-
kott. Mindent közösen csináltunk,
egymást segítve. Jók voltak a szép
báli esték a falu kultúrházában,
ahol sokszor a kollégák zenéltek.
Mentünk végig a falun a gázlámpá-
val a kezünkben, hiszen 1956-57-
ben még nem volt villany a faluban.

Egy szó, mint száz, nagyon-na-
gyon szerettem ott lenni, és a szép

emlékeim örökre megmaradtak.
Szívesen járnék még Gándorba,
Szemetszögbe, Vajdafaluba, de saj-
nos, már nem tehetem, mert az éle-
tem, a gyermekeim, az unokáim
Gyarmathoz kötnek.

Végezetül kívánok mindenki-
nek jó egészséget, sok örömet az
életben.

Ôszinte tisztelettel: 
Dropka Istvánné Kerekes Katalin

Aktuális

Utolsó tanévzáró a Tessedikben

Ballagás

Dropka Alíz rajza

Szép és boldog éveim Herencsényben



2010. NYÁR

5

Jó volt vele dolgozni. Hiányzik
majd a szeretete, megértése, ami-
vel felénk és a gyerekek felé for-
dult. Derûvel gondolunk vissza a
közösen megélt élményekre, em-
lékekre. Kívánjuk, hogy sokáig él-
vezze a nyugdíjas éveket boldog-
ságban, nyugalomban, szere-
tetben, egészségben családja kö-
rében.

Fazekas Jánosné Bartus Jánosné Rozika

1. osztá�lyosok Herencsényben az 1959–60. tanévben

Június 4-én nemcsak a ballagó
gyerekek hagyták el az óvodájukat.
Bartus Jánosné, Rozika több évtize-
des munka után a megérdemelt pi-
henést választotta. Rozika 39 évig
dolgozott dajkaként az óvodában.
Végezte a munkáját nap mint nap,
nem lankadó szorgalommal, oda-
adással. Mondhatom, hogy meg tu-
dott merítkezni a munkájában, mert
megadatott neki az a szerencse,
hogy szerette, amit csinált.

39 év az óvodás gyermekekért

Osztálynévsor: 

1. Álló sor: Rácz Géza, 
Szandai József, Szalai József,
Hevér Mihály, Kiss István, 
Bangó Károly

2. Álló sor: Magyar András, 
Keresztúri Mária, Szántó Mária,
Kalmár Klára, Bednár Ilona, 
Kovács Ilona, Széles Rozália, 
Rácz Mária, Pszota István

3. Ülô sor: Teplánszki Teréz, 
Tácsik Mária, Bartus Ilona, 
Kerekes Katalin tanító, 
Géczi Imre igazgató, 
Szandai József, Szántó Piroska,
Barát Rozália

4. Fekvô sor: Kovács József, 
Rácz Gyula, Kalmár Aladár

Tanárok, balról jobbra: Péter Ottó, Kerekes Katalin, Palánki József, Géczi Imréné Szekeres Erzsébet, Géczi Imre, Hucskó Gizella, 
Koplányi Mihály, Deák Anna óvónô, Petrás János

Aktuális
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Izgalmas, eseménydús és hosszú napra ébredt az
57 iskolás és kísérôik, akik Cserhátsurányba indul-
tak, hogy részt vegyenek a Kaán Károly Or szá gos
Természet- és Környezetismereti verseny Nógrád
megyei döntôjén. Az idén 19. alkalommal megren-
dezett verseny megyei döntôjének idén két hely-
színe volt: az elméleti részt – amelyre megadott té-
mákban lehetett felkészülni – a Cserhát surányi Ál-
talános Iskolában bonyolították le, a gyakorlati
résznek Herencsény adott otthont. Az elméleti
részben mutatott teljesítmény alapján a zsûri dön-
tötte el, hogy melyik az a 25 gyerek, aki tovább jut a
gyakorlati részre.

A megyei döntô elôkészítôje, szervezôje, bo-
nyolítója és egyben a zsûri elnöke Bódis Bertalan
biológia-földrajz-természetismeret szakos megyei
szaktanácsadó és szakértô. Tagja az országos dön-
tô zsûrijének is, lelkes és elkötelezett pedagógus.
Vele állapodtam meg abban, hogy fogadjuk a gye-
rekeket itt Herencsényben és biztosítjuk a verseny
gyakorlati része lebonyolításának feltételeit. A dön-
tô napja elôtt egy nappal idejött, részletesen végig-
gondoltunk és -beszéltünk mindent, megtekintve a
tervezett helyszíneket is.

A gyakorlati résznek három témát és három
helyszínt terveztünk. A három téma: méhészet, palóc
kultúra és hagyomány, gyógynövények, a helyszínek
pedig a Szandai méhészet, a Fonó (a másik két téma
számára) és a Mûvelôdési Ház, ahol az írásbeli bo-
nyolódott és ott volt az eredményhirdetés is.

A gyerekek feladata az volt, hogy a három té-
mában bemutatóval egybekötött ismertetôt kaptak,

ahol figyelhettek, jegyzetelhettek és
kérdezhettek. Bódis Berci is ott volt
és a hallottak, látottak alapján ösz-
szeállította a kérdéseket, amelyek-
re aztán a gyerekeknek írásban kel-
lett válaszolniuk. 

A versenyzôk és kísérôik kora
délután érkeztek meg Cserhát -
surányból a Herencsényi Fonó elé,
ahol fogadtuk ôket és egyenesen a

Szandai méhészethez mentünk.
Szan dai József, aki már a harmadik
méhész-generációt kép viseli a csa-
ládban, érdekes és alapos tájékoz-
tatót adott a mézrôl, a méhekrôl, a
méhészeti termékekrôl. Ambrózi
Erzsé bet, aki Jóska társa a mé-
hészkedésben is, kiegészítette az
elmondottakat és egy kis kóstolóval
is kedveskedett nekünk.

Innen átvonultunk a Fonóba,
ahol Jusztin József né polgármester
asszony köszöntötte a döntô részt-
vevôit és folytatódott a gyakorlati
verseny további két témában. Elô-
ször a Tiszavirág Népdalkör asszo-
nyai, akik a színpompás népviselet-
ben jelentek meg, meséltek a régi
idôkrôl, szokásokról, munkákról. El-
mondták, hogy lett a kenderbôl
ruhanemû és miközben beöltöztet-
ték Kis Sándor né Mártit, bemutat-
ták a heren csényi viselet darabjait.
Miközben folyt a bemutató, a közis-
mert vendégszeretettel, finomabb-
nál finomabb süteményeket és üdí-
tôket kínáltak a házigazdák a részt-
vevôknek.

Utolsó témaként a gyógynövé-
nyek világába adtam rövid bepillan-
tást és kicsit közelebbrôl (mindenki
kapott egy-egy kis zacskónyi mintát
is) megismerkedtünk az orvosi zsá-

Aktuális

Kaán Károly megyei döntô Herencsényben

Milyen a Szandai méz?

Ismerkedés a viselettel
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Herencsény önkormányzata vis
maior támogatásban részesült kö-
zel kétmillió forint értékben. Ennek
egy részét árvízmentesítésre fordí-
totta a település. A támogatás má-
sik részét a Béke út árok rekonst-
rukciójára és az óvoda környéké-

nek vízrendezésére költötte az ön-
kormányzat. A kikotrott árkok re-
mélhetôleg megállják a helyüket az
elkövetkezô években. A támogatás
elszámolása jelenleg is zajlik.

Herencsény önkormányzata
áp rilisban közös pályázatot nyújtott
be Cserhátsuránnyal, Szandával és
Terénnyel. Az ÉMOP-3.2.1/F-10 pá-
lyázat a Feketevíz vízgyûjtôjének
árvízmentesítését szolgálja. A pá-
lyázat megnyerésével átfogó víz-
rendezést hajtanak végre a telepü-
lések Feketevíz mentén, több kilo-
méter hosszúságban. A tervek közt
szerepel egy mintegy 10 hektáros
víztározó, amely turisztikai szem-
pontból sem elhanyagolható tele-
pülések jövôbeni életében. A pályá-
zat forrás igénye meghaladja a
kétszázmillió forintot.

Településünk pályázatot nyújt be
az ÉMOP 3.1.2/E-11 kiírására. A pro-
jekt összes költsége 49.532.862 fo-
rint. A projekt címe: Településre-
konstrukciós beavatkozások az

árvíz sújtotta Heren csény településen. A pályá-
zat célja a Széchenyi utca, a Millenniumi park, 
valamint egy önkormányzati épület felújítása.

Reméljük a pályázatok sikeresek lesznek és az
elkövetkezô években ezek az árvízvédelmi rendsze-
rek és vízrendezések biztosítják majd Herencsény
és környékének csapadék elvezetését.

Herencsény önkormányzata csatlakozott a
Cserhát-Mátra Turisztikai Desztinációs Menedzs-
ment Egyesülethez. A Cserhát-Mátra TDM június
elején pályázatot ad be helyi TDM szervezetre. 
A projekt sikeressége érdekében térségünk önkor-
mányzataira, vállalkozásaira, civil szervezeteire
nagy szükség van. A cél érdekében a képviselô tes-
tületünk eleget tett és csatlakozott a kozárdi szék-
helyû egyesülethez. Az egyesület célja, hogy segít-
se térségünk turisztikai felemelkedését.

Megkezdôdött a herencsényi katolikus temp-
lom közbeszerzése. A mintegy húszmillió forintot
megközelítô nyertes pályázatunk remélhetôleg az
év végére templomunknak új külsôt biztosít. A tetô-
szerkezet megújul, teljesen lecseréljük és a hátsó
részét megemelik az építészek. Új ablakokat szerel-
nek fel, és a boltíves oldalajtót az eredetinek meg-
felelôen helyreállítják. Végül az épület új vakolást
és festést kap.

A Palóc Út Egyesület a napokban egy nyertes
pályázattal gazdagodott, amelybôl tagtelepülései
juthatnak támogatáshoz rendezvények lebonyolítá-
sára. Önkormányzatunk is részesül a megnyert pá-
lyázatból, ez által könnyebben tudja az település le-
bonyolítani a Palóc búcsút.                           

Tácsik

Önkormányzati hírek

Kész az árok a  Béke utcában 

lyával, a bíbor kasvirággal és a má-
riatövissel. Miután mindenki kellô-
en „megerôsítette” magát a külön-
bözô süteményekkel, átvonultunk a
Mûvelôdési Házba, az írásbelire. 

Berci nagyon jó kérdéseket állí-
tott össze a helyszíneken elhang-
zottak és látottak alapján, melyek
csak úgy záporoztak a versenyzôk-
re, alig hagyván gondolkodási idôt
a válaszadáshoz. Mire a zsûri elvo-
nult, hogy értékelje a versenyzôk
munkáját, már ott volt körünkben
mesemondó Teri nénink, aki a vára-
kozás ideje alatt, szokott huncut hu-
moros stílusában szórakoztatott
bennünket.

Hamarosan megszületett az
eredmény. A díjazottaknak Szandai
Jóska mézet ajánlott fel, én pedig
vettem néhány, témába vágó köny-
vet. Ezekbôl adtunk át az elsô há-
rom helyezettnek az ötödik és a ha-
todik osztályos korcsoportban egy-
aránt. A következô három (4–6.) he-
lyezett Herencsényt bemutató
könyvecskét kapott, polgármester
asszony pedig valamennyi résztve-
vônek adott emlékbe heren csényi
képeslapokat. Bódis Berci még tá-
jékoztatást adott az országos dön-
tôrôl és ezzel zárult az együtt töltött
nap, mindenki hazaindult.

Bódis Berci ott helyben is (és
azóta telefonon is) megköszönte a
herencsényi fogadtatást és a me-
gyei döntô lebonyolításában nyúj-
tott segítségünket.

Két dolgot mindenképpen érde-
mes hangsúlyozni: öröm volt látni a
sok gyermeket, akik komolyan fi-
gyeltek, érdeklôdtek és keményen
dolgoztak egy egész napon át, vál-
tozó helyszíneken és különbözô fel-
adatokkal. Öröm volt megtapasztal-
ni az is, hogy az egyre nehezebb
körülmények ellenére, néhány pe-
dagógus áldozatos munkája még
mindig élteti ezt a tanulmányi 
versenyt.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt
19 évben bizonyították, igazán meg-
érdemlik az erkölcsi és a fennmara-
dáshoz szükséges anyagi támoga-
tást! Boldog 20. születésnapot kívá-
nok jövôre!                

Jávor Károly
Ktmb alpolgármester 

Önkormányzati hírek
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Gyermekként nyaraimat egy Herencsényhez kö-
zeli, Nógrád megyei községben, Bánkon töltöttem.
Mint afféle lelkes, felfedezésekre és kalandra vá-
gyó városi kisfiú vetettem bele magam a vidéki
életbe. Elsô nyaraimon csodálkozással ugyan, de
mégis teljes természetességgel láttam, tapasztal-
tam a falu élettôl duzzadó mindennapjait. Az akkor
még korántsem ennyire népszerû falucska utcáin
láttam a házakba délután hazatérô tehenek soka-
ságát. A patakparton együtt pákásztam a kacsák-
kal, libákkal. Házunkba, ahol, mi mint városiak nya-
raltunk, minden héten két alkalommal megjelent
egy néni, hátán nagy puttonnyal és pirospozsgás,
mosolytól derülô arccal hozott friss zöldségeket,
gyümölcsöt nekünk. Idônként meghívtak minket
házukhoz, ami tele volt baromfikkal. Emlékszem ott
láttam elôször, hogyan készül a túró, hogyan fejnek
meg egy tehenet és sorolhatnám. Láttam, ahogy
ezek a vidéki, jóravaló emberek, hogyan gondos-
kodtak magukról, és tették ezt teljes meggyôzô-
déssel és megelégedéssel. És láttam azt is, aho-
gyan mi városiak képesek voltunk ebbe bekapcso-
lódni, azzal hogy munkájuk, földjeik gyümölcsét
megvásároltuk tôlük. Volt ebben valami különleges
erô, valami, az embereket összekovácsoló és élte-
tô spiritusz, melyhez hasonlót az azt követô több
mint harminc évem során sehol máshol nem ta-
pasztaltam.

Gyermekként még nem sejthettem, hogy har-
minc év milyen változásokat hoz majd az emberi kö-
zösségekben, hogy ez az idillikus kép, mára a vidék
javarészén pusztán szép emlék marad. Mint ahogy
arra sem gondoltam, hogy ezekhez hasonló emlé-
kek, páromat, Gesztelyi-Nagy Juditot, a Magyar
Ökotársulás ötletgazdáját, és magamat arra ösztö-
nöznek most, hogy ezt a mûködô vidék-város kap-
csolatot újból megpróbáljuk életre kelteni, oly mó-
don, hogy az a jelenkor elvárásai és jellemzôi sze-
rint is mûködhessen.

Ennek a törekvésnek eredményeképpen jött
létre 2011 februárjában a Magyar Ökotársulás
Nonprofit civil közösség. Tagjai olyan városi csalá-
dok lettek, akik felelôsséget éreznek a magyar tár-
sadalom fejlôdésért, fontosnak tartják az egészsé-
ges és önellátó életmódot és ezért képesek, haj-
landóak tenni is. Olyan emberek, akik hisznek a kö-
zösség erejében, abban hogy létezik olyan, ma is
alkalmazható módja az életnek, ahol mindenki sa-
ját örömébôl fakadóan képes megtalálni a helyét
és abban boldogulni.

E közösség, jelenleg 24 család, (júniustól kb. 40
család), Nagy Andor országgyûlési képviselô ja-
vaslata által talált ide, Heren csénybe. A megközelí-

tôleg öthektáros területen egy mul -
ti kultúrás bio-mintagazdaság létre-
hozásán fáradozunk, Nagy István
biokertész vezetésével. Ez lényegé-
ben azt jelenti, hogy ôsapáink tudá-
sán alapulva, vegyszermentesen,
egymást kiegészítôen termesztünk
különféle nôvényeket és tartunk
többféle állatot, ahogyan azt elôde-
ink is tették. A gazdaság alapító
tagjai az önellátásra való törekvé-
sükön túl szeretnék a vidék, Heren -
csény saját önellátását, a háztáji
gazdálkodást is fellendíteni. Ennek
érdekében, azon túl, hogy a gazda-
ság üzemeltetéséhez a község sza-
bad munkavállalóinak szeretnénk
munkát biztosítani, az arra vállalko-
zó falubéli családokat szívesen tá-
mogatjuk a háztáji termelés újrain-
dításában. Emellett örülnénk, ha a
falu idôseitôl kaphatnánk tájékozta-
tást termesztési szokásaikról, hi-
szen igazi tájismeretük nekik van,
melyet nagy alázattal ismerünk el.

Szeretném megemlíteni azt a
fontos tényt, hogy a gazdaság telje-
sen nonprofit (nem haszonelvû) mó-
don mûködik. Fenntartását az alapí-
tó tagok támogatása biztosítja, és az
a jó szándék, mellyel segíteni próbá-
lunk magunkon és a környezetükön. 

Bízunk abban, hogy a közeljövô-
ben, nagyban hozzá tudunk járulni
ahhoz, hogy Herencsény újból, jól
mûködô, élettel teli, önellátó község
legyen. Olyan faluközösség, melyet
más települések maguk számára
követendô példaként láthatnak sze-
mük elôtt. Lelki szemeim elôtt egy
hasonló községet látok, melyet
gyermekkorunk emlékei idéznek,
ôseink szellemével, a mai modern
kor lehetôségeivel, vidék és város
egészséges kapcsolódásával.

Aldea Benedek 
ügyvezetô

Magyar Ökotársulás Kulturális
Nonprofit Kft.

www.okotarsulas.hu

Gazdálkodni nagyapáink módján

Bemutatkozik az ökotársulás

Az ökokert elsô termései
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Aközelmúltban Hollókôn Élte-
tô és élhetô vidékek címmel
konferenciát rendezett a

Cserhát Natúrpark. Az eseményen
spanyol, francia és erdélyi vendé-
gek is részt vettek, akik a maguk ta-
pasztalatairól meséltek. A spanyo-
lok Galícia tartományból érkeztek,
itt található a híres búcsújáróhely,
Santiago de Compostella. A franci-
ák Gascone megye küldöttei voltak.
Mindkét terület turistavonzó termé-
szeti értékekkel bíró tájegység,
amely tôlünk jóval korábban elnyer-
te a natúrpark címet. A helyi lakos-
ság tisztában van a környezete ér-
tékeivel, abból jól megélnek, így je-
lentôsen elôbbre járnak mint mi.
Fejlett a turizmus és a helyi termé-
kek értékesítése. A spanyolok saját
készítésû sajtot is hoztak magukkal,
ami finom volt, de nem jobb, mint a
Bokron készitett juhsajt. 

A konferencián a natúrpark fej-
lesztési programjával megbízott
Aquaprofit Kft. szakemberei ismer-
tették az eddig felmérésük eredmé-
nyét. Megerôsítették azt, amit jó-
részt sejtettünk, de ôk most adatok-
kal is alátámasztották. A Cserhát
Natúrpark 22 falujának és a prog-
ramhoz csatlakozó Mohorának és
Debercsénynek 20 éve valamivel
több, mint 19 ezer lakosa volt, ma 16
ezer körüli, vagyis a lakosság mint-
egy 15 százalékkal csökkent, holott
20 éve is már csak a fele volt az
1970 körüli lélekszámnak. Van olyan
falu, ahol több a ház, mint az ember.
Talán 3–4 faluban elfogadható a
születések száma, de ezek mind
erôsen elcigányosodott települé-
sek. Az ôshonos, egykor tradicioná-
lis gazdálkodást folytató paraszti
gyökerû lakosság szinte minden te-
lepülésen a megsemmisülés szélé-
re jutott. A szakemberek a helyze-
tünket egyszerûen katasztrofális-
nak nevezték. 

Magyarországnak ez a bájos
természeti vidéke, és talán néprajzi
örökségét legerôsebben megôrzô
tájegysége a baranyai Ormánság
és a borsodi Cserehát után az or-
szág harmadik reménytelenül ösz-
szeomló válságtérségévé válhat,
ahol elpusztul minden, amit szor-
galmas elôdeink évszázadok alatt

hatalmas erôfeszítéssel létrehoz-
tak. Elpusztulnak a paraszti tudá-
sok, nem lesznek akik az egykori
határbeli dûlôk nevét ismerik, akik a
falvak egykor meghatározó embe-
reinek emlékét megôriznék.

Borzasztó jövôkép, de talán
még nincs veszve minden, még
megfordíthatjuk ezt a végpusztulást
Mindenekelôtt meg kell tanulnunk
még azokat a paraszti ismereteket,
amelyek a jövôben gyermekeink,
unokáink javára válhatnak. Még
Herencsényben sokan vannak, akik
mintaszerûen mûvelik kertjüket. So-
kat tanulhatnánk Tácsik Jani bácsi-
tól, vagy a Békéscsabáról falunkba
költözött Repka házaspártól, akik
boldogan segítenének mindazok-
nak, akik már nem ismerik igazán a
palántanevelés, veteményezés for-
télyait. Mindig megcsodáltam He-
ring Istvánt, hogy még túl a 90-en is
milyen szépen gondozta a kertjét.
Azt hittem, halálával a szép porta
elgazosodik, de látom, hogy ma is
mintaszerûen mûvelt, egy szál
gyom nincs a szôlôk, a vetemények
körül. Fia, Antal mûveli a kertet, bi-
zonyítva azt, hogy így is lehet ápol-
ni a szülôk emlékét. Olyan ez, mint-
ha minden nap kimenne a temetô-
be szerettei sírjához. 

Nem fogja senki megmenteni
Herencsényt, Sipeket, Rimócot,
csak az ott élôk. Nélkülük érkezhet
bármennyi pályázati pénz, segély,
az mind elfecsérlôdik. Mindezt
könnyû kimondani, de nehéz a fe-
jekben rendet tenni. A mai napig
nem ismerjük fel falvaink történelmi
határának értékeit. A világ tudósai
a világot fenyegetô legnagyobb ve-
szélynek nem az olaj és egyéb
energiahordozók fogyását tartják,
hanem a termôföld pusztulását.
Mert a termôföld és a víz a legna-
gyobb kincsünk, Herencsény pedig
ezekben nem szegény. Határunk
Buják után a legnagyobb a natúr-
park területén, patakjaink vize nem
máshonnan folyik hozzánk. Mi tart-
juk tisztán és mi szennyezzük el. 

A vidékünkkel foglalkozó ta-
nulmány fontosnak tartaná, hogy

az egykori gyümölcsfáink maradékát megment-
sük. Ezeket a szôlôinkben, kertjeinkben díszlô fá-
kat jórészt kivágtuk, akik telepítettek utána, már
az úgynevezett mutatósabb, korszerû fajtákat vá-
sárolták a csemetekertekben. A tanulmány sze-
rint ezekbôl a régi tájfajtákból alig található, bár
szerintem jobb a helyzet, mint gondolnánk. Csak
a mi kertünkben van még két nyári almafa és egy
húsvéti rozmaring almafa, amit még a száz évvel
ezelôtti várasi fáinkról oltott édesapám több mint
ötven éve. Van még egy vérbélû körténk, és né-
hány ôszibarackfánk, amelyeket Jusztin András
hozott a telelôi szôlôjébôl. Liszkón az egykori
Borsiczky kúria kertjében még 10–15 almafajta
túlélte a gazdátlanság évtizedeit, és az egykori
cselédlakások kertjeiben is található több körte,
alma, szilva és diófa. Bartus István maga mutat-
ta meg nekem kertjük körtefáját, amit még édes-
apja ültetett és két éve is bôségesen termett.
Sajnos véglegesen kipusztultak a régi sárga-
barackfák, a piszke és ribizlibokrok, nem látok
már sehol a régi birsalmákból, bár hiszem, hogy
a cserhát Natúrpark valamelyik falujában még
ezek egy része is túlélte az elmúlt évtizedeket.
Szóval én úgy gondolom, hogy legalább kétszáz
tájfajtát azonosíthatunk, átolthatunk, utódainknak
megmenthetjük. 

A közeljövôben Miskolcról szakember érkezik a
tájfajták beazonosításhoz. Kérem, hogy a falubeliek
kapcsolódjanak be ebbe a munkába, szóljanak,
hogy még nekik van régi fajta a kertjükben. Jelez-
zék, hogy mikor érik, hogy lefényképezhessük a
gyümölcsüket.

A natúrpark kuratóriuma tervezi, hogy minden
faluban összegyûjti azokat a törekvô embereket,
akik hajlandók lennének ebbe az értékteremtô, fa-
lumentô munkába bekapcsolódni. Kérem, ne res-
telljék felemelni a telefont, hívjanak minket, vagy
üzenjenek. Minden jószándékú emberre szük-
ség van.

Pekár

Hírek a Cserhát Natúrparkról
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Herencsényben születtem 1934. december 30-án. Itt
éltem le az éltemet, katonaként kerültem el Vácra
két évre, majd 3 hónapig Jánoshalmán tartalékos-
ként szolgáltam. Édesapám a Don-kanyarban ma-
radt. Mind a mai napig hallom a hazatértek szavait,
hogy az elesetteknek épp porcikájuk nem maradt,
mindenhol testmaradványok hevertek a szovjet csa-
pás után. Mivel édesapám meghalt, itthon kellett
maradnom, pedig én tanulni akartam. Ebbôl annyi
lett, hogy 1963-ban elküldtek állattenyésztési szak-
munkás képzôbe Eresztvénybe, így lettem gulyás. 
– Hogyan cseppent bele a téesz világába?

1960-ban be kellett lépni a téeszbe, nem válo-
gathattunk. Beszolgáltattuk az igavonó állatainkat,
a szerszámokat. Én gulyás lettem. Nehéz munka
volt tíz évig kézzel fejtünk, naponta kétszer 12–14 ál-
latot. Késôbb áttértünk a ridegtartásra, a hús -
marhák kerültek elôtérbe. Liszkón 14 és fél nyáron
dolgoztam. Április végén mentünk ki a Liszkóra és
karácsony hetében tértünk haza. Minden harmadik
éjszaka kint kellett aludni, váltottuk egymást. Ami-
kor rossz volt az idô két napig is kint voltunk. Most
már nem merném megcsinálni, nem olyan bizton-
ságos a világ mint annak idején. 

Egy gulyába 400 marha tartozott és minden
egyes állatot ismernünk kellett, mert a fônökünk
számon kért. Idôvel elvégeztem az állategészség-
ügyi tanfolyamot is. Szerettem az állatokat. Egyszer
egy borjú igen rossz állapotban volt, inkább volt már

a túlvilágon, mint sem a mi vilá-
gunkban. Mondtam Bacskó Pali-
nak: – kötelet neki, majd injekcióz-
zuk! – Ápolgattam a végére pedig
meg is gyógyult. Bacskó Pali a vé-
gén megjegyezte: – Na koma csi-
náltál egy borjút! 

A liszkói évek után átmentem a
furnérüzembe, nem bírták már a lá-
baim az iramot. Szerettem Liszkót,
de a furnérüzemi munkát is. Mind-
két helyen jó társaságba kevered-
tem, így a munka is ment.
– Miként élték meg a téesz-

szer vezést, amikor egy tollvo-
nással elvették szinte minde-
nüket?
Szokatlan volt az elején, de sza-

vunk nem lehetett, a politika ezt
akarta. Pedig ha nem szervezték
volna meg a téeszeket, bizonyosan
jobban megéltünk volna. Amikor
pedig a téeszek évtizednyi kínlódás
után valamelyest feljavultak, megint
jött a politika és lerombolt mindent. 

Kezdetben nehéz volt megbé-
kélni a gondolattal, hogy elvesztet-
tük szinte mindenünket. Nagyapám
kômûvesként rengeteget dolgozott,
a megspórolt pénzen földeket vá-
sárolt. Nagyanyám gyakran mond-
ta, hogy addig gyûjti, míg az állam
elveszi. Becsülöm felmenôimet
szorgalmukért. Kitartó munkával
házat, szép portát építettek, mert
aki dolgozni szeretett az tudott há-
zat építeni. Most próbáljon valaki
házat építeni! Tisztes, kétkezi mun-
kából ez nemigen sikerül neki! Nem
hittem volna, hogy hazánk ide jut,
hogy a kétkezi munkás nem tud
megélni. 

Visszakanyarodva a kérdésre,
kezdetben az is nehezítette a sor-
sunkat, hogy a téesz nem nagyon
fizetett. A hetvenes évektôl azon-

ban javult a helyzet. Vállalhattunk
háztájit is. Egy hold földet kaptak a
téesztagok. Sokat dolgoztunk még
ünnepek alatt is, volt, hogy édes-
anyámmal a vendégség napján is
dolgoztunk. A téeszesítés elôtt min-
den talpalatnyi földet meg mû -
veltünk, most pedig mindenhol
gyom van. A Gyürki-hegy minden
porcikája mûvelve vagy kaszálva
volt. Olyan takarmányt hoztunk on-
nan, hogy az állatoknak gyógyszer-
rel ért fel. A Gyürki-hegy, a Köves -
kút úgy nézett ki, mint a kert. Ren-
geteg állatot neveltek a falubeliek.
Még a téeszbe is mindenki kapott
munkát, aki itthon szeretett volna
dolgozni, csak a furnér üzemben
dolgoztak 40–50-en. Nem csak az itt
élôk hibája, hogy sok a gaz a kör-
nyéken, mert van, aki most sem
mûveli kertjét, hanem a rendszer-
váltást követô átalakulásé is. 
– Milyenek voltak az elsô évek,

amikor szinte évente változtak a
téesz elnökök?
Eleinte volt jócskán váltás, de a

vége felé a ciklusok hosszabbod-
tak. Az elsô téesz elnökök egyike
volt a közelmúltban meghalt Pszota
Pista bácsi. Aztán volt egy Kôhalmi
nevû is, majd Kovács István
Herencsénybôl. Az egyesülés után
a surányi Katulin István jött, majd
Tatár Kis Sándort, Benkó Lászlót
említeném meg, akikre emlékszek.
70-es 80-as években hozzáértô ag-
ronómusok is érkeztek, ezidôtájt
ment a legjobban a téesznek. A 80-
as évek elejétôl azonban egyre job-
ban épült le a téeszünk.
– Mikor barátkoztak meg végre a

gondolattal, hogy ebben az új
rendbe kell leélni az életüket?
Az idôsebbek nem barátkoztak

meg ezzel a gondolattal soha. Min-
dig beszédtéma volt náluk, amikor
találkoztak. Fiatalabbak megbarát-
koztak, fôként amikor javultak a fi-
zetések a 70-es évektôl. A mai öre-
gek el vannak a szörnyülködve a
földeknek a piszkosságán, ki van-
nak lúgozva a sok mûtrágyától.
Nem mûtrágya, hanem szerves trá-
gya kellene a földeknek. Régen ve-
tés után a földek úgy néztek ki, mint
amikor a gazdasszony megkeleszti
a tésztát. Lehet hogy mûtrágyával

Beszélgetés a téesz idôkrôl Horák Vincével

Magam sem hittem volna!
Éppen ötven éve történt, hogy Magyarországon befejezôdött a téeszek szervezése. A mai
napig sem tudjuk, hogy hány embert vertek agyon, kínoztak meg az agitátorok, mennyien
lettek öngyilkosok, vagy néhány év múlva alkoholisták, halálos betegek. Nálunk is meg-
alakult a Lenin hagyatéka téesz, nem olyan durván mint az alföldi tanyavilágban vagy a
Dunántúl egyes részein, de bizonyosan sok kínnal, keserûséggel. Ezúttal Horák Vincét kér-
deztük a téesz idôkrôl.

Szedlák József, Hanzel János, Horák Vince 
és Koplányi Márton



nagyobb a terméshozam egy dara-
big, de hogy sokáig nem lehet ezt a
földekkel folytatni, abban egészen
biztos vagyok.
– Gondolkozott-e azon, hogy el-

menjen az iparba dolgozni, aho-
vá sokan elmentek a faluból?
Eleinte igen. Feleségemnek,

szoktam is mondani, ki tudja hol él-
nénk nyugdíjas napjainkat, ha el-
mentünk volna. Nem bántam meg,
hogy Herencsényt választottam.
Szeretem a falut és a környéket.
Régen, aki vidéken szeretett volna
maradni, az meg is tudott élni, nem
úgy mint manapság.
– Gulyásként hogy telt el egy

napja a téeszben?
Négy órakor mentünk fejni.

Majd etettünk, kiabrakoltunk, kitrá-
gyáztunk és ismét fejtünk, ne is tud-
ja meg senki, hogy milyen rossz ká-
nikulában a meleg testû tehénhez
állni és azt megfejni. 

– Megmaradhatott volna-e a té-
esz a rendszerváltás után, vagy
törvényszerû volt-e a szét-
hullása?
Ahogy a rendszer megszûnt,

nem volt fenntartható, mert valljuk
be rengeteg kölcsönnel tudott
mûködni. De nem kellett volna en-
gedni így tönkre menni. A rendszer-
váltás utáni politikának át kellett
volna alakítania, hogy mûködjön.
Kár a gépekért, az épületekért, ez
fájdalmas nekem is. Ma már hiába
beszélik, hogy családi gazdálkodá-
sé a jövô, mára már szinte meg -
szûnt a fogalom. Mindenki az ipar-
ba ment, vagy oda tart. 

Régen a gyerekeknek kapálni-
uk kellett, libákra figyelni iskolakez-
désig. Minden szemet megbecsül-
tünk. 15 éves korban a kaszát húz-
ták a fiúk. Nem is voltunk fáradtak,
megszoktuk ezt az életvitelt. Volt,
hogy 600 négyszögöl uborkát vállal-
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tunk, otthon állatokat tartottunk, marhát, disznót,
tyúkot, libát, kacsát, nyulat, birkát, mindenfélét.
Mindenkinek megvolt a maga szerepe, legyen
rossz vagy jó képességû, mindenkire szükség volt
régen. Az a kevés fiatal sem tud érvényesülni, akik
ide születnek, a jobb megélhetés miatt búcsút inte-
nek a vidéknek. Ôket nem lehet hibáztatni, pedig a
fiatal generáció lenne az alap a vidéknek. Minket
még hagytak élni vidéken fiatalként. Úgy mentem
nyugdíjba, hogy igen érdemes volt dolgozni. Sosem
hittem volna, hogy ilyen állapotban lesz a magyar
vidék. 
– Lesz még virágzó mezôgazdaság Heren -

csényben?
Az én életemben már nem lesz. Egyszer lesz,

abban biztos vagyok, de hogy mikor azt nem tudom. 
– Hogy telnek a hétköznapjai?

Betegen, de aktívan! A kertben dolgozok nap,
mint nap. Senkit nem engedek bele – nevet Vincze
bácsi – olykor még a magam munkájával sem va-
gyok elégedett. Ez az év jobb lesz, mint a tavalyi, ez
reménnyel tölt el. Boldoggá tesz, hogy az unokák
mesét olvasnak nekem, éldegélek a családommal,
a mamával. Tácsik Bálint
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Gyomhuzigálás közben az ember
esze kereke jár és jár, bízom benne,
hogy a Herencsényi Hírmondó ol-
vasói is átélik azt az észbeli termé-
kenységet, amit én. Ilyenkor már-
már megoldva látom ezeregy fel-
adatomat, kérdésemet. A mai
gyom láláskor pihent agyam ma-
guknál a gyomoknál idôzött. És az ô
irtásuknál. Amint azt mi magunk 
átéljük.

Elôször is, fontos itt mifelénk,
hogy nem „gaz”-ról beszélünk, ha-
nem „gyom”-ról (a szomszédaink
mind „fû”-rôl): hiszen látta Isten,
hogy amit teremtett, az jó, nem lehet
hát mindenestül rossz! Csak éppen
ezen a helyen nem kívánatos.
Ugyanakkor nagyon is elképzelhetô,
hogy, mint a pitypang, a porcsin, a
csalán és ezernyi dudva: valamilyen
bajomban éppen ezt a füvet kell
majd kikeresnem, hogy teának
megszárítsam, leharapjam, vagy
más módon bejuttassam a szerve-
zetembe. Hihetetlen, de még az er-
refelé „pernye”-ként ismert akadé-
koskodó, erôszakos és egyed -
uralomra törô tarack is gyógyhatás-

sal bír! Nem is beszélve a gyûlö le -
tes parlagfûrôl – de ezt csak na-
gyon halkan merem leírni, hiszen
már-már jogsértésnek hat az ilyen
vélemény. Holott „tény, tény, tény”. 

Másodszor ott van az irtás kér-
dése. Vannak, akik kutató elmével
bírnak, ôk a kertben is megtalálhat-
ják a számításukat! Mint én az idén,
amikor a 30 centis „fû” közül kike-
restem a mintegy 1 cm magas pet-
rezselyem csírákat. És hôstettnek
éltem át minden egyes szál meg-
mentését! Órákon át, napokon át
foglalkozhattam ezzel, ha kutató el-
mém úgy kívánta. (Ráadásképpen
megkönnyebbüléssel nyugtáztuk,
hogy „az idén nem kell a répát ki-
egyelni”.)

Mások, akik nem elvont gondol-
kozásúak, hanem a kézzel fogható
dolgokat szeretik – itt megint meg-
említem saját magamat –, mint
Hornyákné, az egyszeri tanítónô:
minden áron megvárják, hogy jól
meg lehessen fogni azt az áldott fü-
vet, és úgy kihúzni: akkor aztán van
neki látszatja, vagy egy hétig is,
hogy ki járt itt! (Ki? Ki? Hát a „hôs”!)

Gyomokrul nyáridôben Vannak aztán a gyermeklelkû utánzók, akik
megfigyelték, hogy az idôsek milyen hajlásszögben,
milyen eszköz fölött lépegetve tüntetik el a gyomot
a föld színérôl, mégpedig az utolsó szálig. Ez ugyan
valamivel kényelmesebbnek tûnik, mégis megvan a
maga elônye: az embernek nem kell megvárnia a
növények „megfoghatóságát”, és elkerülheti a faji
sajátosságok közelrôl való elemzését is. (Kivéve ta-
lán a már említett „pernyét”, és kedves jó barátját,
a már-már nagybetûs „acatot”.) Ellenben hamar ki-
látszik a kívánatos haszonnövény, és az embert jól-
esô büszkeség tölti el a gyommentes kertje láttán.
– No, ez nem én vagyok. A hajlásszöget megfigyel-
tem, de a kapa nyele valahogy mindig túl rövidnek
tûnik, vagy egyéb.

Marad tehát a „Hornyákné féle módszer kuta-
tással”. K+F esetben az ember több hétre nyaralni
megy (ezt azért már-már kötelességünknek érez-
zük, a gyerekeink miatt, tetszik tudni), majd
hazatértekor felfedezi, hogy paradicsompalántáit a
náluknál magasabb, erôteljes parlagfû mentette
meg a kiszáradástól is, karózás híján a kidôléstôl
is… Éljen Hornyákné!

Mindezt továbbgondolás és látószög-tágítás
céljából, mint biogazdálkodó-feleség mondom el.
Meghajlok földig a herencsényi gyommentes / ke-
vés gyomos szép kertek és azok mûvelôi elôtt! Élje-
nek, gyarapodjanak, legyen az életük maga is olyan
tiszta, olyan alaposan megtisztított, olyan „csak-
hasznosat-termô”, olyan gyümölcsözô, mint a kert-
jük! Istennek hála.

Jávorné Barsi Boglárka



Ezeket a sorokat feketén írom, az érintett engedélye
nélkül, sôt kifejezett tiltása ellenére. Bucsánszki Pali
bácsit próbálom lefesteni, községünk különleges pol-
gárát. A falunk susztere már 87. évét tapossa, de min-
den hetének felét Budapesten tölti, fenntartja Viktor
Hugo utcai lakását is. Valahol a Nyugati-pályaudvar
környékén dolgozott hosszú évtizedekig egy rangos
belvárosi cipészmûhelyben, ahol a fôváros elitjének
elegáns és drága méretre rendelt cipôi készültek. 

Pali bácsi mindig kétlaki életet élt: Pesten és a
herencsényi szülôi házban. Ifjú korában Heren csény -
ben is sok szép cipôt, csizmát varrt a lányoknak, me-
nyecskéknek, akik már valahol az égi korzón sétálnak,
míves lábbelijük meg-megcsikordul a lépésükre. Mert,
amikor Pali bácsi kezdte a szakmát, a falusi asszonyok,
lányok még csikorgót tetettek a cipô talpába. Bár ma-
gam is már közelebb vagyok a hatvanhoz, mint az öt-
venhez, éppen csak emlékszem ezekre a hangos láb-
belikre. Kisgyermek koromban, a hatvanas évek leg-
elején az asszonyok zöme még népviseletben járt, de
már csak néhányuk viselte a félig fûzôs, félig gombos
egész szárú cipôjét, ami sejtette a finom nôi bokák ívét
is. Az akkori évtizedek divatja változóban volt. A kiöltö-
zött lányok-asszonyok kulikabátot hordtak, a fôváros-
ba dolgozó férfiak pedig ballonkabátot, majd orkánt. 

Akkoriban ismerkedtem meg Pali bácsi mûhe -
lyével, ahová édesanyámmal megkopott síbakan-
csomat vittem. Meg is várhattuk, hogy megsarkalja,
talpalja, spiccvasakkal lássa el. A hatvanas évek di-
vatterméke volt a síbakancs is. Mint a növésben lévô
gyerekeknek, nekem is vagy két számmal nagyobbat
vettek a szüleim, úgy gondolták, hogy minden évben
nem vehetnek ilyen drága lábbelit. Kemény marha-
bôrbôl készült, nehéz volt és a talpa meghajlíthatat-
lan. A bakancshoz tartozott egy sötétkék posztó nad-
rág, aminek a lába gumipántban végzôdött, így nem
csúszhatott fel a lábszárunkon. A nadrágot mezít -
lábra vagy egy nejlonzoknira húztuk fel, majd egy fe-
hér gyapjú sízokni következett. Miután a bakancsot
befûztük, a sízoknit visszahajtottuk rá, így a fekete
lábbeli után boka magasságban volt egy 5–6 centis
fehér zoknisáv, ami a sötétkép posztónadrágba foly-
tatódott.
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Nos, a síbakancstalpalás után
évtizedekig elkerültük egymást Pali
bácsival, míg vagy öt évvel ezelôtt
rádöbbentem, hogy szinte minden
cipôm reparálásra szorul. Pesten
nem nagyon találni susztert, vagy ha
igen, hosszú idôre és drágán dolgo-
zik. Megkerestem hát Pali bácsit, aki
éppen a kertben kapált. A köszöné-
semet gyanakvóan viszonozta, majd
némi éllel a hangjában megkérdezte: 
– Maga a Szota Margit fia? 
– Igen – válaszoltam készséggel.
– Szóval maga volt a tévéelnök. –

mondta némi leereszkedéssel. –
Most mondja meg ôszintén, ma-
ga hagyta ott, vagy kirúgták?

– Letelt az idôm Pali bácsi, négy
évre választottak, azt ki is szol-
gáltam – feleltem megszeppen-
ve, s láttam, hogy a magyarázko-
dásom különösebben nem ér-
dekli. 

– Mit akar? – szólt közbe türelmet-
lenül, utalva arra, hogy még a
hatodik hagymapadot is meg
akarja ma kapálni, nem ér rá
semmisségekrôl fecsegni. 

– Hoztam néhány pár cipôt, jó len-
ne, ha rendbe hozná ôket!

– Na, jöjjön velem – mondta, és el-
indultunk a mûhely fel. – Miért
nem hagynak már békén? Én egy
beteg ember vagyok több agyvér-
zésem volt, már a varrógépemet
sem csináltattam meg. – morfon-
dírozott, inkább magának, de
azért úgy, hogy én is halljam.

– Na, mutassa! – Kézbe vette a ci-
pôket, megforgatta, nyomogatta,
megállapította a hibáikat, majd
mintha érezné, hogy mogorva-
ságban egy kicsit túllôtt a célon,
békülékenyen megje gyezte. 

– Nocsak, hát ezek egész komoly
bôrcipôk. Itt a faluban ilyeneket
nem nagyon hoznak hozzám.
Csak rossz kínai gumicipôket
hordanak ide, még a ragasztó se
fogja rendesen. 
Egy hét múlva mentem a cipô-

kért, ott vártak a sarokban, visszapa-
kolva a reklámszatyorba, amibe hoz-
tam ôket. Elégedetten láttam, hogy
ragyogóan megjavította valameny-
nyit, varrt, ragasztott, szögelt, ahol
kellett frissen festette a bôrt, az új
talpak, sarkok mellett kicserélte a
megkopott bélelô bôröket is. 

A fizetés iránt érdeklôdve Pali
bácsi megint elôvette kissé unott
arckifejezését, majd némi szégyen-
érzettel mondott egy összeget. 
A hét pár cipôért körülbelül annyit
kért, amibôl Pesten egyet tudtam
volna megcsináltatni. Amikor fizet-
tem, visszajárt volna vagy négyszáz
forint. 
– Hagyja, Pali bácsi! – kérleltem. 
– Ne adjon nekem borravalót, 

ebben a faluban nem szokás! –
mordult rám ismét. Végül lemon-
dóan tudomásul vette, hogy nem
vagyok hajlandó a visszajárót el-
fogadni, sôt mintha valami enge-
dékenyebb pillantásra is mélta-
tott volna. Úgy gondoltam, hogy
viszonzom a baráti közeledését:

– Nagyon szépen rendbe hozta
ôket Pali bácsi, most egy ideig
nem lesz rá gondom! – Mintha
egy kicsit megbánta volna az
iménti barátkozást, ismét végig-
mért, majd megjegyezte:

– Ahogy elnézem magát, ezek már
kitartanak. 

Azóta legalább tízszer jártam nála,
barátok, ismerôsök cipôit is hozom
olykor neki. Ilyenkor megcsodálom a
kertjét, amiben egy szál gyomot sem
lehet látni. Ezen nem is lehet csodál-
kozni, mert a szomszéd szerint órákig
képes olyan tempóban kapálni, hogy
még a fejét sem emeli fel. Idôközben
megerôsödött bennem az elsô fel-
nôttkori találkozáskor megsejtett
gondolat, hogy Pali bácsi egy arany -
lelkû, kedves ember, aki ezt egyfajta
mogorvasággal akarja leplezni. Idô-
közben rájött, hogy én már átlátok a
szitán, ezért olykor megdicséri a Vár-
dombon legelô gulyát, érdeklôdik
édesanyám egész sége iránt, és per-
sze panaszkodik a saját egészségé-
re. Ez utóbbiban nem tudom, hogy tú-
loz-e, vagy tényleg beteg és a testi
törôdését azzal a fegyelemmel gyûri
le, ami csak az ô korosztályának a
sajátja. Mi fiatalabbak már hitvá-
nyabb fából vagyunk faragva. 

Szeretek betérni hozzá, érzem,
hogy egy rendkívüli emberrel van dol-
gom. Egy generáció utolsó képviselô-
inek egyike, amikbôl már alig akad a
faluban. Dolgos, fegyelmezett embe-
rek, akik még tudják, hogy az elvég-
zett munka öröme több mint a pihe-
néssel, semmittevéssel töltötté.

Isten éltesse még körünkben so-
káig Pali bácsi! pekár

Bucsánszki Pali bácsi

Az elnyûhetetlen Pali bácsi



– Hogyan kerültetek ide?
Szerencse, gondolom. Mindig

motorozós-túrázós helyet keres-
tünk, és Magyarországon. Apám
magyar, 56-os. De nem tanított ma-
gyarul, „minek?” mondta. A magyar
nem világnyelv. Túrkevén született,
Mohács környékén nôtt fel. 56-ig
Budapesten járt egyetemre. Akkor
kiment Bécsbe, ott megismerkedett
anyámmal. Én is ott születtem. Fél-
éves koromban költöztünk Német -
országba. Apám már itthon is tanult
németül, de ott kint tanult meg ren-
desen. Bajor származású volt ô, a
neve mutatja. A magyarországi
családban voltak is még öregek,
akik svábul beszéltek. Mohácson,
Baján svábokkal éltek együtt. Én
elôször 1972-ben jártam Magyar -
országon, amikor elôször jöhettek
haza látogatóba azok, akik kimen-
tek. 6–8 éves lehettem. Nem sokat
értettem a rokonaim beszédébôl:
svábul beszéltek. De szép volt…

Apám Budapesten mûvészeti
és zenei tanulmányokat folytatott,
ezeket Bécsben fejezte be. A festé-
szet és a zongora volt az élete. 
A festésbôl nem élt meg, mellette
komolyzenét játszott. Furulyázott is,
és fémbôl készített egyfajta hang-
szert, olyasmit, mint a blockflöte, de
sokkal nagyobb hangterjedelmût.
Ezen is játszott, komponált rá dol-
gokat. Ezért mentünk Német -
ország ba: ott talált egy gyárat,
amely kész volt a gyártásra. Persze
jól becsapták. Nem volt jó mene-
dzsere saját magának. Nem hitte el
nekem, hogy a világ nem úgy

mûködik, hogy a fônök jó barát, ha-
nem a saját zsebére dolgozik. 

Anyám nem volt mûvészlélek.
Én sem. Apám próbálkozott, de
csak ütôs lett belôlem. Nem hiány-
zik. Volt otthon felszerelésem, de el-
múlt az az idô.

Jött a motorozás: 16 évesen
volt az elsô 50 köbcentisem, apám-
nak is volt, nem szólhatott semmit.
Katona voltam, hivatásos. Gépész-
mérnök is a seregben lettem. 1200
embernek voltam a fônöke, folya-
matosan problémák voltak. Ott lett
az a tervem, hogy én a magam ura

2010. NYÁR

leszek, nem lesznek embereim: olyasmit akartunk
csinálni, amit ketten megoldunk! Swenjával a kato-
naság elôtt jöttünk össze.

12 évre kellett belépni a seregbe: 5 év tanulás, 
7 év munka, aztán – mi tudtuk – menet! Akkoriban
túl sok is volt a katona, engem elôbb el is engedtek.
Afganisztán is a levegôben volt, nem akartam én a
frontra menni.

Jártuk Magyarországot, ahol ismerôseink vol-
tak: Baja és környéke. De ott nem olyan jó a terep
motorozni. Végül a Bakonyban, Zirc mellett talál-
tunk valamit, megvolt a szerzôdés, hogy meg -
vesszük a házat – akkor szólt egy barátom, hogy
itt van valami eladó. Kastély! 4 fürdô, csak egy ki-
csit ki kell festeni… Én már tudtam, hogy milyen
Magyar  országon egy kastély… mivel itt iskola
volt, nem volt annyira rossz állapotban. 3 tanítói
kis lakás volt benne kialakítva fürdôszobával. In-
kább újragondoltuk… Ahogy meg láttuk, mond-
tam, ez jó. Szép is. Látszott, hogy itt mûködni fog,
amit terveztünk. A Bakonyban a vadászoknak áll
a zászló, itt is, de nem annyira. Itt nem olyan sok a
turista sem, mint ott: a Bakony közel van a
Balatonhoz.

A kastélyt végül belül teljesen átalakítottuk. 
A tetôt nem cseréltük ki, mert nem szeretek támo-
gatásból építkezni. Az érkezésünkkor Szandai
József polgármester mondta, hogy erre tudna vala -
mennyi forrást szerezni, de mi inkább megvárjuk,
hogy lesz-e rá saját erôforrás. Mi magunk rengete-
get dolgoztunk az átalakításon, én csináltam a víz-,
a villany- és a fûtés-szerelést. A tervezést Swenja. 13
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Swenja Kömpski és Günter Gruber 

Régi-új arcok 
Herencsényben

Günter Gruber és Swenja Kömpski keresztneve minden herencsényi fülé-
ben ismerôsen cseng. (A másikat a telefonkönyv rendszeres olvasói fúj-
ják kívülrôl.) Ôk a mi németjeink. A Béke utcában laknak, a Bolza-
kastélyban. Nekik köszönhetjük, hogy a falu legtekintélyesebb birtoka
megmenekült az enyészettôl. Olyan az a kert, a kastély, mint egy darabka
külföld – persze nem kellene feltétlenül csak külföldön átélnünk azt, hogy
egy szép nagy birtok jó kezekben van. Güntert a motorrajongók külön is
számon tartják. Swenja gyógykezelés miatti távolléte idején beszélgettem
vele a szép kert egy árnyékos padján, a terület alatt fakadó forrás vizét
szürcsölgetve. 



A megvalósításhoz helyi kô mûvest hívtunk. Ez a ház
tönkrement volna, ha nem érkezünk éppen jókor.

Egyébként, mivel én lusta ember vagyok, itt a
kertben mindent úgy alakítottunk ki, hogy a lehetô
legkevesebbet kelljen dolgozni vele. Egy emberrel
végezzük az összes munkát. Nagyon sok a tenniva-
ló, a nagy fák, a nagy terület folyamatosan igényli a
gondozást. 

Bolza Péter járt itt, az édesapja még nem akar-
ta látni az új állapotokat.

– Miért jó, és miért nem jó Magyarországon élni?
Günter: Tetszik a lazaság, a „nem muszáj”, a

kiskapu, a más lehetôség megkeresése… Nem 
siet nek annyira, mint Németországban. Itt is prob-
léma a stressz, de nem annyira, mint ott. Hiányzik
viszont a pontosság… Tény az is, hogy a seregtôl
kapott nyugdíjamból itt megélünk, akkor is, ha nem
jönnek a motorosok.

Swenja: A lassú, saját döntéseken alapuló éle-
tet élvezem itt nagyon. Szeretem a városok nyüzs-
gését is, és az a jó, hogy Magyarországon közel van
egymáshoz a szép táj és az érdekes városok. Ami
nekem hiányzik, az a német kenyér: vagy százfélét
is tudunk otthon venni, magvasat, diósat, barnát…

– Mit gondolsz a magyarokról?
Elôször is azt, hogy nagyon barátságosak és se-

gítôkészek. Különösen észrevehetô az összetarto-
zásuk, amikor külföldön találkozik velük az ember.
Ha angolul beszélsz – tudsz kommunikálni világ-
szerte. No de ha magyarul tudsz, ha magyar vagy!
Mindenütt és minden helyzetben akad, aki segítsen.

Ami más, mint nálunk, és nekem furcsa: a ma-
gyarok nem szólnak, ha zavarja ôket valami. Vagyis
megbeszélik, de nem azzal, akit a dolog érint, hanem
a háta mögött. Például a kocsmában. Vagy bele-
nyugszanak: ez van, nincs mit tenni. Szerintem a
magyarok sokat kibírnak. (Németországban például
a berregô fûkaszálást bírósági vizsgálatok, orvosi
mérések után szigorú idôkorlátok közé szorították.)

Másfelôl a magyarok rengeteget terveznek,
sokszor jó dolgokat is, de nem valósítják meg. Sok
barátom így tesz – mondja, de nem csinálja. Kifo-
gásokat találnak: jó, de… nincs pénz! Legtöbbször
a pénzt hiányolják, ott is, ahol valójában csak mun-
ka kérdése volna a megoldás. Kis pénzbôl, sok
munkával is lehet jót kihozni. Nem kellene mindent
felülrôl várni, alulról kell megfogni a dolgokat.

– Milyen ember a motoros?
Elôször is, amit mi gyakorolunk, az enduro mo-

torozás, az nem a száguldozásért van, hanem a ki-
kapcsolódásért. Ott van persze az is, hogy ha látunk
valami szépet, szeretjük minél hamarabb megköze-
líteni, nem olyan lassan, mint ha gyalog mennénk.
Szeretünk kirándulni, és a legtöbben, akik ezt gya-
korolják, félnek is közúton motorozni. A földutakon

mennek, néha keresik a kemé-
nyebb, megpróbálóbb terepeket.
Védôfelszerelésben megyünk, so-
kat esünk, de mindig talpra állunk,
és még sosem sérült meg közülünk
senki súlyosan. 

Ügyvédek, orvosok, vállalkozók:
többnyire férfiak, ritkábban nôk jön-
nek. Szeretik a próbákat, és a leg-
rövidebb utat. 

Más „tészta” az a motoros, aki
közúton nagy sebességgel, sokszor
saját magára veszélyes módon szá-
guld. Sajnos az ô viselkedésük
rossz fényt vet az enduro-sokra is. 

– Hogyan, mikor gyakoroljátok
ezt a sportot azokkal, akik hoz-
zátok jönnek?
A szezon ôsszel és tavasszal

van, nyáron túl nagy a meleg, télen
sok a hó, a jég. Egy-egy kirándulá-
sunk kb. délelôtt tíztôl délután ötig
tart, közben nemigen állunk meg sok
idôre. Valamit harapunk egy falusi
boltnál, és megyünk tovább. Ezek-
ben az órákban nem zavarjuk egy-
mást a vadászokkal. Kb. 40–50 kilo-
méteres sebességgel megyünk a
földutakon. Amíg oda kiérünk, na-
gyon óvatosan megyünk, lassan, a
gyalogosokra ügyelve. A vendége-
imtôl mindig kérem, hogy a motorok
rendszámmal rendelkezzenek, a ki-
pufogóik ne legyenek hangosak. Tö-
rekszünk rá, hogy a lakosságot ne
zavarjuk. 13 év alatt a környék erde-
iben összesen talán 20 gyalogos ki-
rándulóval találkoztunk, így azt gon-
dolom, ôket sem nagyon zavarjuk. 

– Mit gondolsz ennek a vidéknek
a jövôbeli lehetôségeirôl?
Sokat beszélnek itt a turizmus

fejlesztésérôl. Azt tapasztalom,
hogy a turisták is valami különlege-
set keresnek: a legmagasabb he-
gyet akarják megmászni, a leg-
szebb kilátást megnézni. Ezek a ne-
vezetes dolgok sokkal inkább a
Mátrában és a Börzsönyben talál-
hatóak, tehát a kirándulók inkább
odamennek. A Cserhát gyönyörû,
de nincs benne semmi különleges.
Egyelôre a környéken még vendég-
lô se mûködik… Éppen ezért alkal-
mas szerintem kiválóan a motoro-
sok számára. Nagyszeben környé-

kén, Romániában egy egész térség
specializálódott ennek a sportnak a
mûvelôire, szálláshelyek, utak áll-
nak rendelkezésre, a vendéglôk is
ôket szolgálják ki legnagyobb
számban. Arrafelé is gyönyörû a
táj, a hegyek 2000 méter magasak.
Sokat jártam ott, naponta ha 10 mo-
torossal összefutottam, sokat mon-
dok: vagyis egymást sem zavarják,
nem olyan nagy a tömeg. 

Swenja, te a telefonkönyvben
mint építész szerepelsz. Gyakorlod-
e a szakmádat Magyarországon?

Amikor ideköltöztem, reméltem,
hogy majd fogom. De ezt mind né-
met, mind magyar oldalról megne-
hezítették a hivatalok. Nem is be-
szélem jól a nyelvet, ugyan hol dol-
gozhatnék? Budapest messze van,
itt meg nincs nagyon, aki megfizet-
né a munkámat. Így maradt a há-
zunk tervezése, átalakítása, felújítá-
sa, ami egészen mostanáig nagyon
lefoglal.

– Mivel telnek a napjaid Heren -
csényben?
A háztartás vezetésével, ker-

tészkedéssel, kapcsolattartással
német barátaimmal. Festek képe-
ket, tervezek design-os dolgokat
hétköznapi anyagokból, ahogy az
eszembe jutnak. Mindig adódik 
valami. 

A legjobban azt szeretem, ami-
kor Günterrel utazunk, újdonságo-
kat fedezünk fel, motorozunk. 

– Mit csináltok, amikor nem mo-
toroztok és nem a házat tartjá-
tok karban?
Kirándulunk, jövünk-megyünk,

amennyit csak lehet. Egyiptomban,
Görögországban is élnek rokona-
ink, barátaink, meglátogatjuk ôket,
amikor tehetjük. Swenja tavalyi sú-
lyos betegsége figyelmeztetett min-
ket, hogy élni is kell, nem szabad
csak gürcölni. Igyekszünk többet
lazítani, és nem engedjük, hogy el-
kapjon a gépszíj. A barátainkat is
erre buzdítjuk: éljetek is!

– Vegyük ezt mi is fontolóra, 
a Herencsényi Hírmondó 
olvasói…
Köszönöm a beszélgetést.
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Gyökereink

Sokat emlegetjük, hogy eleink táp-
lálkozása gazdagabb volt húsban,
zsírban, szalonnában. Ez igaz, még-
is egészségesebbek, hosszabb
életûek voltak, a civilizációs beteg-
ségek elkerülték ôket, mert számos
olyan táplálékkal is éltek, amelyeket
a ma embere nem ismer, vagy
egyenesen elkerül, így szerveze-
tünkbôl hiányoznak a fontos immun-
erôsítô és ásványi anyagok. Ôseink
a gabonafélék közül nemcsak a ku-
koricát és a búzát, az abból készült
lisztet ismerték; vetettek étkezési
célra árpát kölest, hajdinát.

A köles a legôsibb termesztett
gabonaféle. Kínából származik, és
kb. 10 ezer éves múltra tekint visz-
sza. A késô középkorig Magyar -
országnak is a legjelentôsebb ga-
bonája volt. Reguly Antal 1857-ben
egy viszonylag archaikus vidékrôl,
a Fülek környéki nógrádi palóc fal-
vak táplálkozásáról számolt be. Fô
élelmiszereik közt említi a köles-,
árpa-, kukoricakását és az utóbbi
lisztjét. A belôlük készült kásák, pé-
pek fôétkezésen a „tésztaevô na-
pok” második fogásai leves után,
ahol gyúrt fôtt tésztákkal váltakozva
heti egy alkalommal kerültek sorra.
Téli reggeliként a kásaételek he-
tenként akár többször is elôfordul-
hattak.

A kenyérgabonák és a rizs
megjelenésével fogyasztása foko-
zatosan visszaszorult, és a 18–19.
századtól szinte teljesen megszûnt
Európában. A század derekára az
árpa-, kukoricaételek teljesen, a
hajdinakásák csaknem teljesen
eltûntek. Ezzel szemben az erdélyi
puliszka visszafogottabb fogyasztá-
sával is máig jelentôs része a régió
táplálkozásszerkezetének.

A kását vagy darát az újkorban
fôzték a régi módon, vízben zsírtala-
nul, vízben zsírosan, gyakran hús-
sal, valamint tejben, Dél-Erdélyben
a köleskását savanyú káposzta le-
vében is. A vízben fôtt kását elsô-
sorban úgy tálalták, hogy a tál pe-
remére igazított forró kása közepé-
re hideg tejet öntöttek, s az étkezôk
a kettôt együtt kanalazták. A zsíros

El fe le dett éte leink – AAAA    kkkköööö lllleeeesssskkkkáááássssaaaa

kásákat vajjal, e célra olvasztott
szalonnazsíron és közönséges disz-
nózsírral egyaránt készítették.
Fûszere gyakran a bors.

A köles a közhiedelemmel el-
lentétben nemcsak a madárelesé-
gek alapja. A hántolt köles könnyen
emészthetô, nem okoz gázképzô-
dést. Különösen alkalmas kisgyere-
kek, növekedésben lévô fiatalok,
kismamák és betegek táplálására.
Lúgos kémhatású, ezért kiemelt
szerepe lehet testünk sav-bázis
egyensúlyának fenntartásában.
Szabályozza a vércukorszintet és a
zsíranyagcserét. Az ásványi anya-

gokban való gazdagsága indokolja, hogy fogyasz-
szuk minél gyakrabban, hiszen a köles erôsíti az im-
munrendszert, a kovasavak pedig az érfalakra, a
kötôszövetekre, a hajra és a körmökre vannak jó
hatással. Fluortartalmának köszönhetôen segít
megerôsíteni a fogzománcot, megelôzi a fogszuva-
sodást. Kölesben gazdag étrend mellett a gyulladá-
sos állapotok (pl. hólyaggyulladás) is gyorsabban
gyógyulnak, B-vitaminjai pedig az idegrendszerre
gyakorolnak kedvezô hatást. 

A kölest elkészítés elôtt finom szûrô ben folyóvíz
alatt át kell mosni, sôt alaposan meg kell dörzsölni,
így kissé kesernyés íze eltûnik. Kásaként fogyaszt-
ható, háromszoros mennyiségû tejben vagy vízben
15–20 percig kell fôzni, hogy megpuhuljon. Reggeli-
re dióval, mandulával, mazsolával, cukros-mézes
tejjel elkészítve ajánlott, sós változatát zöldséges,
leveskockás vízben megfôzve köretként fogyaszt-
hatjuk. Tulajdonképpen mindenben pótolhatja a
rizst, sôt mondhatni, hogy annál finomabb is.

A világon még ma is 30 millió hektáron termesz-
tik, Afrikában, Indiában, Ázsiában ma is termelik, és
minden nap fogyasztják.

Sok népszokás is kapcsolódik a köleshez: né-
hány helyen a menyasszony cipôjébe az esküvô
napján kölest szórnak, mert úgy tartják, ettôl lesz
szorgalmas háziasszony, máshol pedig kölessel
hintik meg a jegyespárt, hogy a gabonához hason-
lóan szaporodjanak, sokasodjanak.

Ambrózi Erzsébet

Babanévjegy
Név: Oravecz Péter
Született: 2011. február 24. 9.22
Súly: 3900 gr
Hossz: 52 cm
Édesapa: Oravecz Attila, 37 éves
Édesanya: Oraveczné Bucsánszki 

Anita Bernadett 31 éves

A legtöbb nô életében eljön a pillanat
mikor életet ad gyermekének. Amíg
kihordunk és világra hozunk egy gyer-
meket sok fizikai és lelki változáson,
csodás pillanaton megyünk keresztül.
Nincs boldogabb korszak, mint mikor
egy anya látja gyermeke értelmének
kinyílását, növekedését. Ehhez ha-
sonló érzésekrôl, észrevételekrôl kér-
deztem Oraveczné Bu csán szki Anitát,
hogyan élte meg az áldott állapot he-
teit, a szülés perceit másodszor is.
Petikének ugyanis van már egy nôvé-
re, Anna, aki idén 4 éves. Látogatá-

som alkalmával láthattam milyen odaadással és ruti-
nosan gondozza, táplálja a babát. Nem tudtam nem
észrevenni, hogy Anita Peti minden jelzését ismeri.

– Hogyan élted meg a baba kihordásának hó-
napjait?

– Zökkenômentes, gondatlan, örömteli, és problé-
mamentes volt. Még a más kismamáknál jelentkezô
reggeli rosszullétek is elkerültek.

– Volt e valami eltérô Anna és Peti között?
– Várt gyermekek voltak. Csodák voltak az egész

család számára. Annával való terhességem alatt he-
gyes hasam volt, ezért a népi hagyomány szerint fiú-
gyermeket jósoltak, de a 26 hetes terhességi vizsgála-
tomon kiderült, hogy kislány lesz. Petivel való terhes-
ségemet már nem merték megjósolni, 17 hetesen már
tudtuk, hogy fiú lesz. Petivel rendszeresen kommuni-
káltunk vele már a pocakban is. A nagymamát egyéb-
ként sokkolta a hír, hogy fiú lesz: „Ennyi lány után a
családban, hogy fogjuk bepelenkázni?”

– Mit szólt a testvérke jöveteléhez Annácska, és
persze a család?

– Anna nagyon várta Petit: beszélt a pocakomhoz,
és simogatta. Mikor Peti mozgolódott az anyaméhben

Éljék át ezt a csodát!

➭
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Fontos apróságok

Áprilisban ôket ün ne peltük!
Április 1-jén 70 éves Szikora József Jókai u. 2.
április 2-án 55 éves László Andrásné Petôfi u. 21.

Malya Rozália
Április 5-én 40 éves Mucsné Jókai u. 6.

Koplányi Erika
Április 9-én 55 éves Dr. Németh József Szécsényi u. 1.
Április 17-én 25 éves Szabó Anasztázia Kossuth u. 114.
Április 19-én 45 éves Horák Zoltán Hunyadi u. 1.
Április 21-én 20 éves Pasqualini Ernô Kossuth 112.
Április 28-án 15 éves Bilák Márk Imre Petôfi u. 10.
Április 29-én 60 éves Szalai Jánosné Kossuth u. 142.

Molnár Erzsébet

Májusban ôket ün ne peltük!
Május 1-jén 75 éves Szalai Jánosné Kossuth u. 182.

Hovanecz Margit
85 éves Kiss Józsefné Kossuth u. 124.

Barát Mária
Május 3-án 30 éves Pszota Csilla Kossuth u. 36.
Május 11-én 40 éves Csonka Éva Szécsényi u. 8.
Május 12-én 55 éves Balogh István Béke u. 24.
Május 14-én 20 éves Tácsik Richárd Dózsa u. 10.
Május 19-én 25 éves Szabados Gábor Bajcsy u. 1.
Május 20-án 40 éves Petheô Ágnes Flóra Béke u. 8.

Júniusban ôket ün ne peltük!
Június 2-án 5 éves Maier Márton Dózsa u. 5.
Június 5-én 40 éves Kerekes Szabolcs Kossuth u. 130.
Június 7-én 55 éves Hering Antalné Bercsényi u. 1.

Szalai Mária
Június 10-én 90 éves Pszota Istvánné Kossuth u. 40.

Margit
Június 16-án 80 éves Kelemen István Kossuth u. 32.
Június 21-én 25 éves Veres Rita Rákóczi u. 16.
Június 23-án 35 éves Gyimesi Gábor Akácfa u. 3.
Június 24-én 20 éves Balázs Szilveszter Kossuth u. 178.

Isten éltesse Mindannyiukat!

Gyász
Hosszú szenvedés után, 74 évesen elhunyt Jusztin Jánosné 

(Kerekes Margit). Született 1933. október 10-én, 
meghalt 2011. május 13-án.

2011. május 18-án távozott körünkbôl Bartus József, 
aki 1945. március 8-án született. 

66 éves korában érte a hirtelen halál.

2011. június 15-én, 80 éves korában elhunyt Hevér Józsefné
(Burián Mária). Született: 1931. október 7-én.

Emléküket megôrizzük!

Anna mindig elemezte, milyen testrésze lehet a babának? „Nézd anya
itt a keze, lába!” Hogy még jobban örüljön Anna a kistestvér érkezésé-
nek a kórházi látogatásai alkalmával kis édességcsomagokkal készül-
tem neki.  Az elsô találkozása Petivel: „Nézd, anya milyen hosszúak az
ujjacskái!” Anna nagy álma az volt, hogy neki Hamupipôkés parfüm kell,
ezért a kistestvérke azt hozott neki, amikor hazajött a kórházból, ezzel
erôsítve meg a testvéri köteléket. Nagyon örült, hogy a Peti parfümöt
hozott neki: „Peti honnan tudta, hogy neki ez az álma?” Attila nagyon
szereti a gyerekeket, szerintem túl aggódó apuka is. Nagyapa azt mond-
ta: „öt lány után egy fiú!” 

– Hogyan zajlott a szülés?
– Balassagyarmaton szültem. Szemészeti problémák miatt a ter-

hességem veszélyeztetett volt, ezért Peti császármetszéssel született
gyorsan, komplikációmentesen. Szülés után megkaphattam, és meg-
szoptathattam a babát, amit császárosoknál nem azonnal engednek
meg. Itthon már gyorsan gyógyult a seb. A kórházban influenza zárlat
miatt sajnos Attila nem lehetett jelen a szülésnél.

–Milyen volt az elsô találkozásod a kisfiaddal?
– Amikor kivették a meleg magzatburokból mérges volt, összerán-

colta a homlokát. Elôször akkor érintettük meg egymást, meg amikor a
kis fejecskéjét az enyém mellé tették. A mûtét miatt ugyanis nem ve-
hettem ôt a karomba.

– Szoptatod még, van elég anyatejed?
– Peti születése óta szopik. Eleinte lusta volt egy kicsit, de hamar rá-

jött a technikájára. A védônô szerint erôs az anyatejem, mert nagyon
szépen gyarapszik. A falubeli idôsebb asszonyok, nagymamák szerint
sült kacsát kell enni a szoptatós anyukáknak, mert attól jól fog aludni a
baba. Nagy étvágyú baba, képes naponta 12-szer is szopni. A kisbabák
optimális esetben kizárólag anyatejen élnek 6 hónapos korukig. 
Az anyatej számukra az étel, és az ital is egyben.

– Szoptatási idô alatt meg kell válogatnod, hogy mit ehetsz meg?
– Igen. Fôleg az elsô 3 hónapban oda figyeltem, hogy puffasztó

zöldségféléket, gyümölcsöket ne egyek.
–Milyen megnyilvánulásai vannak Petinek?
– Sokat gagyarászik, mosolyog. Barátkozós, közvetlen baba.

Annának kacagott elôször. Már az oldalára fordul, és fürdés közben na-
gyon szeret lubickolni. Mostanában kezdi felfedezni a kezecskéit. Felis-
meri az arcunkat: apa, anya, Anna. Megnyugtatásként nálunk a hajszá-
rító zaja vált be. Kedvenc idôtöltése az óceánbölcsôben való ringatózás. 

–Megkereszteltétek már Petit?
– Vagyóczki plébános úr keresztelte a templomunkban május 7-én.

A keresztanya Farkas Noémi. 
–Mit üzensz a lapunk olvasóinak?
– Mindenkinek csak azt kívánhatom, hogy élje át ezt a csodát!

Kelemen Mária

Peti és Anna


