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Szeretettel várjuk a jó palócokat, és azokat is, akik kedvelik őket!

(Folytatás a 2. oldalon)

Havilapunk idestova két és fél éve,
a 2020. januári számától havi rend-
szerességgel a mostani – jelen számig
foglalkozott a palócsággal. Hogy miért,
mi célból? Annak okán, hogy 2020
július végén, augusztus elején kellett
volna megrendeznünk a VII. Palóc
Világtalálkozót, de ez a pandémia miatt
meghiúsult. Sőt a 2021-es évben is. Úgy
gondoltuk, hogy a világtalálkozó meg-
valósulásáig bemutatjuk a palócságot
mint népcsoportot, szokásait, kultúrá-
ját, életvitelét. Ez – a mai lapszámun-
kat is beleszámítva – több mint 60 ol-
dalon megvalósult. Aki többet szeretne
tudni a palócokról, elég, ha fellapozza
a Kürtös számait 2020 januárjától
2022 júliusáig. Aki pedig ezt havi rend-
szerességgel megtette, az „felkészül-
ten” vehet részt a világtalálkozón azok-
kal egyetemben, akik ettől függetlenül
már némi ismeretekkel rendelkeznek.
Ezzel el is jutottam célomhoz, hogy
meghívjam Önöket és segítségükkel
másokat is a háromnapos rendezvény-
re, ahol együtt ünnepelhetünk önfeled-
ten a színes kavalkádban.

Kik is a palócok, honnan a név ere-
dete? Sokan kutatták és kutatják a témát,
de még eddig senkinek sem sikerült ezt
bizonysággal megfejteni. A számomra
időben legfrissebb, tehát így az utolsó
forrás is ezt bizonyítja. A dr. Pomozi Péter
által szerkesztett és a Magyarságkutató
Intézet által 2019-ben kiadott könyv,
a Palóc olvasókönyv szép kivitelben,
nagyon olvasmányos formában, nem
tudományos módon, de ezt nem megke-
rülve mutatja be a palócságot, érdemes
elolvasni. 

Mit olvashatunk ki belőle? Hogy a
palócok és a palóc név eredete immár bő
200 éve foglalkoztatja a felföldi magyar-
ság iránt érdeklődőket, de pontot máig
nem tehetünk a vita végére. A palóc szó
első hiteles említése 1656-ból származik,
amikor is a nagykőrösi jegyző számadás-
könyvében a következőket jegyezte fel:
„Tíz pár gyöngyházas késeket vettem
palóczoktúl.” Valószínűleg Rimaszom-
batban jártában ütötte nyélbe ezt a vásárt.
A palócot még a XX. század elején is
vaskos anekdotákban figurázták ki. A
palóc egyként jelentett furfangos, csava-
ros eszűt is, kivel a kívülállónak tanácsos
nagyon is vigyáznia, akárcsak a széke-
lyekkel, másrészt ellenben ügyefogyottat
is. A palóc tájnyelv sajátosságaira korán
felfigyeltek, már a 18. század végének
irodalmárait és nyelvtaníróit is foglalkoz-
tatta a palócság különössége, és ezt az
„egzotikumot” nyelvjárásukban vélték
felfedezni. Szeder Fábián, a palócok első
jelentős krónikása a Tudományos Gyűjte-
mény 1819-es évfolyamában szintén
nyelvüket emeli ki leginkább, azok közt
is a rengeteg érthetetlen kettőshangzót:
„Szóejtésekből ismérni rájuk közönsége-
sen, amelly miatt majd csak nem érthetet-

lenek.” Mikszáth óta a nagyközönség
számára már jó palóc a palóc.

A palóc nyelvterület két ország között
oszlik meg: a nyugati palóc tömb falvai
Szlovákiába, azaz Felvidékre esnek, a
középső és a keleti tömb részben a Fel-
vidéken, részben Magyarországon, míg a
déli tömb egészében Magyarország terü-
letén van. Kisebb palóc nyelvszigetek vol-
tak és vannak délebbre is, a legdélebbi a
nyugat-bácskai Bácskertesen (Kupuszi-
nán), amely ma Vajdaság (Szerbia) része. 

A palóc nyelvterület ma is hatalmas,
nyugati határa nagyjából a Vág alsó
folyása, keleten pedig a Hernád középső
és alsó folyása, hozzávetőleg Kassa vo-
nala. Délen Heves és Borsod alföldi pe-
remterületeiig ér. A már említett 18. és
19. századi palóc kirajzások miatt a Dél-
Alföldön, a Tisza mentén Vezsenytől
Kiskundorozsmáig terjedő nyelvjárás-
szigetek alakultak ki. Ha a ma már ma-
gyar nyelvszigetként álló, de részint a
Nyitra-vidékihez hasonló palócos voná-
sokat a közelmúltig őrző nyugat-bácskai
Kupuszinát is ideszámítjuk, elmond-
hatjuk, hogy a palóc nyelvterület a havas
hegyektől a már-már szubmediterrán
Nyugat-Bácska fügefáiig ér.

Ennyit tartottam érdemesnek tudatni
ízelítőül az érdeklődőknek, akik elláto-
gatnak a rendezvényre és még valamit.
Már hagyománnyá vált a Palóc Világ-
találkozókon átadni a Szeder Fábián Díjat
olyan személyeknek, csoportnak, akik
maradandót alkottak, tettek a palóc kul-
túra, hagyomány, érték ápolásában, to-
vábbadásában. Ki is volt Szeder Fábián,
akiről a díjat elnevezték?



2 Kürtös P a l ó c  Vi l á g t a l á l k o z ó 2022. július

A VII. Palóc Világtalálkozóhoz kapcsolódva több esemény, rendezvény is megvalósul, amelyek valamilyen módon kapcsolód-
nak a Palócföldhöz, a palócsághoz. Ezen események egyike a július 30. és augusztus 7. között megvalósuló Palóc tábor csil-
lagtúrákkal, amely tulajdonképpen a Világtalálkozónak is helyet adó ipolyszécsénykei bázisról induló túrákból áll. A tábor ideje
alatt a Felvidék szépségeivel, értékeivel ismerkednek a táborlakók. A táborban sátorral, jurtával, lakóbusszal várják a hagyomány
éltetőit, majd a 9 nap alatt különféle helyszínekre, rendezvényekre látogatnak el az érdeklődők. Csupán ízelítőként: a Palóc Ételek
Fesztiválja Kőkeszin; csábrági vár; Kelenye, Palást, Ipolynyék; részvétel a Palóc Világtalálkozón Ipolyszécsénykén; majd
Ipolybalogon, a Szent Korona Ünnepen. További információk Ónodi Krisztiántól kérhetők a 0036203538844 tel.számon, ill. meg-
találhatók a https://www.facebook.com/events/613975503034902/ oldalon.

A PVT kísérőrendezvényeként Kőkeszi Község Önkormányzata szervezésében 2022. július 30-án kerül sor a XIV. Palóc
Ételek Fesztiváljára, amely a kulináris élvezeteken kívül kulturális és gyermekprogramokkal várja az érdeklődőket. 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
A Palóc Világtalálkozó kísérőprogramjai közé tartozik a Palócföld híres szülötte, Csáky Pál író, politikus, közéleti személyi-

ség Büszkeség és harag c. könyvének bemutatója is, amelyben a szerző a szlovákiai magyar politika titkaiba nyújt betekintést
az olvasók számára. 2022. augusztus 3-án Balassagyarmaton, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban 16:00-kor, ugyanezen
a napon 18:00-kor Nagycsalomján, a kultúrházban, augusztus 4-én 16:00-kor az ipolysági könyvtárban, ezt követően 18:00-kor
Ipolynyéken, a tájháznál lesz lehetősége megismerkedni az érdeklődő közönségnek a könyvvel, ill. beszélgetni annak szerzőjével. 

A VII. Palóc Világtalálkozó fővédnöke Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

2022. augusztus 5., péntek 

9:00  Emlékfaültetés Ipolynyéken a Csemadok Nagykürtösi 
Területi Választmány székházának udvarán

10:30 A Palóc Világtalálkozó emlékoszlopának felállítása 
ünnepi műsorral Ipolyszécsénykén a kastély parkjában

13:00 „KÉK PÁNTLIKA” népi ének-, népmesemondó- 
és népzenei verseny a kultúrházban

13:00 A jó palócok földjén – nemzetközi konferencia 
szakelőadókkal a Lipthay-kastélyban

13:00 Kézműves termékek bemutatója és vására 
a sportpályán

18:00 Molnár Levente Keresztút c. kiállításának megnyitója 
a templomban 
Magyar Keresztút elvégzése a templomban
Felvidék Kálváriája emlékoszlopokon – kiállítás 
a templomkertben 

20:30 Tábortűz – közreműködik: 
Vesztergám Miklós tárogatóművész
Básti János magyarnóta-énekes, 
Skamla József zenetanár – harmonika 

Palóc virtus – tüzes-ostoros bemutató 
a templomkert mellett

2022. augusztus 6., szombat

8:00 Gasztronómiai fesztivál megnyitója – főzőverseny
9:00 A VII. Palóc Világtalálkozó ünnepélyes megnyitója
9:30 A Palóc Világtalálkozó helyszínein párhuzamosan

zajlanak az egyes programok:
- a két színpadon folyamatos fellépések – kultúrműsor 

a sportpályán és a kultúrház mögött
- Szeder Fábián-díjak átadása

- palóc népviseletek bemutatása
- kézműves termékek bemutatója és vására 
- irodalmi sátor 
- íjászat, solymászbemutató

10:00 Kiállítások megnyitója a Szent Korona hiteles 
másolatának jelenlétében a Lipthay-kastély 
dísztermében

10:00 – 16:00 között gyermekprogramok az Angol parkban:
- mesesátor
- Ki mit tud?
- gyermek népi játszóház
- lovaglás

18:00 Palóc lakodalmas – a Világtalálkozó résztvevőinek
közös programja

20:00 Ismerős Arcok koncert
22:00 Táncház a Varjos zenekarral

2022. augusztus 7., vasárnap – 
helyszín: Ipolybalog - Szent Korona Ünnep

9:30 Az ünnepség megnyitója a Szent Erzsébet parkban
Esterházy János mellszobrának felavatása
Körmenet a Szent Korona-másolattal 
a Kápolna-dombra

10:30 Ünnepi szentmise a Kápolna-dombon - főcelebráns
Erdő Péter esztergom-budapesti érsek
- Szent Korona Emlékérmek átadása

14:00 A Palóc Világtalálkozó záróműsora
- kultúrműsor a Kápolna-dombon
- kézműves termékek bemutatója és vására 

16:00 A Palóc Világtalálkozó ünnepélyes zárása

16:00-tól további kulturális programok a Kápolna-dombon
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2020 áprilisában a közösségi oldalon
Kendy Éva ötletgazda és Jámbor Mónika,
az azt megvalósító személy révén életre
hívott Palóc Kistermelői Piactér csoport
megkezdte hathatós munkáját. A fő
célunk az volt, hogy a Covid miatti
bezártság ellenére az emberek otthonaik-
ból tudják megvásárolni a kézműves
termékeket, illetve a termelésből szár-
mazó élelmiszert, zöldséget, gyümöl-
csöt...

Még azon a nyáron élő termelői piac
szervezésével tettük lehetővé tagságunk
és a vásárlók számára a személyes
találkozást. Az Ipolyságon megvalósított
termelői piac a zsinagóga udvarán nagy
sikert aratott a Covid által egy időre
bezárt emberek körében. 

Aktív tagjaink /kínálók és vásárlók/
száma azóta a 3,1 ezres nagyságrendet
érte el. A csoport sikeres tevékenységé-
nek köszönhetőn felkérést kaptunk
egypár kulturális rendezvényen való

termelői piac létrehozására. Ennek kö-
szönhetően kistermelőink ismertté váltak,
szorgalmas munkával megalkotott kéz-
műves- és egyéb termékeikkel belopták
magukat az emberek szívébe. 

Nagy öröm és megtiszteltetés szá-
munkra, hogy az Ipolyszécsénykén idén
megrendezésre kerülő VII. Palóc Világ-

találkozó rendezvényre a szervezők a mi
csoportunkat szólították meg. A Palóc
Kistermelői Piactér alkotó tagjain kívül
magyarországi kézművesek is bekap-
csolódnak majd a kirakodóvásár forga-
tagába. A vásár kínálata bőrdíszmű,
fazekas-, kerámia- és ajándéktárgyak,
kézműves ékszerek, gyógyteák, chilipap-
rika, mézeskalács, lekvárok, fajtaméz- és
krémméz termékek, horgolt és varrott
handmade tárgyak gyermekeknek, fel-
nőtteknek egyaránt, üvegfestett ajándék-
tárgyak, szappancsokrok és virágok,
nemezelt, szalvétatechnikás, fa, hímzett
és varrott gyermek-, női és férfi ruházati
termékek, minőségi pálinka.

Ami pedig a kulináris élményt illeti,
árusaink kínálatában szerepel majd
többféle ízesítésű rétes, kürtőskalács,
kemencés lepények, grillezett sajtok,
krumplispirál, lángos és hot dog. 

Jámbor Mónika

P a l ó c  K i s t e r m e l ő i  P i a c t é r  k o n t r a  V I I .  P a l ó c  V i l á g t a l á l k o z ó

A XVIII. század egyik híres polihisztora, szerzetes tanár,
kertész, író és néprajzkutató. Évtizedeken át a Pannonhalmi
Apátság főkertésze, a palócság első kutatója. A palócokról írt
monográfiáját a kutatók mai napig haszonnal forgatják. Írá-
saiban rögzíti földijei hagyományait, népviseletét, valamint
beszédüknek egyes jellemző vonásait is.

A reformkor kiemelkedő alakja. „A bencés rend komárom-
füssi jószágkormányzója, kora egyetemes kultúrájának munká-
lója: tanár és nevelő, irodalmár és gazdász, a magyar nyelv
művelője, a palócság első szakavatott kutatója”. A Benedek-
rendi szerzetes és áldozópap sokoldalú tehetség volt.

1784. június 23-án az Ipoly mentén, a Hont megyei Csábon
(Čebovce) született, mely község a Palócföldön található. Sajó
Sándor szerint az „Ipoly-völgyi magyar általában költői hajla-
mú nép, dalos természetű”. A falvakban bőven terem a nóta, s
az értékesebb eseményeket hamarosan kidalolják a leányok. A
megye „hegyes-völgyes tájaira pazarul szórta szépségeit a
természet. Sötétlő erdők és kies ligetek, búsongó várromok és
vidám völgyek változnak rajta. Gabonát terem a völgy, szőlőt a
hegyoldal, aranyat ezüstöt a magyar hegyvidék öle”.

Szeder Imre és Brogányi Erzsébet második gyermekeként itt
látta meg Szeder János (a Fábián szerzetesi neve) a napvilágot,
itt gyermekeskedett, és elemi iskoláit is itt kezdte. Összesen hét
testvéréről tudunk. Csáb után két esztendőn át Naszvadon
(Nesvady) tanult. Középiskola tanulmányait Érsekújvárott
kezdte meg (Nové Zámky). Tanult Komáromban, Esztergom-
ban, Pozsonyban. 1808-ban (24 évesen) Vilt József győri
püspök áldozópappá szentelte.

Tanított Esztergomban retorikát, Győrben poézist, Dömöl-
kön (Celldömölk) apátsági hitszónok volt. Győrben, Nagy-
szombaton, Komáromban, Esztergomban igazgató is volt.

1828-ban megindította az
Uránia című folyóiratot, mely-
nek hat éven át szerkesztője
volt. „Czélom az volt, hogy
merjenek a’ fiatalok kezdeni,
ezért többnyire mindenkinek
elfogadom munkáit…” – ezt
írta Kazinczynak.

1831-ben (41 évesen)
Pannonhalmára került, hogy
„tisztán a tudományoknak
élhessen”. Termékeny, gazdag
évek következtek, hiszen tanár, könyvtáros, irdalom- és nyelv-
tudós, mellesleg jószágkormányzó is lett rövid időn belül, szinte
egyidejűleg.

Az 1830-ben megépült Pannonhalmi Főkönyvtár beren-
dezése, a könyvek katalogizálása részben az ő munkája. Az
állományt öt fő csoportba sorolta: hittudomány, jog, bölcselet,
történelem és nyelvészet.

1841-ben (57 évesen) került jószágkormányzóként Füssre,
hogy a Rend csallóközi javait kezelje. 1858 augusztusában (74
évesen) ünnepelte felszentelésének 50. évfordulóját, ez volt
élete utolsó nevezetes eseménye.

1859. december 13-án meghalt. Temetése december 15-én a
füssi templomban volt.

Tartalmas, gazdag, szép életút állt mögötte. Bár nem magára
értette, mégis teljesen illik rá a mondás: „A tökéletes mindenhol
jó helyen áll, és mindenhonnan kiragyog…”. Sírja a füssi
temetőben ma is látható. Friss virágot mindig tesz rá valaki.

Balogh Gábor

(Folytatás az első oldalról)
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Megvalósult  környezetbarát  

ép ítőipari  kapacitásbővítés 

és munkahe lyteremtés az  Ipoly-völgyében

Sajtóközlemény

Befejeződött a nagykürtösi J-Stav spol. s.r.o. cég és magyar-
országi partnere, a GREEN-GOES Kft. „Technológiai fej-
lesztések a munkahelyteremtés és a fenntartható fejlődés
érdekében” című határon átnyúló pályázata. Az Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.
eu) keretében megvalósuló projekt célja a fent említett
vállalatok termelési kapacitásainak bővítése, különös tekintettel
a környezetbarát és energiahatékony építőipari termelés biz-
tosítására, hozzájárulva a foglalkoztatás növeléséhez. A
pályázat az „ÚJ MUNKAHELYEK TEREMTÉSE AZ IPOLY
VÖLGYÉBEN ÉPÍTŐIPARI KÖRNYEZETBARÁT FEJ-
LESZTÉSEK ÁLTAL” című foglalkoztatási célú térségi
akcióterv (TAPE JOBS) egyik kulcsprojektje.

Az akcióterv keretén belül az építőipari vállalkozások
kapacitásbővítésén túl Ipolyvarbó és Őrhalom térségében épül
az új Ipoly-híd, valamint Balassagyarmaton és Kékkőben a
befejezéséhez közeleg a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő
munkaerőképzés biztosítása.

A TAPE megvalósítását és menedzsmentjét a Középső-
Ipoly Mente Fejlesztési Ügynökség biztosítja, szorosan együtt-
működve a Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvánnyal.

A TAPE projektek együttesen erősítik a határtérség
gazdasági fejlődését, a munkaerő-mobilitást és a foglalkoztatási
helyzet javulását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2022. június végén Hollókő csodás
környezetében került sor a Besztercebányai
Megyei Önkormányzat és a Nógrád Me-
gyei Közgyűlés vezetői találkozójának. A
szakmai napon a két megye turisztikai és
közlekedési fejlesztésben jártas szakem-
berei is részt vettek. Megtisztelő számom-
ra, hogy Ján Lunter úr személyes felkéré-
se alapján a megyei delegáció tagjaként
kapcsolódhattam be a tanácskozásba. 

A két megye közti együttműködés ré-
gebbi keletű. A koronavírus-járvány alatt
sajnos az együttműködést erősítő szemé-
lyes találkozók elmaradtak, ezért a mos-
tani találkozó talán még nagyobb jelentő-
séggel bírt. Az értekezletre Skuczi Nán-
dor, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke
hívta meg Ján Luntert, a Besztercebányai
Megyei Önkormányzat elnökét és dele-
gációját Hollókőre. A szakmai megbeszé-
lést a két megye között, amely elsősorban
a közös közlekedési és turisztikai fej-
lesztésekre irányult, Csúsz Péter, a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat
képviselője fogta össze. A tanácskozáson
részt vett Becsó Zsolt országgyűlési
képviselő is. 

Hollókőn a közelmúltban meg-
valósított fejlesztések bemutatását kö-
vetően a szakemberek eszmecseréje
elsősorban a jövőbeli együttműködés
kiszélesítésére irányult. A fő témák

között szerepelt a közúti és vasúti köz-
lekedést érintő tervek összehangolása. A
Nagykürtösi járást elsősorban ún. „Ipoly-
völgyi“ kerékpárút közös fejlesztési
lehetőségei érintik. Mindkét megye
hosszú hónapokat töltött a tervezéssel.
Ebben a munkában mint a BBSK külsős
szakértője vettem részt. Nagyra értéke-
lem, hogy a megye, szakmai indokainkat
elfogadva, a közvetlenül az Ipoly mentén
vezető kerékpárutat besorolta a megyei
kerékpáros főhálózatába. A Nógrád me-
gyei szakemberek ugyanúgy elkészítették
saját javaslataikat. A határon átnyúló
kerékpárúthálózat-fejlesztések össze-
hangolása érdekében ez év májusában a
fejlesztési ügynökség szervezésében
Bussán már tartottunk egy kétoldalú szak-
mai munkaértekezletet. Az ott meg-
született megegyezés alapján a szakem-
berek már dolgoznak olyan megoldások
keresésén, amelyek kölcsönösen össze-
kötik a határ menti térséget. Itt fontos
szerepet töltenek be az Ipoly-hidak, a
meglévők mellett a most épülő két hídra
és az Ipolybalog térségében megálmodott
új kerékpáros hídra is számítunk a
fejlesztésnél. Célunk a turisztikai lehető-
ségek felélénkítése, a csodás természeti
táj és a térség értékeinek bemutatása,
ezzel adva lendületet a régió turizmusá-
nak. A térség fejlődése szempontjából
nagyon fontos, hogy összehangolva, át-
gondoltan cselekedjünk, hogy az Ipoly
völgyében megbúvó falvakban megállít-
suk a fiatalok, a jól képzettek elvándor-
lását, a településeink elöregedését, a
falvak kiüresedését, az itt élők számának
folyamatos csökkenését. 

A megbeszélésen szóba kerültek a
tömegközlekedési együttműködés lehető-
ségei is. A BBSK által kidolgozott elem-

zés alapján a tervek szerint a közel-
jövőben rendszerezett autóbuszjáratok
közlekednének Balassagyarmat, Losonc
és Salgótarján, valamint Ózd irányában.
Előreláthatóan 2024-től indulnának a
nemzetközi járatok. A vasúti közlekedés
kapcsán a térség észak-déli irányú
összekötéséről is folyt szakmai egyez-
tetés, ami során a Hatvan–Salgó-
tarján–Somoskőújfalu–Losonc szakasz
összekötését irányoznák elő.

A területfejlesztési témák mellett az
oktatásügy is terítékre került. A részt-
vevők a besztercebányai Bél Mátyás
Egyetem salgótarjáni kihelyezett képzé-
séről is egyeztettek.

A szakmai találkozó sokszínű témái-
ból is kitűnik, hogy a megye sokkal széle-
sebb hatáskörrel rendelkezik, mint az a
köztudatba beívódott. A közutak karban-
tartása, a középiskolák és a szociális
intézmények fenntartása mellett nagyon
erős befolyással bír a térségfejlesztésre,
vagyis az itt élők életszínvonalára. Ezért
fontos a jó együttműködés kialakítása, a
színvonalas, szakmailag alátámasztott
igények megfogalmazása és nem utol-
sósorban a jól előkészített tervek mentén
való cselekvés. 

Lőrincz Mária, igazgató
Középső-Ipoly Mente Fejlesztési 
Ügynökség
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Hosszú évek óta tartó passzivitás után
az elmúlt néhány évben újra és egyre töb-
bet hallat magáról a Csemadok Dacsó-
keszi Alapszervezete, köszönhetően
Cibuľa Gyula fiatal és ambiciózus elnök-
nek. A tavalyi nagysikerű program-
sorozatuk folytatásaként 2022. június 18-
án Jövőképünk a múlt tükrében címmel a
200 éve született Keszihóci és Dacsó-
Lami Dacsó Pálra emlékeztek előadások-
kal, kiállítással és koncertekkel. A helyi
Csemadok-alapszervezet a Csemadok
Nagykürtösi Területi Választmányával és
a Dacsókeszi Evangélikus Gyülekezettel
együttműködve kívánt tisztelegni a falu
neves szülötte, Dacsó Pál emléke előtt,
aki Hont vármegye jeles személyiségei
közé tartozott.

A helyi kulturális központban megtar-
tott rendezvény nem titkolt célja volt a
falu múltjának feldolgozásával, megis-
merésével, a kultúra megtartó és ösztön-
ző erejével erőt és bizalmat nyerni emberi
tartásunkhoz, megmaradásunkhoz. Mint
a Csemadok helyi alapszervezetének
közösségi oldalán volt olvasható: „Ma
kétszáz éve, 1822. május 4-én született
közösségünk meghatározó személyisége,
Dacsó-Lami Dacsó Pál. Kötelességünk
megőrizni örökségét, amely szerint val-

lásra és nemzetiségre való tekintet nélkül
egyesítette Dacsókeszi közösségét.“

Az egykori földbirtokosra, közéleti
személyiségre, országgyűlési képviselőre
való megemlékezés koszorúzással vette
kezdetét a temetőben, Dacsó Pál sír-
emlékénél. Cibuľa Gyula üdvözölte a
megjelenteket, név szerint is Zuzana
Alcnauerová evangélikus lelkésznőt és
Andor Csaba történészt. Az emlékezés
koszorúinak elhelyezése után a lelkész
asszony röviden méltatta Dacsó Pál ér-
demeit, Cibuľa Gyula pedig gitár kísére-
tében Babits Mihály egyik megzenésített
versét adta elő.

A továbbiakban két tartalmas előadás
hangzott el a kulturális központban. Első-
ként szlovák nyelven Zuzana Alcnaue-
rová idézte fel Dacsó Pál életútját,
sokoldalú közéleti tevékenységét. Fon-
tosnak tartotta megjegyezni, hogy segí-
tette és támogatta a keszihóci evangé-
likus templom építését. Lényegében a
magyarországi Andor Csaba történész is
hasonló hangnemben szólt Dacsó Pál
politikai és közéleti munkásságáról, meg-
említve, hogy a Dacsó család régi magyar
család, melynek ősei egy törzsből eredtek

a lukanényei Luka családéval. A két
tartalmas előadás végén a résztvevők
megtekinthették a Dacsó Pálról készült
portré reprodukcióját, melynek eredetijét
a selmecbányai múzeumban őrzik.

A megemlékezés második részében
az ipolyvarbói Kois Róbertné Fajcsík
Szilvia „Játszani öröm“ címmel mutatta
be nagyszüleink egykori népi játékalkal-
matosságait, melyeknek egy részét az
érdeklődők a helyszínen ki is próbálhat-
ták. A rendezvény egész ideje alatt
látható volt régi fényképekből készült
kiállítás, és Kosík Katalin jóvoltából
retró játékok is megtekinthetők voltak.

A késő délutánba nyúló előadások és
kiállítás után a kulturális központ szabad-
téri színpadán zenei együttesek váltották
egymást. Elsőként a csábi Meteor együt-
tes, Balga Feri és Kati mutatkozott be a
közönségnek, majd Alenka Biľková-Ali
szólóénekes, őt követte a dacsókeszi
AXIS nagysikerű produkciója. A zenei
koncertet a palóc rapper, Mögiszter zárta.

A rendezvény moderátora Bodzsár
Gyula volt.

A Csemadok Dacsókeszi Alapszerve-
zetének vezetősége ezúton is köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik bármilyen
formában hozzájárultak a június 18-án
megtartott rendezvény sikeréhez.

B.Gy.

Jövőképünk a múlt tükrében

Dacsólami és keszihóci Dacsó Pál ősnemesi család sarja
volt, s 1822-ben született Keszihóczon, melyet a Dacsók már
vagy 600 éve bírnak. Dacsó Pál jogi tanulmányait a pesti
egyetemen végezte, tanulmányainak befejeztével Pest megye
akkori híres alispánja: Szentkirályi Móricz mellett lett pat-
varista. Majd az ügyvédi oklevelet megszerezve, a pozsonyi
diétán Wartensleben Antal távolléti ablegátusa lett. Hontban
mint tb. aljegyző kezdte működését. A szabadelvű párthoz tarto-
zott, s 1849-ben a megye főjegyzői tisztét viselte, mígnem a
Grotte tábornok alatt benyomuló oroszok elől elmenekült.

1876-ban Korponán választották meg egyhangúlag ország-
gyűlési képviselőnek. Tisza Kálmánnak erős híve volt. Hazafi-
ságáért, jelleméért annyira becsülték őt ellenfelei is, hogy a
Hont vármegyében dúló politikai küzdelemben az ő személyét
kíméletlenül sohasem bántották. Dacsó Pál több evangélikus
egyháznak felügyelője volt, érdemeiért a király a Szt. István
rend kiskeresztjével tüntette ki.

Dacsó Pál ritka műveltségű férfiú volt, de annál igényte-
lenebb. Bizonyítja ezt az is, hogy 2000 kötetes könyvtárral ren-
delkezett. Több európai nyelvet folyékonyan beszélt. Igazi
keresztény ember, akinek szívében folytonosan szent szeretet
lángolt. Emellett nagy és buzgó hazafi, rajongó óhaja volt, hogy
16 millió embernek nyelve legyen magyar; de azért minden más
nemzetiség irányában – európai műveltségénél fogva – lojális és
diszkrét.

Temetése 1890. július hó
21-én impozáns volt, méltó
ilyen érdemes férfiúhoz.
Báró Majthényi László Hont
megyei főispán úr őnagy-
méltóságától kezdve jelen
volt a temetésén majdnem
egész Hont vármegye intelli-
genciája, s Nógrád megyé-
ből is többen megadták a
végső tiszteletet a nagy-
érdemű férfiúnak. A temetésén 6 ev. és 2 róm. katolikus lelkész
volt jelen. A díszes ravatalnál megható imát mondott Händel
Vilmos selmeci magyar-német lelkész s a Hont vármegyei ev.
esperesség főesperese, Stúr Károly, a pribeli lelkész pedig a
templomban prédikált, elragadó hévvel mondta el gyász-
beszédét, úgyhogy a nagy számban megjelent nép könnyekben
tört ki. A temetési szertartásban a fentebb megnevezett lel-
készeken kívül részt vettek: Hrenesik Károly selmeci, Lőrfacsik
János csali, Seffarovszky János kiscsalomjai és Zathureczky
Sámuel dacsólámi lelkészek. Áldás ezen derék férfiú emlé-
kezetére.

A Nógrádi Lapok és Honti Híradó (1890. július 27., ill.
1890. augusztus 3.) cikkei alapján összeállította:

-bgy-

Ki volt Dacsó Pál?
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Szent Anna, július 26. Idén július
24-én délelőtt 10 órakor indul az
ünnepi processzió a Szentháromság
plébániatemplomtól, előtte ájtatosság
Szent Anna oltáránál. Itt Franz Anton
Maulbertsch oltárképében gyönyörköd-
hetünk. Az oltár a középkori és a barokk
Szent Anna-kultusz szintézise. Ősi ha-
gyomány szerint Anna meddő asszony
volt, évtizedekig nem született gyermeke.
A sok imádság és Isten megtermékenyítő
áldásának kitartó esdeklése eredmé-
nyeként megszületett Szűz Mária. Miután
férje, Joachim meghalt, Isten rendelésé-
ből újra házasodott. Ismét leánya szüle-
tett, akit az első nagyszerűségéért ismét
Máriának neveztek el. Meghalt Kleofás
is, és Isten különös rendeléséből Anna
újra férjhez ment. Salomástól is leánya
született, akit Szűz Mária csodálatos
mivoltáért ugyancsak Máriának hívtak.
Az oltárkép két oldalán szoboralakban
láthatjuk a két fiatalabb Mária nővérüket
szemlélő csodálatát. A barokk szemlélet
szerinti maga az oltárkép, ahol láthatjuk a
háttérben Joachimot, a kép közepén a
leány Szűz Máriát, amint a messiási jö-
vendöléseket olvassa és karszékben
Szent Annát, akinek komor tekintetén
tükröződnek a Messiás előre megjöven-
dölt megváltó szenvedései.

Az idei, jubileumi búcsút Palánki
Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés-
püspök úr vezeti.

Porciunkula, augusztus 2. A francis-
kánus rend három ágának: a ferenc-
rendieknek, minoritáknak és kapucinu-
soknak, továbbá a velük kegyelmi közös-
ségben élő világi- vagy harmadrendnek
nagy ünnepe. Assisi egyik terén Spoleto
mellett egy fenséges templom és zárda
található. Ennek a templomnak van egy
kápolnája, mely a Porciunkula nevet
viseli. Ez a név onnan ered, hogy egy
jámbor lélek, akinek telkén ez a kápolna
állott, örökségként a Benedek-rendre
hagyományozta telkét. Ezt később Assisi
Szent Ferencnek ajándékozták, aki e
kápolna mellett telepedett le, s lett leg-
kedvesebb helye. Ez volt az első rend,
vagyis a férfiág bölcsője. Itt lett apáca
Szent Klára, a női ág, vagyis a második
rend társalapítója. Itt halt meg Ferenc
testvér.

Kései legenda szerint egyszer Jézus
és Mária jelent meg a kápolnában
Ferencnek. Felszólították, hogy kérjen
valami nagy kegyelmet. Azt kérte, hogy
mindenki, aki ezt a templomocskát meg-
látogatja, teljes búcsút nyerjen. A kérést
Krisztus helybenhagyta, és Ferencet a
pápához utasította. III. Honorius teljesí-
tette Ferenc kérelmét. Az idők folyamán
a Porciunkula-kiváltságot a Szentszék a
világ minden franciskánus templomára,
így Szécsényre, Fülekre és Gyöngyösre is
kiterjesztette. A föltételek: gyónás, áldo-
zás, a templom meglátogatása és hat
Miatyánk, hat Üdvözlégy, hat Dicsőség
elvégzése a pápa szándékára. Ez egy
időszakon belül többször is elismétel-
hető, és a purgatóriumban szenvedő
lelkekért is felajánlható.

Urunk színeváltozása, augusztus 6.
Jézus isteni dicsőségének felragyogása
emberi testében a Tábor-hegyen még a
feltámadás előtt, a kiválasztott apostolok-
nak adott megvilágosító kinyilatkoz-
tatásként. A szécsényi ferences templom
titulusa és búcsúünnepe. A nándor-
fehérvári győzelem híre e napon jutott el
III. Kallixtus pápához, aki a Hunyadi
János és Kapisztrán Szent János vezette
magyar hadak török túlerővel szembeni
színeváltozása hálaemlékezetére tette az
ünnepet az egyházban egyetemessé. Ez
Kapisztrán révén a franciskánus obszer-
vancia dicsősége is. A Tábor-hegyen
megdicsőülő Salvator oltalmába helyezte
magát a magyar szalvatoriánus provincia.
A déli harangszót is a pápa rendelte el,
hogy a török elleni összefogásra, a küz-
delem sikeréért végzendő imára figyel-
meztessen, illetve inspiráló hálajelként a
nándorfehérvári győzelem emlékezetére.

Nagyboldogasszony – Szűz Mária
mennybevétele, augusztus 15. Az
ünnepet Székesfehérvárott első szent
királyunk is megülte, Nagyboldog-
asszony tiszteletére létesítette a székes-
fehérvári bazilikát, királyaink koronázó
és temetkező helyét. Már Árpád feje-
delem fehéregyházi sírja fölé is a
Nagyboldogasszony tiszteletére emeltek
templomot, de az ő patronátusa alatt
állott az esztergomi bazilika, a kalocsai

érseki, váci, győri püspöki székesegyház,
mind a szent király alapításai, aki a hazát
Boldogasszony országának nevezte. Az
Árpád-ház, Árpád megkeresztelkedett
hada, nemzetsége így Nagyboldogasz-
szony oltalmába ajánlotta magát. Az
országot, vagyis önnön uraságát, uralmát
és a királyságot a Szűzanya szimbolikus
tulajdonának, Mária örökségének érezte,
vallotta. Mária az Árpádoknak s általuk a
magyarság mennyei édesanyja és oltal-
mazó királynéja. A Boldogasszony kul-
tuszában és a hozzá való ragaszkodásban
uralkodó Szent István király és életműve
szakrális hitelét mutatja, hogy első
máriás királyunk Nagyboldogasszonykor
boldogult meg, és utolsó, nemzeti sors-
meghatározó cselekedetével ekkor aján-
lotta végrendeletileg hazánkat Boldog-
asszony oltalmába: „…ez világnak
megépítő nemes Asszonya, dicsőséges
Szűz Mária! Te szentséges kezeidben és
oltalmad alá adom és ajánlom anyaszent-
egyházad, mind benne való fejedelmek-
kel és lelki népekkel egyetemben. És ez
szegény országot mind bene való urakkal
és szegénnyel, bódoggal egyetemben… és
az én lelkömet Te szent markodba.”
(Érdy-kódex) Szent királyunknak, István-
nak, Boldogasszony pártfogoltjának meg-
adatott, hogy Mária mennybevételének
napján ő is odavitessen. Nagyboldogasz-
szony ünnepe Mátraverebély-Szentkút
főbúcsúja. A Palócföld másik ősi zarán-
dokhelyén, a Karancs-hegyi kegykápol-
nánál az ünnep vigíliája éjjelén tartották a
Mária temetése archaikus népi rítust.
Elkészítették Mária halotti szobrát és
koporsóját, virágdíszbe öltöztették, fölra-
vatalozták. Az ájtatosságot, imádságokat,
énekeket követően mintegy temetési
menetként körmenetileg megkerülték a
kápolnát a koporsós Szűzanyával. Ami-
kor visszaérkeztetek a kápolnába, imád-
ságos lélekkel szemlélték, hogy emberek
Mária testét kiveszik a koporsóból. Más
emberek addigra kibontották a kápolna
héjazatát, és lenyúlva átvették a
Szűzanyát, s láthatóvá vált Mária menny-
bevétele.

Az esztendő főbb ünnepei nyár derekától az őszi napéjegyenlőségig
Szent Anna-búcsú Balassagyarmaton július 24-én
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Szent István király, augusztus 20.
A szakrális hagyomány és tudat szerint
István az ország és nemzet mennyei
patrónusa, istápja. István születését cso-
dás jelek kísérik, akárcsak korábban
Álmosét. Szentté avatásakor is termé-
szetfeletti történések voltak, melyre
1083. Nagyboldogasszony napján készül-
tek. Szent László király vezetésével
kezdték az oltárra emelést, de a szarko-
fágot fedő követ nem tudták elmozdítani.
László háromnapos böjtöt rendelt el, de
az István koporsóját fedő követ ekkor
sem tudták elmozdítani. Testvérviszály
dúlt ugyanis ebben az időben László és
unokatestvére, Salamon között, utóbbi
visegrádi fogságban sínylődött. Ekkor
egy Karitas nevű bakonysomlyói apácá-
val égi kinyilatkoztatás közölte, hogy
mindaddig nem férhetnek hozzá a szent
király testéhez, míg a korábbi király,
Salamon börtönben sínylődik – István az
égből is megbocsátásra, békére intette a
magyarokat. László így elengedte Sala-
mont, majd ismét háromnapos böjtöt ren-
delt. Mikor harmadnapon a szent marad-
ványok átviteléhez kezdtek, oly köny-
nyedén emelték fel a koporsóra nehezedő
hatalmas követ, mintha súlya se lett
volna. Véget ért hát a harmadnapi vecser-
nye, s mindenki várva várta az isteni irga-
lom jótéteményeit a boldog férfi érde-
meiért; Krisztus nyomban meglátogatta
népét, és mennyei csodajelek árasztották
el a szentegyház térségét. István király
testét 1083. augusztus 20-án emelték
oltárra. Székesfehérvári sírja híres búcsú-
járó hely lett. Legfontosabb ereklyéje a
szent király koronája melyet/akit szinte
élő személyként tiszteltek: a megkoroná-
zott király a szertartás által nemcsak
közjogi elismertetésben, hanem István és
koronája szentségi karizmájában része-
sült. Az Árpádok kihalása után is mindig
ügyeltek a származás folytonosságára, és
hivatkoztak arra, hogy a király egészen
IV. Károlyig Árpád, illetőleg Szent István
véréből származott.

Keresztelő Szent János vértanúsága
és a mohácsi vész emléknapja, augusz-
tus 29. Urunk színeváltozása ünnephez
hasonlóan e napban is összekapcsolódik
az egyetemes keresztény és a magyar tör-
ténelem. Keresztelő Szent János helyte-
lenítette, hogy Heródes Antipász testvére
feleségével él együtt, amiért börtönbe
vetették, majd a feleség, Heródiás fon-
dorlatos kérésére lefejeztették (Salome
tánca).

Keresztelő János fővételének gyászos
magyar vonatkozása is van. Ez a nap jelzi
a naptárban a középkori magyar állam,
nemzetünk nagy létének bukását: 1521.
augusztus 29-én foglalta el a török az
ország kapuját, Nándorfehérvárt (Bel-
grád), 1526. augusztus 29-e a meg-
semmisítő mohácsi csatavesztés dátuma,

1541. augusztus 29-én került az ország
fővárosa, Buda is a török hatalmába,
majd 150 esztendőre. Az egybeeséseket
már a kortársak is baljós jelnek tekintet-
ték, az utókor pedig éppen ezért mély
gyászban ülte meg e napot. A mohácsi
csatavesztést a nap liturgiájába a római
egyház is beépítette.

Kisasszony, Szűz Mária születése,
szeptember 8. „Szent Annának elkövet-
kezvén az órája, a hétnek néminemű ked-
din szüle. Egészségben szülé az igaz
Dávidnak királyi plántáját, ez világnak
előtte választott leányt, az édes Szűz
Máriát.” (Teleki-kódex) Az ünnepnap
hajnalán szokás a napfelkeltét a szabad-
ban várni, csatlakozni az angyalokhoz,
akik ilyenkor Mária születésén örven-

deznek a mennyben. Palóc asszonyok
egykor sokfelé, így Ipolynyéken is,
ilyenkor a felkelő napban rózsahullást,
bölcsőt, örvendező angyalokat láttak. A
szent leszármazás rendjében Mária
születését mutatja a gyöngyöspatai
Jessze-fája oltár. Mária születése régi
bölcsős oltárképét még láthattuk Dacsó-
kesziben, és ábrázolását megtaláljuk
kegyhelyeken is.

Mária nevenapja, szeptember 12.
Az egész egyház számára az ünnepet
Szent XI. Ince pápa rendelte el a török
felett Bécsnél 1683. IX. 12-én aratott
győzelem emlékére. Bécs ostroma alatt
Lipót és udvara Passauba menekült, és itt
könyörgött a kapucinus Mariahilf-kolos-
tor kegyképe előtt a szabadulásért.
Amikor ez bekövetkezett, a kegykép a
győzelem napjának is szakrális szim-
bólumává lett, és villámgyorsan elterjedt,
főleg a német telepesek révén hazánkban
is. Az ünnep a váci Hétkápolna kegyhely
fő búcsúnapja.

Szent Kereszt felmagasztalása,
szeptember 14. Nagy Konstantin császár
édesanyja, a később szentté avatott Ilona
buzgólkodására 320. szeptember 14-én
ásták ki a Kálvária földjéből. Mindhárom
kereszt előkerült, külön a titulus, vagyis

az INRI-tábla, amelyet Pilátus az Úr
keresztjére tűzetett. Nem lehetett megál-
lapítani, hogy a három közül Krisztus
melyiken adta ki lelkét. Ezért Makárius
jeruzsálemi püspök mindhármat hozzá-
érintette egy halálos beteg asszonyhoz.
Az egyiktől meggyógyult. Így jelentődött
ki, hogy melyik Krisztus keresztfája. Az e
titulus szerinti nádújfalui templom régi
oltárképén megragadó az áhítat, mellyel a
megkerült Szent Keresztet fogadják. A
Szent Kereszt híres kegyhelye található
Kékkőn és Selmecbányán.

Hétfájdalmú Szűzanya, szeptember
15. Mária felmagasztalt anyai fájdal-
máról való megemlékezésre jellemzően
éppen a Szent Kereszt felmagasztalásá-
nak ünnepét követő napon kerül sor. Az
egri Servita templomban szeptember har-
madik, a gyöngyösi ferenceseknél szep-
tember 4. vasárnapján tartják a búcsút.

Szent Mihály, szeptember 29. Fény
és sötét, hit és hitetlenség, krisztusi és
démoni, egészség és betegség, szépség és
rútság, tisztaszívűség és mocsok, ártat-
lanság és vétek, élet és halál, fönt és lent,
bent és kint, menny és pokol. Jónak és
rossznak ősi szembenállásai. Égi vonzás
és ördögi csábítás antagonisztikus erő-
terében való tájékozódás, hovatartozás a
kezdetektől küzdelmes sorskérdés az
ember számára. Ennek egyik jellegzetes
sarokpontja az őszi napéjegyenlőség,
amikor a napi világosságot utoléri a sötét-
ség. Ünnepe Szent Mihály napja.

Szent Mihály arkangyal a mennyei
seregek fejedelme, az utolsó ítélet an-
gyala, az egyház oltalmazója, küzdel-
meinek pártfogója. A jó angyalok vezető-
jeként Mihály legnagyobb ellenfele Isten
elbukott teremtménye és birodalmának
lázadó alattvalója, a sátán. Az ellene
folytatott szent harcában a hívők védel-
mezője. A világ végén harcolni fog
minden hívő keresztény lélekért, hogy
kiragadja a sátán hatalmából. Már a hal-
doklókat is oltalmazza, majd átvezeti
őket a másvilágra. Mihály teszi mérlegre
az ember jócselekedeteit és gonoszságait.
Ipolykiskesziben, Varsányban és Heren-
csényben Szent Mihály ősi templomait
találjuk.

Dr. Limbacher Gábor, 
múzeumigazgató
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A tavalyi esztendőben szerette volna a
Csemadok Ipolynyéki Alapszervezete
megünnepelni a helyi tájház átadásának
10. évfordulóját, de a pandémiás helyzet
miatt sajnos ez az ünnepség az idei évre
tolódott. De minden jó, ha a vége jó, és
ebben az évben már semmi sem aka-
dályozta meg a szervezőket, hogy július
8-án meg ne szervezzék ezt a szép ünnep-
séget. Díszbe öltöztették a tájház
környékét, és kiváló műsorokkal, illetve
gasztronómiai kóstolókkal várták a
nagyérdemű közönséget, mely a meg-
hirdetett kora esti időpontban szép szám-
ban meg is töltötte az eperfák árnyékával
fedett hangulatos udvart. A néhány héttel
ezelőtt átadott új beruházásnak köszön-
hetően az udvar egy része, ahol egykoron
a fából összeeszkábált színpad állt, most
térkővel lefedve, a régi korok hangulatát
időző parasztszekérrel, vérpiros muskát-
likkal és a gyönyörű díszletet adó tájház-
zal és emlékoszloppal várta a közönséget.
Már kora délelőttől itt sürögtek a szer-
vezők. Helyére kerültek a zászlók, a
címerek, padok és asztalok. 2011-ben, az
akkori átadáson jelen volt az MKP akko-
ri elnöke, Berényi József, aki a kerek
évfordulóra ismét elfogadta a meghívást.
A Csemadok-alapszervezet elnökével,
Pobori Sándorral közösen nyitották meg
az ünnepséget. Az alapszervezet elnöke
beszédében kiemelte: „10 év egy szerve-
zet életében ugyan nem nagy idő, de a
kerek évfordulók mindig okot adnak arra,
hogy visszanézzünk. Így 10 után el-
mondhatjuk, hogy a bő egy évtizeddel
ezelőtt befektetett munka, mely innen,
ebből az idősíkból nézve az utolsó perc-
ben történt, nem volt hiábavaló. Azok a
csillagok, amelyek akkor ezt az ingat-
lanfelújítást számunkra lehetővé tették,
ma már nem úgy állnak, sőt, talán
elmondhatjuk, hogy nem is ragyognak
eléggé. A 10 évvel ezelőtti egyszeri lehe-
tőség megragadása, mely az akkori
önkormányzat és főleg polgármesterünk
ügyességét, de főleg a Csemadok, a
közösség iránti elkötelezettségét bizonyí-
totta, teret nyitott nekünk egy uniós
pályázatban való részvétel kapcsán ennek
a romos ingatlannak a felújítására és
berendezésére. Alig egy fél esztendő alatt
társadalmi munkában, összefogással te-
remtettünk itt csodát a romokon. Ma már
elmondhatjuk, ez valóban az utolsó esély
volt számunkra. Azóta számtalan kiváló
rendezvényt, kulturális estet, gasztronó-

miai programot valósítottunk itt meg,
karácsonyi vásárokat tarthattunk, Európa
számos országából fogadtunk itt vendé-
geket, hogy azok elvigyék hírünket és
vendégszeretetünket a hazájukba. Szá-
mos iskola, turistacsoport, de egyéni
érdeklődő is megfordult itt, melyről a
vendégkönyv bejegyzései tanúskodnak.”
Őt követően Berényi József, a Nagy-
szombat Megyei Önkormányzat alelnöke
köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve,
hogy mindig szeret ide jönni, nemcsak a
jó borok miatt, hanem azért, mert szereti

az itt lévő tisztességes embereket, és sok
jó barátja is van itt. Gratulált a Csema-
dok-alapszervezetnek ahhoz, hogy az
elmúlt 10 év alatt számos rendezvénnyel
bizonyították, hogy jó döntést hoztak
akkor, amikor a tájházba fektették a
munkájukat, mert a hagyományok meg-
tartása ma Európában egyben a gyöke-
reink megtartása is. A helyi közösségek
megmaradása érdekében nem mindegy,
hogy milyen kulturális, társadalmi élet
folyik egy-egy településen. Örömét fejez-
te ki, azon gondolatokra reagálva, amit a
helyi szervezet elnöke mondott, hogy
vannak céljaink, mert célok nélkül nincs
jövő, jövő nélkül nincs megmaradás. Az
ünnepi köszöntők után Jámbor László, a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat
képviselője számolt be röviden képvise-
lői munkájáról, és egyben felhívta a
jelenlévők figyelmét az őszi megyei
választások fontosságára, hiszen, ha nem
vagyunk ott, ahol a döntéseket hozzák,
akkor segíteni sem tudunk a régió
helyzetén. A beszédek utáni kultúrműsor-
ban felléptek a helyi alapiskola tanulói, a
Csemadok Karnevál kiváló énekesei,
majd az egyre népszerűbb Ipoly menti
Kiss Zenészek, akik a kellemes vacsora
mellé kiváló hangulatot teremtettek a
részben saját, részben feldolgozásból álló
zenei műsorukkal. Az ünnepi est jó
hangulatú beszélgetésekkel és poharaz-
gatással ért véget, ahol terítéken volt az a
felvidéki magyar jövő, mely részben az
itt lévő csemadokosok és közéleti
emberek kezében is ott van. Esterházy
Jánost idézve: „Cselekedjünk mind-
annyian egyetértésben és szeretetben.“

HB

Évtizedes visszatekintés
10 éves az ipolynyéki Csemadok-tájház

Kövér László és Potápi Árpád János
nyitófórumával július 6-án elkezdődött
az ötnapos Esterházy Közéleti Tábor a
Komárom melletti Martoson. A Nemzet-
politikai Kutatóintézet (NPKI) és az
Esterházy Akadémia közös rendezvé-
nyén szakmai továbbképzést biztosí-
tanak a nemzetpolitika, a nemzetközi
kapcsolatok, valamint a politikatudomá-
nyok iránt érdeklődő fiataloknak.

Ezen a napon a Szövetség a Közös
Célokért (SZAKC) éves tanácsülésén
vendégül láthatta Menczer Tamást, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
államtitkárát, aki a 27 fős tagszervezettel
rendelkező társulás tagjainak tartott
fórumán a szervezetek által megfogal-
mazott kérdésekre is készségesen vála-
szolt. Az eseményt Gubík László, a
SZAKC elnöke, az Esterházy Akadémia
igazgatója, egyben a rendezvényliget
megálmodója moderálta.

Ezt követően átadták a Martosi
Rendezvényligetet, annak díszes és
faragásokkal díszített kapuját, melyet a
Csemadok egykori országos elnöke,
lapunk egyik alapítója, Hrubík Béla
faragott, és amely a hét további részében
az Esterházy Közéleti Tábornak ad ott-
hont. Büszkék vagyunk arra, hogy ezen
eseményen, ilyen neves vendégek rész-
vétele mellett, a jó palócok hírét és
tehetséget is elvitték innen a nagyvilág-
ba. Al

A jó palócok 

is képviselve voltak
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2022. június 11-én Szentháromság
vasárnapja előtti szombaton kicsiny,
határ menti falunkban, Ipolyvarbón palóc
vendégséget tartottunk. Vendégségünkre
nagy szeretettel meghívtuk falunk lakóit,
a környékbeli maroknyi magyar ajkú
lakosságot és a határon túli rokonokat,
barátokat, ismerősöket. Természetesen
ugyanolyan nagy szeretettel invitáltuk és
fogadtuk a szlovák ajkú vendégeinket is,
akik ugyanolyan nagy érdeklődéssel
kísérték figyelemmel falunk gazdag
hagyományainak bemutatását.

Az ipolyvarbói római katolikus temp-
lomot Szentiványi Ferenc országbíró
állíttatta Isten dicsősségére és a Szent-
háromság tiszteletére 1797-ben, őfelsége
Mária Terézia segítségével.  Ezen okból
tartjuk minden évben ezen a napon temp-
lombúcsúnkat – falunk vendégségét.

Rendezvényünk fő célja volt, hogy
újraélesszük és összekovácsoljuk közös-
ségünk tagjait, felelevenítsük, újraélesz-
szük és megőrizzük régi hagyomá-
nyainkat, és felébresszük fiataljaink öntu-
datát hagyományaink tisztelete, ápolása
és továbbvitele iránt.

Palóc vendégségünk méltó helyszíne-
ként szolgált a múlt évben ünnepélyesen
átadott tájház, amely temérdek csodálatos
kincset rejt magában elődeink életéből.

Vendégeinket a régi hagyományok-
hoz híven kenyérrel, sóval és egy kupica
pálinkával fogadtuk.

A rendezvényt az önkormányzat kép-
viseletében Fagyas Marcel polgármester
úr nyitotta meg. Szeretettel fogadta
vendégeinket, és dióhéjban elmesélte
tájházunk történetét. Őt követte beszédé-
vel Dánóci Jaroszlav, a Csemadok Ipoly-
varbói Alapszervezetének elnöke, majd a
sort Balogh Gábor úr, a Csemadok
Nagykürtösi Területi Választmányának
elnöke zárta.

Ezután következett a tájház tulajdo-
nosainak bemutatása – néhány vicces tör-
ténettel tarkítva – dédunokájuk, Fábiánné
Pálfi Éva tolmácsolásában, majd maga a
tájház megtekintése.

A régi istállóban kialakított kávéház-
ban megtekinthettük Kois Róbertné
Fajcsík Szilvia népviseletbe öltöztetett
babáinak kiállítását. Közben színvonalas
előadás keretében ismertette a hosszú és
fáradságos munkával megszerzett kutatá-
sai eredményét falunk hagyományairól,
népviseleteiről és szokásairól sok-sok
humorral tarkítva. Hála a tartalmas és
figyelemfelkeltő előadásnak a fiatalok
megismertek az idősek pedig felelevení-
tettek jó néhány régi ipolyvarbói szo-

kást/hagyományt. Mi, középkorúak pedig
felidéztük a sok szép emléket, amelyeket
nagylányként átéltünk a helyi „Menyasz-
szony-búcsúztató“ bemutatása közben,
itt, a Felvidéken és az anyaországban is.
Egymás közt összemosolyogtunk, mikor
eszünkbe jutott Szentendre, ahol a
külföldiek olyan nagyon sajnálták sze-
gény fiatal menyasszonyt, hogy ennyivel
idősebb férfihez megy feleségül. Ugyanis
ők szentül meg voltak győződve arról,
hogy egy igazi lakodalom résztvevői.
Bízunk benne, hogy ez volt az első lépés
hagyományaink újraélesztéséhez, és
gyermekeink és unokáink is hozzánk
hasonló élményekkel gazdagodnak majd
a jövőben. 

Ezután következett a vendégség vidá-
mabb része, amelyen részt vett a falu
apraja-nagyja. Asszonyaink kora reggel-
től szorgoskodtak, sütöttek-főztek, hogy
minél gazdagabbá tegyék palóc ételeink
kínálatát. 

Miközben vendégeink kóstolgatták a
finomabbnál finomabb ételeket, az ipoly-
varbói Mikszáth Kálmán Alapiskola
diáklányai Bakos Regina, Csukás Anna
Amira, Lacov Simona és Lacov Bianka
népdalokkal és tánccal, Makrai Dorottya
dalokkal és a bussai Melódia asszony-
kórus fülbemászó slágerekkel szórakoz-

tatta és derítette jókedvre a közönséget. 
Palóc vendégségünk táncmulatsággal

zárult, ahol Grenyó János húzta a talpalá-
valót.

Ezúton szeretnénk szívből megkö-
szönni a Bethlen Gábor Alapnak, hogy
hozzájárulásuknak köszönhetően meg-
valósulhatott az ipolyvarbói „palóc
vendégség“. 

Györgyik Szilvia

K u l t ú r a

Kik is azok a palócok?

A palócok eredete máig vitatott
kérdés, bár sokan foglalkoztak a té-
mával Paládi-Kovács Attila etnográ-
fus összegzi az eddigi kutatásokat:
Perdöntő forrásadatok hiányában a
palóc eredet kérdése véglegesen ma
sem válaszolható meg. Továbbra is
számon kell tartanunk a lehetséges (s
az eddigi szakirodalomban olvasható)
válaszok három típusát:

A palócok a kabarok utódai, s a
honfoglalókkal egyidejűleg érkeztek,
s települtek meg a Mátra-Bükk vidé-
kén.

A palóc népcsoport magja polo-
vec-kun eredetű, s a 12. században, a
tatárjárás előtt érkezett e hazába.

Avar, hun, szkíta töredékek iva-
dékai, s a magyar honfoglalást meg-
előzően települtek meg e vidéken. 

„Pintér  Sándor és Vámbéry
Ármin kutatásai szerint a palóczok
(mely név síkon, gyepen lakó népet
jelent) a törökökkel azonos törzsből
származnak és részben a honfoglalás
után telepedtek le hazánk területén,
erős védőgyűrűt alkotva a meghódolt
szláv őslakók és a honfoglaló ma-
gyarok között. Idővel teljesen bele-
olvadtak a magyarságba, habár faji
sajátságukat és népszokásaikat mind-
máig megőrizték. Szete községtől
keletre az Ipoly folyó mindkét part-
ján, Nógrád határáig telepedtek le.”
(Magyarország vármegyéi és városai
- Borovszy Samu szerkesztésében
1896-ban jelent meg)
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Böjtös Bianka vagyok, 22
éves táncművész. Ipolykeszin
nőttem fel, de már több mint 7
éve Budapesten élek. Tánc
iránti szeretetem már óvodás
koromban kezdődött, ahol az
óvó nénik hagytak kibonta-
kozni különböző műsorokon.
Általános iskolás éveimet
Ipolybalogon töltöttem az
Ipolyi Arnold Alapiskolában
(2006-2015), ahol megismer-
kedhettem a tánccal. A művé-
szeti iskolában énekre és tánc-
ra jártam, először egy szlovák
férfi tanárom volt, aki latin
táncot oktatott, később Seb-
jánné Rabóczki Terézia tanított engem 5 éven keresztül modern,
rocky és színpadi tánc stílusokra, majd szárnyai alá vett engem,
és elkezdtem Balassagyarmatra is táncedzésekre járni. Ezután
szólóban és csapatban versenyeztem, ahol kiemelkedő ered-
ményeket értem el, és az Európa-bajnokságig jutottam el.
Középiskolába Budapestre jártam a Budapest Táncművészeti
Stúdióba (2015-2020). Itt rengeteg táncstílussal ismerkedhettem
meg: balett, modern, kortárs, néptánc, színpadi tánc, latin tánc,
indiai tánc, akrobatika és még sorolhatnám. Az iskola által sok
fellépésre jutottam el Magyarország számos részére, valamint
Németországban, Szlovéniában is felléptem különböző turné-
kon. Sok híres énekes mögött voltam már háttértáncos, mint pl.
Szulák Andrea, Dolly, Sári Évi, Csongrádi Kata, Mága Zoltán
stb. Az érettségimet is itt szereztem, majd az 5. évben színházi
táncos OKJ-s végzettséget. Ezután nehéz volt a szakmában
elhelyezkedni a COVID miatt, ezért eldöntöttem, hogy egy
másik szakmát is kitanulok, ami érdekel és egyben a hobbim is,

így jelentkeztem kozmetikus
OKJ-képzésre Budapestre, a-
hol most végeztem ebben a
hónapban kitűnő eredmény-
nyel. Ezzel párhuzamosan
részt vettem a Fővárosi Nagy-
cirkusz castingján, ahova sike-
res felvételt nyertem, így lett a
táncos szakmában munkám.
Hatalmas lehetőség ez szá-
momra, mivel kiskorom óta az
az álmom, hogy táncosnő le-
gyek. A cirkuszban még több
lehetőségem van tovább ké-
pezni magam. Minden héten
szerdától vasárnapig előadá-
sok vannak, péntek-szombat-

vasárnap dupla előadások. Eközben tréningjeink és artistaedzé-
seink vannak kétnaponta. Az artistaképzés egy teljesen új világ,
és egyben egy hatalmas kihívás számomra, itt levegő karikázni,
tissuezni, zsonglőrködni, golyón járni tanulok, ehhez rengeteget
kell erősíteni, mert teljesen más izmokat vesz igénybe, mint a
tánc. Jelenleg 2 műsor megy a cirkuszban, az egyik a Rain show
- vízi cirkusz tele artistákkal, a másik pedig csak péntek, szom-
bat esténként látható Magic show - ebben különböző illúziók
láthatók.

Októbertől egy másik helyen is látható leszek, a Budapest
Variete Las Vegas show-jában, ahol a varieté világát idézzük
meg különböző revütáncokkal. Jövőbeli terveim között szere-
pel, hogy minél több ismert helyen tudjak fellépni, szeretném
tovább képezni magam különböző táncstílusokban, valamint
később egy saját kozmetikai szalont nyitni. 

-bégyé-

Bemutatkozik  a KÜRTÖS olvasóinak:

Böjtös Bianka táncművész

10 éves a BoooM zenekar

A mai értelemben vett rock&roll
születését a Wikipédia 1954-re datálja,
amikor Bill Haley sikerre vitte a ma is min-
denki által ismert Rock Around the Clock
című dalát. A rock and roll csillaga 1962-
ben áldozott le, amikor felerősödött a beat-
mozgalom és a Beatles lesöpörte a dobo-
góról. Csupáncsak megjegyzem, hogy a
rock and roll kifejezést a korabeli magyar
újságok a következőképpen fordították:
„billegj és forogj.“

Járásunkban a múlt század 60-as évei-
nek második felétől számítva számos beat-
zenekar alakult, melyeknek többsége évek
múltával felbomlott, és maradt 1-2 hírmon-
dónak. A járásunk területén még ma is
működő könnyűzenei együttesek közül két-
ségtelenül legfiatalabb a BoooM zenekar. A
formáció bemutatására Straňovský Istvánt
kértem fel.

- Mikor és hány taggal alakult meg a
BoooM zenekar?

- A zenekar a jelenlegi felállásban 2012
tavaszán alakult meg, gyakorlatilag mind-
annyian alapító tagok vagyunk, Vanda
Marian – basszusgitár/ének, Straňovský
István – gitár/vokál és Fekete Dániel – dob.
A zenekarnak vezetője nincs, mindenben
közösen döntünk (és 10 éve működik!!!).

- Milyen céllal hoztátok létre, és milyen
zenét játszotok?

Repertoárunkban főleg a 60-as, 70-es
évek ismertebb rockzenei szerzeményei
szerepelnek, olyan előadóktól mint pl. a
Cream, Jimi Hendrix, Deep Purple, magyar
előadóktól LGT vagy az Edda Művek. A
zenekar az együttzenélés öröme mellett azt
tűzte ki céljául, hogy megismertesse a
közönséggel ezt, a lassan feledésbe merülő
muzsikát. Természetesen a zenekarnak van-
nak saját szerzeményei is, a szövegek
magyar nyelvűek, 1-2 szerzeménynek van
angol fordítása is.

- Nemrégiben Ipolynyéken került sor a
10 éves együttes jubileumi koncertjére.
Milyen érdeklődés kísérte a koncertet?

- Idén június 18-án tartottuk a zenekar
10 éves jubileumi koncertjét Ipolynyéken a
Buris vendéglő teraszán, mivel a stílus,
amit képviselünk, nem kommersz, inkább
rétegzene, ezért koncertjeinken kisebb szá-
mú a közönség, de annál lelkesebb, így volt
ez most is, több ráadást is kellett játsza-
nunk. Hozzátenném, 10 évvel ezelőtt ját-
szottuk első koncertünket ugyanitt, ezért is
választottuk újra ezt a helyszínt.

- Szűkebb pátriánkban, gondolok itt
elsősorban a Nagykürtösi járásra, meny-
nyire vagytok jelen?

- Több helyen felléptünk járáson belül
és kívül is, a környező falvakban, valamint
Ipolyságon, Nagykürtösön, Besztercebá-

nyán, főleg fesztiválokon vagy kisebb
szórakozóhelyeken, ill. 2015-ben Budapes-
ten a Crazy Mama Music Pubban, ahol egy
rockzenei tehetségkutatón döntősök let-
tünk. A zenekar fellépett neves előadók
előzenekaraként, mint pl. Rúzsa Magdi
vagy a Hooligans.

- Az együttes jövőbeli tervei?
- A jövőben szeretnénk többet koncer-

tezni (mivel ez a pandémia miatt egy ideig
kimaradt), valamint tervezzük a saját
szerzeményeinket stúdióban rögzíteni.

- Mi az, amit nem kérdeztem, de
fontosnak tartod elmondani?

- Talán elmondanám a zenekar elérhe-
tőségeit:

@booom.band (Facebook/Messenger)
https://www.youtube.com/channel/UCF

anBTyZ3ybk9RudOa7MmbQ 
illetve, még egy fontos dolog, a zenekar

szlogenje: „A rock and roll tartósít!“ Ez
minden koncert végén elhangzik

B.Gy. Fotó: BoooM archívum
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Június utolsó napján kicsengettek.
Véget ért a tanévzáró szentmise. Az öröm
leplezetlen volt valamennyi tanuló arcán,
ahogy bizonyítványukat – páran kitünte-
téseiket, egyéb okleveleiket – megkapva
elhagyták az iskola épületét. Búcsút intett
a tanár a diáknak, hogy szeptemberben
újult erővel kezdjék meg a következő
tanévet. De még mielőtt elkezdenénk
annak előkészítését, illő egy kis szám-
adást tartani.

Szerencsére ennek a félévnek nem
tettek keresztbe a koronavírus-világ-
járvány kikényszerítette óvintézkedések,
így két év után végre igazán tartalmas öt
hónapunk volt. A félévi bizonyítványok
kiosztása után a februárunk viszonylag
nyugodt maradt. Mint minden magyar
iskolás, így mi is – hagyományainkhoz
híven – megemlékeztünk a március 15-i
eseményekről. A rövid történelmi gyors-

talpaló után a Himnusz éneklése követke-
zett mint egyfajta lezárása e jeles napnak.
Pár nappal később avatta fel Csáb község
az első kopjafáját, és az ezen alkalomból
megtartott ünnepi műsor keretében is a
tehetségüket bizonyították a tagozat
diákjai.

Másfél héttel később tartottuk meg
iskolánkban a víz világnapját, melynek
keretében minden egyes osztály más-más
helyre ment ki a természetbe. E nap célja
egyébként az, hogy felhívja a fiatalok
figyelmét a víz mint az élet alapköve
jelentőségére. S hogy ennek nyomatékot
is adjunk, úgy határoztunk, hogy kiballa-
gunk a falu határában található „Orvos-
kútyikához”, ami lényegében egy termé-
szetes forrás, ahonnét a nagy vízhozam-
nak köszönhetően egész Csáb ivóvízzel
van ellátva. Zatyko Feri bácsi, a falu volt
polgármestere tartott is egy rövid elő-
adást a kútról, majd annak befejeztével
visszaindultunk az iskolába. Mind az
oda-, mind a visszaúton szemétgyűjtést

tartottunk, aminek köszönhetően egy
jókora zsák hulladéktól tisztítottuk meg
környezetünket.

Április 11. a magyar költészet napja
jegyében telt a magyar tagozaton. József
Attila születésének évfordulóján a
megemlékezést a költő Kopogtatás nél-
kül című versével indítottuk, ezzel kö-
szöntve a költőket, írókat, akik műveik-
kel megőrizték és megőrzik számunkra
édes anyanyelvünket. Prezentáció for-
májában felelevenítettük az ünnepelt
költőnk életének fontosabb állomásait.
Verseltünk, minden tanuló elszavalta
kedvenc versét társai előtt. Megzenésített
dalokat hallgattunk, énekeltünk, kreatív
tevékenységet folytattunk. Ezen a napon
saját versek is születtek, kedves versil-
lusztrációk. Az alkotókedv nem hiányzott
ezen a délelőttön sem. E nap célja az volt,
hogy diákjaink rendhagyó módon kerül-
jenek kapcsolatba a magyar irodalom
gyöngyszemeivel, költőinkkel és ver-
seikkel. Hiszen a Vers mindenkié. 

Alig pár nappal később, április 22-én
szervezte meg az iskola vezetősége a
Föld napját, ami – a víz világnapjához
hasonlón – célként tűzte ki maga elé a
Föld bolygó, az otthonunk megóvásának
szükségességét. E nap apropóján a diá-
kok által készített munkák születtek.

Május első vasárnapja az anyák napja.
Két év után ismét egy szívhez szóló
kultúrműsorral kedveskedhettek a gyere-
kek az anyukáiknak, megköszönve nekik
az áldozatos munkát, melyet értük tesz-
nek. Május hónapja a továbbiakban is
sok-sok izgalmat tartogatott számunkra.
A Csemadok Nagykürtösi Területi Vá-
lasztmánya idén hetedik alkalommal hir-
dette meg az Ifjú Tehetségek Fesztiválját.
Az ITEFESZT május 29-én Kóváron
került megrendezésre, ahol iskolánk négy
tehetséges diákja mérettette meg magát.
György Terézia (5. osztály) ének kate-
góriában egy népdalcsokrot adott elő,
mellyel bronz sávos minősítést ért el.

Zene kategóriában zongorajátékával
Húšťava Alexandra (6. osztály) ezüst
sávos minősítést, Húšťava Dániel (4.
osztály) a vers- és prózamondó kategóriá-
ban Muhi János Mesélj apu című
versével arany sávos minősítést ért el.
Balga Erik pedig Ágai Ágnes Nemzedék
című versével a kategória győzteseként
térhetett haza. Innét is szívből gratulá-
lunk nekik, méltóképpen képviselték is-

kolánkat a rendezvényen! (György Tercsi
pár nappal korábban arany sávos minő-
sítést ért el az ipolynyéki Palócföldi csa-
logány népdalversenyen, de Bodžár Stefi
is bronz sávval büszkélkedhetett.) 

Ha június, akkor gyereknap. A hónap
harmadik napját kreatív foglalkozással
kezdtük, majd a nyéki önkéntes tűzöltók-
nál folytattuk, akik megismertettek
minket a tűzoltóautóval és a kellékekkel,
illetve ki is próbálhattuk a hordozható
vízágyút. Ezután egy mentősnek köszön-
hetően elsősegélynyújtás előadáson vet-
tünk részt, ahol a praktikus részt is
begyakorolhattuk. Következett az ugráló-
vár, majd egy rövid sportverseny. Sok
nevetéstől, tapstól visszhangzott az isko-
la udvara. Végezetül kincskeresésen ve-
hettünk részt, amely az iskola osztályai-
ban zajlott. A feladatok sikeres meg-
oldása után a nyeremény egy-egy csoko-
ládé volt minden diák számára. 

Felejthetetlen élménynek bizonyult a
másnapi, június 4-i Összetartozás Tüze
is, ahol a programból szintén oroszlán-
részt vállaltak a diákok: Korpás Éva dalá-
ra táncra keltek, énekelték a „Nélküled”-
et. Az est folyamán mindenki nagyon jól
érezte magát. 

Rohantak a napok. Hipp-hopp, és
mentünk is mindannnyian kirándulni. A
nagy forróságban idén kicsit közelebbre
vezetett utunk: célba vettük Ipolynyéket.
A nagyszerű tanösvény és kilátás, a
példás tájház (reméljük, hogy nekünk is
hamarosan lesz egy) után pizzázni indul-
tunk, majd teli gyomorral tértünk haza
Csábra.

Az utolsó iskolai héten elballagtak
kilencedikeseink, búcsút vettünk tőlük,
sok szerencsét kívánva a továbbiakban.
Gondolataikat az éppen megjelent Suli-
lap iskolai újságban közölték a fiatalab-
bakkal. A most is színvonalasra és tartal-
masra sikeredett kiadvány egy jó összeg-
zése a félévnek, a tanárok és diákok ki-
tartó munkájának eredménye. Ehhez sze-
retnénk tartani magunkat a jövőben is. De
addig: két hónap megérdemelt pihenés! 

-mf-
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Idén Csábon majdnem nyolcadik
alkalommal lett összeállítva az idei
SzederFeszt programja. Csak azért majd-
nem, mert a koronavírus-járvány és a vele
kapcsolatos óvintézkedések két évre
megtiltották hasonló tömegrendezvények
megszervezését. Így a SzederFeszt 2022
lett a hatodik ilyen nagyszabású zenei
fesztiválunk, melyet Csáb első írásos
említésének 750. évfordulója alkalmából,
ill. falunk neves szülöttje, Szeder Fábián
palóc tudós tiszteletére és születés-
napjához minél közelebb eső időponton
szervezünk meg. Ez az időpont többnyire
június utolsó előtti hétvégéje. 

A hagyományoktól eltérőn idén egy-
napossá vált a fesztivál, hiszen sokáig
nem lehetett tudni, hogy a nyári óvintéz-
kedések mit fognak megengedni, s mit
nem. A másik nagy kiszámíthatatlan fak-
tor pedig az időjárás: mint minden évben,
úgy idén is tartani kellett az esőtől. Saj-
nos a félelmeinknek valós volt az alapjuk,
egy-két órára a sátrak alá kényszerítette
az embereket az eső és az itt-ott viharossá
fokozódó szél. Mindezen tényezők elle-
nére mi mégis úgy gondoljuk, hogy egy
remek délutánt és estét tudtunk kínálni
mind a fellépőknek, mind a közönségnek,
ugyanis a vihar távoztával a kedv és a
lelkesedés újult erőre kapott.

A nap a délelőtti Szeder Olimpiával
vette kezdetét: a falu ifjúsága a futballpá-
lyán felállított akadálypályák leküzdésé-
vel külön, erre az alkalomra készített
érmeket nyerhettek, és természetesen az
édességek sem hiányozhattak. Kellett is a
kalóriabevitel a délutáni, ill. esti éberség-
hez. 

A program három órakor az alap-
iskolások rövid kultúrműsorával rajtolt,
majd az ipolysági Húros Banda fan-

tasztikus játékával folytatódott, továbbá a
helyi Szeder Kórus is tehetségét bizonyí-
totta. Az egyes fellépők közti szünetek-
ben első ízben próbálhatta ki magát mode-
rátorként a csábi Szilágyi Marika, aki
szintén remek teljesítményt nyújtott az
egész est során. Kellett is az ügyesség és
talpraesettség, hiszen a már említett
szünetekben – hagyományosan – tombo-
lahúzások is voltak, ami nem kis oda-
figyelést követelt meg. A műsor a porc-
Elán együttes fellépésével ment tovább,
ami a legendás szlovák Elán zenekar
sokak által ismert slágereit tolmácsolta
remek előadásban (itt jegyezném meg,
hogy Zatyko Péter gitáros révén volt egy
csábi is a zenekarban). 

Egy kisebb szünet után az Edda
Majdnem fellépése következhetett, nekik
már az időjárás is megengedte, hogy a
közönség a színpad elé jöjjön, és énekel-
je a legismertebb magyar dalokból párat.
A szuper koncert után viszont egy kisebb
pánik lett úrrá a szervezőkön, hiszen még
a délelőtt folyamán a főattrakció, Radics
Gigi – aki sajnálatos módon elkapta a
koronavírust – visszamondta a fellépését,
és gyorsan változtatni kellett a progra-
mon, új „tagot” kellett leszerződtetni. Az
égiek miden bizonnyal velünk voltak, s a
szintén neves Roy és Ádám trió vált a
beugróvá. Az enyhe késés sem tudta a
közönség kedvét elvenni, amely létszáma
ekkorra már bőven két-háromezer fő közt
járt. A kiadós „csápolás” után jöhetett a
Csábon már közkedvelt Pedrofon együt-
tes, ami ezúttal sem okozott csalódást,
sőt. Egyébként ők Pintácsi Vikivel,
Szandi testvérével együtt léptek fel, szó-
val minden feltétel adott volt egy jó falusi
mulatsághoz. A koncertjük után még pir-
kadatig tartó jókedv, baráti beszélgetések
vették kezdetét.

Említettem, hogy idén egynapos volt
a rendezvény, ámbár vasárnap is volt e
fesztiválhoz köthető esemény. Szabadtéri
ünnepi szentmise – melyet Novák József
csábi plébános azért celebrált kint, mivel
a templomunk teljes belső renováláson
esik át éppen – keretében emlékeztünk
meg nagy palóc ősünkről, a magyar et-
nográfia elindítójáról. Az atya a homí-
liájában kiemelte, hogy egy csodaszép
faluban élünk, ami akkor lesz igazán
gyönyörű, ha a benne lakó emberek is
törekednek egymás segítésére, szerete-
tére Isten nevében. Az ünnepi mise befe-
jeztével a nép átvonult az alapiskola mel-
letti Szeder-parkba, ahol Balga Tamás
Pósa Lajos: Mi a haza? című versének
elszavalása után megkoszorúztuk Szeder
Fábián mellszobrát: a község, az alap-
iskola, a helyi Csemadok-alapszervezet,
és végül a Polgárok Balassagyarmatért

polgári társulás helyezte az emlékezés
virágait a márványoszlop tövéhez. Az
egész ceremónia a Himnusz éneklésével
érte el a csúcspontját, majd Tóth Henrik
csábi polgármester köszönőbeszédével
ért véget.

Itt lényegében tömören összefoglal-
nám azt, amit Henrik említett. Nagy-nagy
köszönet jár minden egyes szervezőnek
(vagyunk páran, nem is kísérleteznék a
nevek felsorolásával), akik a szabad
délutánjaikat feláldozva készítették elő a
„terepet”. A zenekarok leszerződtetése, a
sátrak felállítása, a hangosítás, a tíz
katlan gulyás főzésének felügyelete, a
moderálás, a rend felügyelete a fesztivál
területén mind-mind nagy feladat volt a
részükről. Hiába van egy ötlet, ha nincs,
aki megvalósítsa. Kell egy jó csapat, és
szerencsére Csábon van egy, és reméljük,
hogy lesz is. Egymást segítve, tisztelve,
hagyományainkat ápolva szebbé tehetjük
az amúgy is szép falunkat. 

Nyolc évvel ezelőtt startolt a Szeder-
Feszt. Egy színvonalas zenei fesztivál lett
benne megálmodva, ami egyben a tradí-
ciókra is ráköt. És lám, valóssággá vált.
Csáb is tud felmutatni igényes rendez-
vényeket a járásban, amelyre sokan
kíváncsiak a határon innen és túl is. És
mindezt ingyen teszi, mivel nincs belépő,
csak jókedv. Mindenkit szeretettel várunk
a jövőben is, és biztosak vagyunk benne,
hogy aki eljön, nem fogja megbánni.
Jövőre találkozunk! mf
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Gyakran tapasztal-
juk, hogy az egyes
szervezetek és a kor-
mányok is hamis infor-
mációkat terjesztenek
céljaik megvalósítása
érdekében, például há-
borús kérdéseket ille-
tően. Látjuk, miként
keveredik a nyílt csa-
lással az információ
elhallgatása is a kívánt

eredmény eléréséhez. A nemzetközileg feszült
időszakokban, pl. egy háború idején pletykák és
szóbeszédek áradatával találkozhatunk, amelyek
közül néhány lehet akár szándékos félrevezetés
is. 

Az internetes híreket olvasva az ukrajnai
helyzetről, az energiaárak emelkedéséről és az
egyre nagyobb inflációról, szinte eretnek gondo-
lat fogalmazódott meg bennem, hogy milyen
szerencsétlenek voltak a választott nép kép-
viselői Jézus Krisztus idejében. Nem merték
keresni az igazságot, ezért inkább álhírekkel
nyugtatták magukat és környezetüket. Azt
híresztelték, hogy Jézus nyilvános működésének
három éve alatt megpróbálták meggyőzni az
embereket arról, hogy Jézus a „halászokból és
reményvesztett férfiakból álló bandájával” csak
egy csaló, aki az orránál fogva vezeti az
embereket. És halála után, amelyet oly sikeresen
megrendeztek, a Jézus által megtervezett
megtévesztést tanítványai folytatták, akik az
őrök fáradtságát és figyelmetlenségét kihasznál-
va éjjel ellopták a testét. Ennyit az üres sír akko-
ri hivatalos igazságáról.

De nehéz felvenni a harcot a dezinformáció-
val szemben, amikor annak hirdetői szétszóród-
nak az egész birodalomban, új közösségeket
hoznak létre, hirdetik a maguk igazságát, és
ebben maga az Úr segíti őket. És így a hivatalos
főpapi igazság ma már teljesen marginális
elbeszélés Jézus és tanítványai dezinformá-
ciójához képest, amelyet ma már a hallgatók
minimális része hisz el csupán. 

Ebből a példából is jól látszik, hogy a zsidók
által hirdetett „hivatalos igazság”, melynek az
álhíreket kellene megcáfolnia, maga is álhírré
válhat. Szerencsére ez a hivatalos szervek által
terjesztett „igazság” nem terjedt el az egész vilá-
gon, és így ma is hihetjük, hogy Jézus Isten Fia
és a Megváltó.

A zsidó nép vezető rétegének már 2000 évvel
ezelőtt sem volt könnyű dolga, amikor a média
még gyerekcipőben járt. Ma már biztosan más
lenne a helyzet; blogok, kormány által támoga-
tott weboldalak, nyomtatott és internetes
oldalak, rádió és televízió… Ez mind rendel-
kezésükre állna a saját igazuk terjesztésére.

De minden erőfeszítés egyformán hiábavaló
lenne. Mert az igazságot és magát az Istent nem
lehet örökre eltemetni. A média segítségével
Isten dolgait talán ideig-óráig lehet akadályozni.
De nem örökre!

Balga Zoltán

K u l t ú r a  -  H i t é l e t

Régi hagyománya van Inámban a méhészkedésnek. Még nem is olyan
régen a falu magyar helységnévtáblája alatt egy külön táblán az volt
olvasható, hogy: Inám a Mézfesztivál faluja. Kétségtelen, hogy a település
hírnevét öregbíti a méhészeti szakmai előadásokkal, mézvásárral és
színvonalas szórakoztató műsorokkal évente megrendezésre kerülő
Mézfesztivál, amelyet méltán nevezhetünk a méhészek és a méz
ünnepének.

Idén immár 22. alkalommal került sor július 2-án a nagy érdeklődéssel
kísért rendezvényre. A községi hivatal falán található Sőtér Kálmán
méhészeti szakíró emléktáblájának megkoszorúzása után a szabadtéri szín-
padon Régi Zsolt polgármester Jámbor László, az MKP megyei kép-
viselője és Parák József püspöki helynök jelenlétében nyitotta meg a
rendezvényt. Ezt követően Jámbor László köszöntötte a résztvevőket, míg
Parák atya megáldotta a fesztivált.

A rendezvény első felében szakmai előadások várták a környékbeli
méhészeket.

Hagyományosan a helyi óvodások fellépésével indult a délutáni
szórakoztató műsor. Őket követte a színpadon a közel tíz éve alakult
Kiss Zenészek együttes bemutatkozása, majd az Ifjú Szivek Táncszínház
Autentika című produkciója kápráztatta el a közönséget. Örökzöld
operettmelódiák csendültek fel az érsekújvári Operettkvintett repertoárjá-
ban, a sramlizenét kedvelőknek pedig Sramlikings adott ízelítőt. Sasváry
Sándor Jászai Mari-díjas és eMeRTon-díjas színművész, énekes és lánya,
Sasváry Léna koncertje zárta a kora estébe nyúló délutáni programot.

Fiatalok, idősebbek egyaránt hatalmas érdeklődés várták az est sztár-
vendégének számító és mulatós zenét játszó 3+2 zenei együttes előadását.
A hagyományoknak megfelelően most is diszkóval zárult (DJ Pilissy retro
party) a XXII. Mézfesztivál.

A mézessütemény-versenybe 13, úgymond, amatőr cukrász nevezett be
tizennégyféle süteménnyel. A Vasárnap családi magazin  Zsófia konyhája
rovat készítője, Nagy Zsófia ismertette a végeredményt, mely szerint az
első helyet az ipolynyéki Molnár Zsuzsanna süteménye érdemelte ki,
második helyen végzett az inámi Matejkin Martinka, és Molnár Zsuzsanna
még szerzett egy „bronzérmet“ is, mert kétféle édességgel nevezett be a
versenybe.

Kísérőprogramokból sem volt hiány, elsősorban a gyerekek válogat-
hattak a gazdag kínálatból. Ami pedig a tomboladíjakat illeti, elmondható,
hogy értékesebbnél értékesebb díjak vártak kisorsolásra.

A XXII. Mézfesztivál a KULT MINOR és Besztercebánya Megye
Önkormányzatának támogatásával valósult meg. A rendezvény műsor-
vezetője ezúttal is Bodzsár Gyula, a Mézfesztivál ötletgazdája volt.

Azzal kezdtem tudósításomat, hogy régi hagyománya van Inámban a
méhészkedésnek.  Ez talán annak is köszönhető, hogy az 1834-ben Csúzon
(Érsekújvári járás) született Sőtér Kálmán 1874-ben Inámban egy országos
hírűvé vált, téglából épült méhest alapított. A méhészeti világirodalom
legterjedelmesebb (2000 oldalnál nagyobb) és egyik legalaposabb
szakkönyvének szerzője. A méh és világa című, kétkötetes művét ma is a
méhészkedők egyik „bibliájaként“ tartja számon a szakirodalom. Sőtér
Kálmánt Ambrózy Béla (a magyar méhészet egyik alapítója) is a legna-
gyobb magyar méhésznek nevezte.

-bgy-

A XXII. Mézfesztiválról
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Áll a malom, áll a vitorlája,
Szőke kislány mit főz vacsorára?
Halpaprikást, mi gondja van rája,
Estére várom a babám vacsorára.

Jaj, de sokat arattam a nyáron,
De keveset aludtam az ágyon,
A búzának gyönyörű rendjébe,
Hej, elaludtam a rózsám ölébe.

Már minálunk az jött a szokásba:
Nem táncolunk alacsony szobába'!
Alacsony a mestergerendája,
Letörik a legény tollas bokrétája.

Áll a malom, áll a vitorlája,
Molnár legény nem őröl most rajta.
Előveszi fehér gyolcsgatyáját,
Megöleli szép barna babáját.

F ar k a s  Ot t ó :  

Vándorúton
Bagolyvártól a Baranta-völgyig Járásunkban az idén 23. alkalommal ren-

dezzük meg a magyarnóta-énekesek országos
versenyét Őszirózsa címmel. Úgy gondoltuk,
hogy a magyar nóta népszerűsítését havila-
punkban is vállaljuk azzal, hogy minden szá-
munkban leközlünk majd egy-két nótát,
melyek közt lesznek örökzöldek, népszerűek,
de kevésbé ismertek vagy ismeretlenek is. Akik
ismerik majd a közreadott nótákat, azok
énekeljék vagy dalolják, akik nem, azok
igyekezzenek ezt másoktól megtanulni és
eldalolni. 

Régi nóta, 
híres nóta

Volt egyszer egy mese, nem mondtuk el végig,
Egyőnk se jutott el csak a közepéig.
Beleszólt a végzet ebbe a mesébe,

S mikor a legszebb volt, akkor hagytuk félbe.

Volt egyszer, hol nem volt, ma is hiszünk benne,
Ha valóra válna, tán igaz se lenne.

Szemünk ezután már csak egymásra nézzen,
S félbeszakadt mesénk mondjuk el egészen.

Havilapunk megjelenése idején már csak
két hét fog elválasztani a Palóc Világtalál-
kozó megvalósításától, miközben 2020-tól
kezdve – ezt a számunkat is beleértve – a
palócok életével, kultúrájával, hagyomá-
nyaival foglalkoztunk havi rendszerességgel.
Úgy gondoltam, hogy talán a legpalócosabb
országból, Gömörországból is bemutathat-
nánk egy szeletet, amelyet ha valaki elolvas,
nem fogja megbánni.

A könyv a legarchaikusabb magyar táj-
egységnek számító Gortva-forrásvidék tizen-
egy településén vezeti végig az olvasót.
Arrafelé nemcsak a hegycsúcsokra épült
várakhoz, hanem a nevezetesebb szirtekhez

és völgykatlanokhoz is fűződnek a magyarság múltjába bepillantást engedő
mondák és legendák, amelyeket az ott élők jellegzetes palóc tájszólással
mesélnek el. A monda szerint ezen a vidéken, nevezetesen Egyházasbáston
van eltemetve a magyar történelem leghírhedtebb merénylője, Zách
Felicián, Bercsényi Miklós, a Rákóczi-szabadságharc főtábornoka az
ajnácskői várban végeztette ki a hazaárulással vádolt Szegedi Ignáczot, de
olvashatunk a könyvben arról is, hogy milyen lehetett fénykorában a sőregi
Bagolyvár, amelyet a tatárok se tudtak bevenni.

A mintegy 280 oldalas, minőségi papíron kinyomtatott könyv nagyon
sok, főleg színes képpel van illusztrálva, ajándékként is megörvendeztet-
hetünk vele bárkit.

F ar k a s  Ot t ó :  

Honvágy
Élet írta történetek

A szerző eme, terjedelmében jóval kisebb
kötete jelentőségében nem marad el a fentebb
bemutatott kötettől. Míg az előbbi főleg a
történelmi tájak bemutatásával foglalkozott, ez a
kisebb kötete pedig az élet valóságából ad
ízelítőt.

Mint a szerkesztő megjegyzi, minden együtt
van, beleértve a komikumot és a drámait is.
Szomorú és vidám, elgondolkodtató és könnyed,
helyenként keserédes, de minden esetben hiteles
történeteket ad közre könyvében Farkas Ottó
dobfeneki újságíró. A kötetet olvasva az olvasó
ráébred arra, hogy bár közhely, de valóban így
van, gyakorta az élet produkálja a legfurcsább,

leghitetlenebb, legmegrázóbb történeteket. Szórakoztatóak és tanulságosak
is lehetnek mindazoknak, akiket felcsigáz a hétköznapokban rejlő „nem
mindennapiság“, egy másik, esetleg hozzá hasonló ember sorsa, életének
egy-egy izgalmas, tanulságos epizódja. Az élet, ugye, a legjobb
tanítómester, hallani gyakran, s teszik is nyomban hozzá: csak a tandíj
drága...

Tehát, aki jobban meg akarja ismerni Palócország (Gömörország) egy-
egy szeletének történelmét vagy közelmúltbeli, élet kreálta valóságát, jó
szívvel tudom ajánlani mindkét kötetet elolvasásra, szellemi és lelki
táplálékul.

Balogh Gábor

Életének 
100. esztendejében

sok szeretettel 
köszöntik Ipolynyéken

NAGY SANYI bácsit, 
aki július 7-én 

ünnepelte e jeles évfordulót.

A jó lsten éltesse és áldja őt bőségesen
erőben, jó egészségben, hogy sokáig

lehessen még családja örömére.
Ezt kívánják fiai a családjukkal, 

unokái és 10 dédunokája.
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Július a kertekben
Az elmúlt hetekben igazi kánikula volt, és a mostani szeles,

kiszámíthatatlan időjárás nem kedvez a növényeknek, ráadásul a kertészek
feladatát is megnehezíti. Az aszályos időszak miatt az elmúlt hetekben a leg-
nagyobb feladatot az öntözés jelentette.

A július az egyik legmelegebb hónap és a legaszályosabb is a szakem-
berek szerint, ezért ügyelnünk kell rá, hogy a talaj soha ne száradjon ki. Erre
legjobb mód a korai órákban, a hajnali napsütésben locsolni, mivel így nap-
közben van ideje párologni a földnek. Sokan öntöznek este, bár ez kevésbé
jó megoldás, mivel gyakori lehet a gombásodás.

A nagy kánikula idején sokat szenved a gyep is, ezért az egészségesebb
gyep érdekében tanuljunk meg mélyebben és ritkábban öntözni! Elég he-
tente egyszer vagy kétszer, de akkor alaposan! A mennyiség természetesen
változhat a helyi időjárási viszonyoktól, a talajtípustól, a fűfajtól is. Ha
ritkán és mélyen öntözzük, akkor a fű gyökerei mélyebben kezdnek el nőni
a talajban. A  néhány perces locsolás nem öntözés, de a másik végletbe sem
szabad esni, hogy vízben álljon a kert. Figyeljünk arra, hogy csak annyi vizet
öntözzünk ki, amit elbír a talaj, és ami fel tud száradni a következő locsolás
előtt. Számos gyom kedveli az állandó, nedves környezetet. 

Nagyon fontos, hogy ügyeljünk a növények fényigényére, és mivel
ilyenkor nagyon erős lehet a napsugárzás, jó, ha az ablakban vagy a tera-
szon, erkélyen tartott növények nem érintkeznek közvetlenül a déli órákban
napfénnyel, hanem félárnyékos helyre tudjuk őket tenni. Amire érdemes
még figyelni, hogy locsoláskor ne közvetlenül a növényre öntsük a vizet,
hanem a cserép alá helyezett tálkába.

Bár a július meleg és aszályos, mégis érdemes a következő növényeket
elvetni, ha szeretnénk még az őssel szüretelni: csemegekukorica, bab, retek,
cékla, fehérrépa, sárgarépa, őszi saláta, kelkáposzta és spenót. Fontos, hogy
korai fajtákat válasszunk, aminek rövidebb a tenyészideje. Érdemes arra
gondolni, hogy egy kis területű kert is képes szép mennyiségű termést hozni,
csak oda kell figyelni a benne lévő növények gondozására.

Ha szép paradicsomtermést szeretnénk, figyeljünk arra, hogy a
növényünk ne burjánozzon szét. A  kacsozást elsősorban a folyton növő
paradicsomoknál érdemes elvégezni. Ez azért fontos, mert a segítségével
nagyobb termést érhetünk el. Az alsó leveleket is távolítsuk el, amelyek a
talaj közelében vannak, hogy a gombák ne támadják meg a bokrot. A
legmagasabban növő virágot soha ne metsszük le, mivel ha megtesszük,
akkor a növény nem fog tovább felfelé nőni, sokkal bokrosabb lesz, a ter-
méshozam visszaesik. 

A gyümölcsöt termő növényeinket folyamatosan tartsuk szemmel, és
szedjük le róla a már megérett termést. A bokrok, fák alá hullott gyümöl-
csöket mindig szedjük össze, hogy megőrizhessük a növények egészségét. A
csonthéjas gyümölcsöknél (cseresznye, meggy, korai szilva és kajszi) a
szüret végeztével, úgy július végéig, a téli metszéshez hasonló beavatkozás
a zöldmetszés. A külső részek ritkításával gondoskodhatunk a fák belsejének
kedvezőbb fényviszonyairól. Az őszibarack esetében a tervezett szüret előtt
3 héttel szabadítsuk ki a fejlődő gyümölcsöket az árnyékból a jobb
gyümölcsszíneződés érdekében, valamint július végén célszerű a
katlankorona belsejéből a sűrűsítő, befelé növő hajtásokat eltávolítani.

Legnagyobb számban ilyenkor júliusban a levéltetvek különböző fajai
támadják meg növényeket, amelyeknek egy év alatt akár 10-12 nemzedéke
is kialakulhat. A levéltetvek szívó kártevők, elsősorban a növények fiatalabb
részeit szívogatják, ezért a hajtások végein figyelhetőek meg először.
Szívogatásuk nyomán a levelek torzulnak, nem tudnak növekedni a hajtások,
ami így terméskiesést okoz. Emellett a levéltetvek óriási veszélyt jelentenek
a növényeinkre azzal is, hogy számos vírust terjesztenek, amelyek ellen
nehéz védekezni. Érdemes ellenük hatékonyan védekezni, most már többféle
biopermet kapható, így nem csak növényeinket, hanem magunkat és védjük.

-ber-

Retró fotó

Napjainkban reneszánszát élik a külön-
féle retró rendezvények: retró zenei műfa-
jok, retró fesziválok, bálok, bulik. Minden,
ami a múltra emlékeztet, a múlt szép emlé-
keit, élményeit idézi fel az emberekben. A
szó, mint olyan, a latin retro-ból származik,
a jelentése pedig: „visszafelé”,   „vissza”,
„újra”. Az alábbi fényképen az egykori
Palóc hetilap által meghirdetett „Palóc
Szépe” szépségverseny résztvevői láthatók.
A rendezvényre kereken 30 évvel ezelőtt,
1992. nyár elején került sor a nagycsalomjai
szabadtéri színpadon.

-bgy-
Fotó: archívum

A Csemadok Dacsókeszi Alapszervezete
július 10-én könyvbemutatóra várta az érdek-
lődőket. A kulturális központban megtartott
rendezvényen Cibuľa Gyula, a szervezet elnöke
üdvözölte a megjelenteket, külön is az össze-
jövetel vendégét, Bodzsár Gyulát, a Hányszor
kell megbocsátanunk? címmel megjelent könyv
szerzőjét.

A kötettel kapcsolatban Cibuľa Gyula
ismertette a hallgatósággal, hogy a kötetben
található írásokban leggyakrabban az emberi
kapcsolatok, megnyilvánulások, vélemények
kerülnek górcső alá. Kritikusan szemlélve és
rámutatva azokra a jelenségekre, amelyek ellen-
tétben állnak a keresztény hittel.

A könyv bemutatása után kötetlen beszél-
getésre került sor hitről, vallásról, magyarság-
ról. A dedikálással záruló könyvbemutató végén
a szerző megköszönte a Csemadok-
alapszervezet vezetőségének, hogy elsőként a
járásban Dacsókesziben kapott lehetőséget
nemrégiben megjelent kötetének bemutatására.

C.Gy.

Könyvbemutató

Elsőként Dacsókesziben
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E lapszám megjelenését a Bethlen Gábor Alap és 
a Kisebbségi Kulturális Alap - SZK támogatta.

A jó palócok földjén c. konferencia-előadásai

Harangozó Imre tanár, néprajzkutató: 
Paradicsomkertbe csöndítenek...

Poprocsi Attila Barnabás hadtörténész: 
A rejtélyes palóc világ

Lencsés Zsolt festőművész: 
Kortárs művészet a palóc kultúrában

Dr. B. Kovács István régész, néprajzkutató, gömörológus: 
A palóc eredet kérdése

Szabó Zoltán életmódtanácsadó: 
Palóc öntudat mint kiút

Dr. Limbacher Gábor muzeológus, néprajzkutató: 
Mit tud a tudomány a palócokról

Dr. Lengyel Ágnes, etnográfus, muzeológus: „Maga nem süt 
hollyat, mint szüle szokott?” – régi palóc konyha

A Belső értékek c. film bemutatója 
készült a Pál István dudással készített utolsó interjú alapján

Ízelítő a kiállításokból:
Neves palócok arcképcsarnoka – képkiállítás
Orgoványi Anikó – a Himnusz, a Szózat, 

a Székely himnusz festményeinek kiállítása
Cziglényi Ádám életmű-kiállítás – bélyegek, plakátok
Major Lajos újságíró, testépítő világbajnok életmű-kiállítása 
Cziglényi Attila – A történelmi Magyarország várai - festmények  
Gazdag Katalin – Falvédők és népviseletes babák kiállítása
Marinyec József festményei és más képző- és alkotóművészek 

kiállítása


