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Váci Napló

Mesterségünk címere
Együtt és békességben élő nemzetiségek a barátság jegyében
A Madách Imre Művelődési
Központtal megkötött együttműködési megállapodás alapján
október 11-én Vácott került
megrendezésre a Nyugat-Nógrádi térség bemutatkozik Vác
városának és Pest megyének
címmel, az Őszi Művészeti Hetek betétprogramjaként, a területünkön együtt és békességben
élő nemzetiségek barátsága jegyében. Ehhez a kiváló lehetőséghez igazodva már februárban elkezdődött a szervezőmunka, és a harminckét település
polgármesterének és önkormányzatának megküldött megkeresésünkre tizenhat település
reagált, ebből Berkenye, Dejtár,
Diósjenő, Ersekvadkert, Kétbo- Pál Pista bácsi énekel
dony, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Szanda, Szendehely, Te- és egyéni ötletek megvalósítáreske, Tolmács és Vanyarc kép- sán Széles Marcell dejtári fafaviselte is magát.
ragó vezetésével. A dejtári
Délelőtt 10 órakor nyitotta standnál a csodálatos fékető és
meg a községek hagyományőr- népviseleti-ruhakészítő Nagy
ző kézműveseinek, viseletek- Lukács Miklósnénál időzhetnek, néptánc- és népdalkörök- tünk, és csodálhattuk meg
nek, ritka mesterségeknek, és a ügyességét és munkája szépsénapi munkához kötődő tevé- gét. Volt foltvarró Nógrádról,
kenységek nívós bemutatóját Nyilas Kálmánné személyében,
Csallóközi József, az egyesület de találkozhattunk csuhévirág
elnöke. Elmondta, hogy nagyon és babakészítővel, egy szandai
szép számban vannak jelen az komplett méhész-bemutatóval,
érintett települések kiállítói, nézsai népviseletet bemutató
vállalkozói, így például a Ber- kislányokkal. Mindez a felsorokenyei Faluszövetkezet, élén lás a teljesség igénye nélküli,
Schmidt Józsefné elnök és pol- csupán képek felvillantásaként,
gármester asszonnyal, akik töb- senkit sem megsértve íródott.
bek között hűtött gyümölcsökKöszöntötte a rendezvényt a
ből adtak kóstolót, de bemutat- fővédnök, Becsó Zsolt elnök
ták babákon a helyi népvisele- nevében Barna János, a Nógtet a korábbi időkből, Gill rád Megyei Közgyűlés alelnöJózsefné munkáit. A standnál ke. Elmondta, nagyra értékeli a
találhattuk Hajnis
Ferencet, szép kezdeményezést, a nyugatTolmács polgármesterét népvi- nógrádi falvak ilyen irányú beseletben, ügyes, finom süte- mutatkozását, a néphagyoményt kínáló asszonyok társa- mányok, szokások ápolását, azt
ságában. Az már szinte termé- az erőt, amely ezeket a közösszetes, a szomszédban a nógrá- ségeket összetartja és ezzel
diaknál Szórágy Gyuláné pol- naggyá teszi, mivel azon túl,
gármester asszony, míg a hogy már rendszeresen jelentszandaiaknál Rugáné Pong- keznek egymás rendezvényein,
rácz Mária
p o l g á r m e s t e r megnyíltak az idegenforgalom,
asszony fogadta az oda látoga- és az erre fogékony érdeklődők
tót mézes süteménnyel, mézes előtt. Hangsúlyozta, bízik a
pálinkával, gyümölcsökkel kí- folytatásban, melyet a megye
nálva őket. Kicsit odébb egy lehetőségeihez igazodva, támorégi, úgynevezett vizes kövön gatni fog.
csiszoltak serényen a barackIdőközben Diósjenő telepümagsíp készítői az ezermester
Karaffa Gyulával, a Nagyoro- lés képviselete is megjelent,
szit képviselő meseíró-költő bő- Tóth János polgármesterrel az
rös-kézművessel, és mennyire élen, aki magával hozta testvértudtak örülni, amikor a síp meg- községük, a kárpátaljai Macsola
szólalt! Odébb fiatal fafaragók küldöttségét is, akik most egy
szorgoskodtak népi motívumok háromnapos meghívásnak tesznek eleget vendéglátóiknál, pol-

gármesterük, Balogh János vezetésével. Megérkeztek a programra a szlovákiai Zelienovcéből (Zselíz) Pavel Polka
alpolgármester, valamint a
nyugdíjas klub vezetője, Mária
Bakonyiová elnöknő társaságában a meghívott szlovák barátaink, akikkel együttműködési
megállapodásunk van, kölcsönösen támogatjuk egymás rendezvényeit, szeretjük egymás
társaságát. Alpolgármester úrnak tettünk egy ajánlatot a jövőre nézvést, egy hasonló,
Zselízen megrendezendő programra, amennyiben annak feltételei adottak lesznek. Volt szó
a nemzeti kisebbségek asszimilálódásáról, amely kissé megzavarja a tiszta hagyományápolást, de így is örülni kell minden alulról jövő civil kezdeményezésnek, amely közösségeket
alakít, formál és összetart. Minden tisztelet a szervezetek vezetőinek és tagjainak - fejezte
be köszöntőjét Polka úr, és átadta a város ajándékát elnökünknek. Bakonyiová elnök
asszony szintén megköszönte a
meghívást, és ajándéktárgyakkal, virággal kedveskedve üdvözölte a megjelenteket.
Köszöntötte a rendezvényt
Balla Mihály területi országgyűlési képviselő, aki kiemelte
a kezdeményezés bátorságát,
hogy a megyehatárt átlépve,
közösen vállalkoztak egy jó
programra faluközösségek, önmaguk és szűkebb környezetük
méltó bemutatására, hírül adva
a nyugat-nógrádiak vendégszeretetéről, ötletességéről, szorgalmáról. Szerinte az is fontos,

ha a szervezés jó kezekben
van, jó előkészítéssel, lebonyolítással.
Kora délután egy állófogadás
vette kezdetét, ahol finom pékárúval, üdítőkkel és egyéb italokkal, pohárköszöntőkkel telt
az idő. Délután három órakor a
színházteremben folytatódott a
színes forgatag. Sorban egymás
után léptek fel az első részben
Nagyoroszi: Börzsöny Általános
Iskola gyermek néptánccsoportja, Berkenye: német nemzetiségi vegyes kórus, Tolmács, népdalkör, Diósjenő: Kőszirt Hagyományőrző Együttes, Dejtár:
Nefelejcs Néptánccsoport,
Szanda: Dudások hagyományőrző népdalkör, Vanyarc: Rozmarin Hagyományőrző Együttes.
A második részben fellépett
Treske Pál István dudás, a Magyar Kultúra Lovagja, a Népművészet Mestere, Madách
Imre díjas, Szendehely: német
nemzetiségi kórus, Ersekvadkert: népdalkör, Kétbodony: hagyományőrző csoport, Nógrád:
Hagyományőrző és Szociális
Egyesület.
A fellépő csoportok között
sokakban szerepeltek polgármesterasszonyok, polgármesterek, jegyzőnők, a tolmácsi csoportban pedig Havasréti Pál tekerős, bőgős, dobos, a Téka
Együttes tagja. A rendezvény
sikerét kevésbé zavarta meg a
nyugat-nógrádi községek rendezvényeinek elszívó hatása,
amelyek szintén erre a napra
estek. A műsorvezetést és konferálást is magára vállalta elnökünk, aki kiemelte annak jelentőségét, hogy a települések ezen
kiváló lehetőséget még akkor is
képesek voltak kihasználni, ha
aznap otthon is sok rendezvény
várta őket.
Mindenkinek, így a művelődési központ vezetésének
is (Iványi Károlyné távollétében Hamarné
Kismartoni
Adrienn igazgatóhelyettesnek)
virágkosárral és ajándéktárgyakkal, illetve a felsorolt fellépők vezetőinek ajándéktárgyakkal és szép szóval megköszöntük az együttlét lehetőségét, munkájukat, hozzáállásukat. A műsor fergeteges fináléval ért véget.
Kiemelt támogatóink voltak:
MIMK, Nógrád Megye Közgyűlése, Ipolykenyér Kft., Támogatóink voltak: Érsekvadkert
és Vidéke Takarékszövetkezet,
N y u g a t - N ó g r á d Coop Zrt,
egyéb vállalkozók és magánszemélyek, melyet nagy tisztelettel ezennel is megköszönünk.
CSALLÓKÖZI JÓZSEF

