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Beköszöntő

Több, mint háromszáz éve an-
nak, hogy elődeink Nógrádra 
érkeztek, hogy újra induljon 
velük az élet az elpusztult te-
lepülésen. Őseink hamar be-
illeszkedtek és szorgalmas 
munkával megteremtették saját 
létük feltételeit. Tették mindezt 
úgy, hogy közben megőrizték 
saját kultúrájukat, de megis-
merték és megszerették az új 
haza értékeit is.

Sokáig azonban csak szlo-
vák nyelven folyt az élet. Szlovák szó hallatszott az iskolában, 
a templomban, de a boltban és az utcán is. A közigazgatás azon-
ban magyarul történt, s ezért meg kellett tanulniuk ezt a nyelvet 
is. Sokan voltak, akik még egészen a közelmúltig is keverték a 
kettőt. Sok család emlékszik még olyan felmenőjére, aki csak 
szlovákul beszélt élete végéig.

A szlovák nyelv ápolásában segítettek a helyi intézmények 
is. Az óvodában szlovák dalokat, az iskolában pedig magát a 
nyelvet is tanulták. Ezzel együtt mára igencsak megkopott az ősi 
nyelv használata. Valamikor akkor gyorsult fel a folyamat, ami-
kor 1909-ben megjelent a vasút és kinyílt a világ a nagyvárosok 
felé. Az itt élők eljárhattak dolgozni Vácra, Dunakeszire, Buda-
pestre. Az iparban munkát vállalók aztán új viseletet, szokásokat 
hoztak haza, s egyre inkább a magyar nyelvet használták.

A legtovább a dalaikat őrizte meg Nógrád népe. Része volt 
ebben a Röpülj Páva mozgalomnak is, melynek során országos 
sikereket értek el a nógrádiak. Munkájukat támogatta a helyi ön-
kormányzat és a termelőszövetkezet is.

Nógrád község címere
Erb obce Novohrad
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A nógrádi szlovák kultúra ápolásának legfőbb mozgatója 
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, melynek 
szerteágazó tevékenysége a hagyományok továbbéltetését cé-
lozza meg. Létrehoztuk a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti 
Kört. Ez a civil szervezet a már-már feledésbe merült régi szép 
hagyományainkat gyűjti és dolgozza fel, s be is mutatja azokat.

Sok tekintetben sikeresen tudunk együttműködni Nógrád 
Község Önkormányzatával. E törekvés szép példája az, hogy 
településünk testvérvárosi kapcsolatot épített ki a szlovákiai 
Felsőtúrral.

Abban bízunk, hogy régi szép dalaink, elfeledett ételeink, 
különleges viseletünk a munkánk által fennmarad, s minden ér-
deklődő számára, aki büszkén vállalja ősei kultúráját megismer-
hetővé válik. E cél érdekében vállalkoztunk arra, hogy értéke-
inket csokorba kötve e kis kiadványban is megjelentessük. Azt 
reméljük, hogy olvasása sokak számára okoz majd örömet.

Nógrád, 2017. Karácsonya

 Debreceniné Králik Tünde 
 Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 elnöke

Hogyan kerültek Nógrádra a szlovákok?

Már a tatárjárás mindent elpusztító borzalmai során csak 
azoknak volt esélyük a túlélésre, kik még idejekorán menedéket 
kereshettek a Börzsöny rengetegében. Azok a települések ma-
radhattak fenn, amelyek közvetlenül a hegység lábához simul-
nak. Nyugat-Nógrád ugyanis mindig is felvonulási útjába esett 
a seregeknek. Az évszázadok folyamán a vidék számtalanszor 
áldozatul esett a háborús célpontjaik felé igyekvő tatár, német, 
török, orosz és magyar hadak fosztogatásának. Valahány alka-
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lommal a seregek keresztülvonultak a vidéken Nógrád, Drégely 
vagy távolabbi várak el - vagy visszafoglalására, mindig az itt 
élő egyszerű emberek is kárát látták a hadimozgásoknak. A se-
regek ellátására ugyanis kellett a muníció, a lovak számára a 
takarmány, s ha nem adták szép szóra, elvették erőszakkal. Egy-
egy ilyen hadi felvonulás alkalmával a seregek mintegy ötven 
kilométeres sávban végigözönlötték a vidéket, s vittek mindent, 
amire szükségük volt.

Így fordult elő, hogy a török hódoltság másfél évszázada 
alatt sokszor menekültek végső elkeseredésükben az oltalmat, 
élelmet nyújtó hegyek közé az itt élők. Sokan a biztonságosabb, 
törökmentes felvidéki tájakra költöztek, hogy elkerüljék a kettős 
adózást, a fosztogatásokat és rablásokat. A török elvonultával 
szánalmas kép tárult a vizsgálódó elé. Csak a Börzsöny lábához 
simuló településeken volt némi lakónépesség, a Cserhát nyúlvá-
nyainak védelmet nem jelentő lankáin élők jórészt elpusztultak, 
elmenekültek.

Csak lassan indult újra az élet, a föld megműveléséhez mun-
kás kézre volt szükség. A vész elől elmenekült, s most vissza-
térő földbirtokosok igyekeztek újra telepíteni területeiket, de 

Nógrád vára a 16. században
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szép számmal érkeztek a könnyebb megélhetés reményében 
önkéntesen útnak indulók is. Ők az éjszaka leple alatt indultak 
útnak, s szöktek meg szülőfalujukból a kedvezőbb megélhetés 
reményében.  Gyakran még a nevüket is megváltoztatták, hogy a 
hatóságok ne tudják visszaküldeni őket. Az új hazát keresők el-
sősorban a felvidéki szlovákság köréből kerültek ki. A telepítők 
ugyanis elsősorban a zordabb, de sűrűn lakott, nehezebb gazda-
sági körülmények között élő szlovákokat hívták birtokaikra az 
északi megyékből (Trencsén, Liptó, Árva, Zólyom). A 17. szá-
zad végén, a 18. század elején így népesült újra Nyugat-Nógrád 
legnagyobb része.

Egy szlovák sír a nógrádi temetőben 
Hrob slováka v novohradskom cintoríne
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Az emlékezet történetei

Dr. Alt Gyulát kérdeztük a nógrádi nemzetiségi 
munkálkodás kezdeteiről

Piliscséven született egy 
szlovák családba 1937. decem-
ber 21-én. Természetes volt 
számukra, hogy felcseperedve 
Budapestre menjen a szlovák 
középiskolába, s ott végezte 
el a szlovák tanítóképzőt is. 
Ezután, mint gyakornok került 
1956-ban Nógrádra. Megtet-
szett neki ez a település. Nagy 
szorgalommal látott munkához, 
s tanította a szlovák nyelvet el-
sőtől nyolcadikig. Az iskola 
minden tanulója tanulta ezt a 
nyelvet. Biztatására több nógrádi fiatal tanult tovább a szlovák 
gimnáziumban. A felesége óvónőként tiszteletdíjas igazgatója 
volt a művelődési háznak is, hol a gyermekkóruson túl a me-
gyei sikereket is elérő színjátszók, a bábosok, néptánccsoport 
és a menyecske kórus működtek. Miután egykoron Alt Gyula 
maga is aktív labdarúgó volt – az Újpesti Dózsa ificsapatában 
a válogatottságig is eljutott -, így egy időben reá bízták a falusi 
futballcsapat edzői teendőit is.

Sokat segített Manga Jánosnak, a neves néprajzkutatónak 
abban, hogy sikeresen gyűjtőmunkát folytathasson a települé-
sen. Sok dal, mese, történet került rögzítésre a Palóc Múzeum 
igazgatója által.
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A kiváló pedagógusra felfigyeltek a járás illetékesei és meg-
bízták a járás sportéletének szervezésével. Elnöke lett a Járási 
Testnevelési és Sport Tanácsnak. Ez a munka is azt jelentette 
számára, hogy közelebbi kapcsolatba került a többi település 
nemzetiségi lakosságával is.

1968-at követően ő lett a járási népművelési felügyelő. Itt 
még több lehetősége lett arra, hogy a településeken szervezze 
a nemzetiségi estéket, találkozókat. E munkából kimagaslik a 
bánki nemzetiségi találkozó megszervezése, melyet Nógrádon 
rendeztek meg a későbbiekben addig, amíg a bánki színpad 
elkészült.

1970-ben felkérték, hogy legyen az Országos Szlovák Szö-
vetség munkatársa. Ettől kezdve, az 1996-ban történt nyugdí-
jazásáig tevékenykedett a Szlovák Szövetség titkáraként, majd 
később az Országos Önkormányzat alelnökeként. Nyugdíjazá-
sa alkalmával megkapta a Magyar Köztársaság Középkeresztje 
kitüntetést. 

Nógrádi tanítványai körében
Medzi novohradskými študentmi
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1970-ben Vácra költöztek, s nyugdíjba vonulását követően 
ott is megalakította a Szlovák Önkormányzatot, melynek azóta 
is ellátja az elnöki teendőit. Nagyon sok szép rendezvényt va-
lósítottak meg, sikeres a határ menti együttműködésük. Kiváló 
kapcsolatuk van a város testvértelepüléseivel, Vágtölgyessel és 
Ipolysággal is. Beindították felnőttek részére a szlovák nyelv 
oktatását. Gyakorta van arra szükség, hogy fordítói segítséget 
nyújtsanak a privatizációs folyamatokhoz, a konzuli munkához. 
A szerteágazó munkájuk eredményeként a Szlovák Önkormány-
zat kiérdemelte Vác város Pro Urbe díját. Ezt a rangos elismerést 
Alt Gyula maga is megkapta. A nemzetiségi munkában nyújtott 
segítségéért odaítélték neki Vágtölgyes díszpolgári címét.

Alt Gyula, ma – nyolcvan évesen – is aktívan dolgozik. A 
nemzetiségi kultúra elkötelezett munkása volt egész eddigi élete 
során, s ma is ez élteti.

2016-ban átvehette az ötvenedik nemzetiségi találkozó emlékplakettjét
V roku 2016 mohol vziať pamätnú plaketu päťdesiateho národnostného 

stretnutia
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Beszélgetés Srám Andrással a szlovák nyelv 
megőrzésének törekvéseiről

1934. június 14-én született 
Nógrádon. A hat elemi elvégzé-
se után két évig a Szendehely 
melletti Udvarhelypusztán volt 
erdészeti tanuló. Dolgozott a 
MÁV-nál, s a nógrádi helyőr-
ségnél. 1955-ben – a padlás-
söprések idején – apja nyolc 
hold földjével belépett a helyi 
termelőszövetkezetbe. Hama-
rosan felfigyeltek a jó fejű, 
szorgalmas ifjúra és elküld-
ték őt Zsámbékra a téeszel-
nök-képzőbe. Szerette a mező-
gazdaságot, így az ott eltöltött 
egy év alatt sokat tanult.

1958. szeptember 1-től 
megválasztották őt téeszelnöknek. Ő volt ezen a poszton a legfi-
atalabb az országban. Nagy lendülettel és kellő szakértelemmel 
kezdett a munkának. A növénytermesztésben és állattenyésztés-
ben elért sikereinek következtében elismerést szerzett a helyi 
gazdák körében, így Nógrádon nem volt szükség az erőszakos 
beszervezésre. A termelési eredmények magukért beszéltek, s 
jól járt a dolgozó és jól járt a szövetkezet egyaránt. Ha kellett, 
kézi kaszálással mentették meg a gabonát a géphiányok idején, 
de szívesen vállalkoztak új megoldásokra is. Egy másodvetésű 
borsóültetvényük olyan jól sikerült, hogy komoly gépesítést va-
lósíthattak meg. Ekkor telepítették az almáskertet. A falu fiatal-
jai társadalmi munkában – meg három hétvége balatoni nyaralás 
fejében – vállalták az 1380 facsemete elültetését. Tanulmány-
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úton jártak a falubeliekkel és megnézték a máshol jól jövedel-
mező bogyósgyümölcsösöket, majd ezt követően Nógrádon is 
telepítettek hasonlót.

A nők számára egy telephelyet nyitottak, hol az esztergo-
mi szemüveggyár részére végeztek összeszerelést, a férfiaknak 
pedig egy lakatosüzemet hoztak létre. Harminc-negyven vasas 
szakember készített itt katonai tábori kórházak részére ágyat, s 
egyéb bútorokat. Ekkor volt a vietnámi és koreai háború, s ha-
zánk ilyen berendezésekkel támogatta őket.

Folyamatosan képezte magát, s elvégezte Vácott levelezőn 
a mezőgazdasági technikumot. 1963-ban azonban megbetege-
dett, s le kellett mondania a tisztségéről. A következő év őszén 
felkérték ő a Hazafias Népfront járási szervezetéhez a titkári 
teendők ellátására. E poszton tevékenykedett 1989-ben történt 
nyugdíjazásáig.

Feladatai közé tatozott a vízgazdálkodási helyzet segítése, 
melynek révén létrejött a Lókos Vízgazdálkodási Társulat. Vé-
gigjárta a járás településeit, és segítőikkel együtt megszervez-
ték a nemzetiségi találkozókat. Nagy sikernek érzete, hogy nem 
csupán a szlovák, hanem a térségben élő német nemzetiségi cso-
portokat is be tudta vonni a munkába.

A nemzetiségiek körében végzett munkája elismeréseként 
beválasztották őt az Országos Szlovák Szövetség választmányi 
tagjai közé, majd a rangos szervezet alelnökeként is dolgozott.

Debreceniné Králik Tünde, 
Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzatának elnöke

1966. július 23-án született bele egy olyan nógrádi szlovák 
családba, ahol dédszülők nem beszéltek magyarul. Ma is egy 
nagy rokonságot alkotnak a Králik, a Dudás, a Dobos és a Dobis 
családok tagjai.
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A szlovák nyelvvel tehát 
már a családban találkozott. A 
nagyszülők is anyanyelvükön 
beszéltek, a szülők többnyi-
re csak akkor, ha azt akarták, 
hogy a gyerek ne értse, miről 
is van szó. A nyelv persze így 
rájuk ragadt. Óvodában aztán 
már tanulták a nyelvet, s éne-
kekkel, táncokkal gazdagítot-
ták ismereteiket. Az általános 
iskola nyolc éve alatt végig 
benne szerepelt a nemzetiségi 
nyelv az órarendben.

A nővére Budapestre került a Szlovák Gimnáziumba. A tá-
volság, a szülők hiánya miatt sokat sírdogált magában, így ő már 
közelebbi középiskolába került. Vácra járt szakközépiskolába is 
kitanulta a női ruha készítő szakmát. Később megszerezte a ke-
reskedelmi, boltvezetői végzettséget is.

A hagyományőrzés mindig is fontos volt a számára. Isko-
láskorban Tölgyesi Jánosné tanított nekik táncokat, később a 
Végh József vezette ifjúsági csoportban táncolt. 1992-től előbb 
kimondottan a saját örömére kezdte el gyűjteni a régi szokáso-
kat, s három év múlva már gyerekekkel foglalkozva törekedett 
ezek átadására. Néptáncot, dalokat tanított nekik, s megismer-
tette őket a dramatikus szokásokkal. Ekkor adtak elő először 
betlehemes jeleneteket. Édesapja kántor volt az evangélikus 
templomban, így az idős nógrádi emberek könnyen megnyíltak 
neki és meséltek gyermekkoruk szokásairól. Folyamatos támo-
gatást kaptak Ruženkától, a megyei művelődési központ akkori 
munkatársától, így eljutottak szlovák anyanyelvi táborokba is. 
Többször előfordult, hogy meghívták őket Bánkra egy-egy hét-
végére, hol Szlovákiából érkező koreográfus tanított nekik gyer-
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mekjátékokat, táncokat. Ma már egykori tanítványai gyermekeit 
oktatja a néptánccsoportban, s a négy éves unokája is ismeri a 
szlovák dalokat.

Dr. Egyedné Baránek Ruženka – ki immár a Magyarországi 
Szlovákok Szövetségének elnöki tisztét tölti be - kezdeménye-
zésére hozták létre a nemzetiségi önkormányzatot, mely mára 
már a település kulturális életének és hagyományőrző munkájá-
nak meghatározó fórumává vált. Hogy munkáját minél jobban 
el tudja látni, még arra is vállalkozott, hogy beiratkozott egy 
nyelvtanfolyamra, Vácra, ahol Dr. Alt Gyula oktatta számára a 
szlovák nyelvet. Szükség is volt rá, mert fel kellett elevenítenie 
a nyelvtudását ahhoz, hogy a nemzetiségiek számára Szlovákiá-
ban tartott értekezleteken aktívan részt tudjon venni.

Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzata

Hosszú évtizedekig volt szlovák tanítás a nógrádi óvodá-
ban és az általános iskolában. Sajnálatos módon annak ellenére, 
hogy többen tanultak tovább a Szlovák Gimnáziumban, s hogy 
a falu idősebb lakosai még szlovákul beszéltek, megszakadt ez a 
folyamat. Csak 2011-ben kezdődött el ismét az óvodában okta-
tása. Reményeik szerint a gyermekeink az iskolában is hamaro-
san újra ismerkedhetnek majd őseik nyelvével. 

A jól működő Nógrád Szíve hagyományőrző egyesület sike-
rei láttán született meg az elhatározás, hogy az anyanyelvi kul-
túra ápolásához létre kívánják hozni annak helyi hivatalos fóru-
mát, nem titkolván azt a szándékot sem, hogy a sikeres működés 
érdekében élni kívánnak azokkal a lehetőségekkel, amelyek a 
nemzetiségi pályázati lehetőségekben rejlenek. Ebben a rend-
szerben ugyanis minden évben értékelik a munkájukat, s az így 
elért pontszámok arányában számíthatnak újabb támogatásra.
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2010-ben településünk lakóinak egy csoportja élt a nemze-
tiségi törvény adta lehetőséggel, és az önkormányzati választás 
során megalakult Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzata. A négy, majd 2014-től már csak háromfős testület 
azóta is szorgos munkát folytat, hogy a múlt szokásai, hagyo-
mányai ne tűnjenek el a feledés homályában. Jelenleg Keresz-
tesné Rózsa Mária elnök helyettes és Lévai Marianna képviselő 
segítik Debreceniné Králik Tünde munkáját. Létrejötte óta új 
lendületet kapott a szlovák hagyományok őrzése. Támogatják 
az óvodai nyelvoktatást is. Az intézményben Horváth Erzsébet 
vezető óvónő tanítja a gyermekeket a szlovák dalokra, táncok-
ra. Létrehoztak egy internetes honlapot is, melynek segítségével 
újabb lehetőségeket nyertek a hagyományok, múltbéli értékek, 
és az aktuális törekvések közzétételében.

Nagyon jól kiegészítik egymást a Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti kör. Az 
előbbi a működés feltételeit igyekszik megteremteni, míg az 
egyesület élettel tölti meg a hagyományőrző munkát.
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A szlovák múlt emlékei

Templomaink

A szlovákok betelepülését követően az egyházak, s az általuk 
fenntartott felekezeti iskolák voltak az ősi nyelv és kultúra őrzői.

Az evangélikus templom

Az evangélikus felekezet 
megjelenése a török utáni né-
pesség pótlására érkező szlová-
kok betelepülésétől számítható. 
A korabeli feljegyzések sajnos 
nem maradtak fenn, de azt tud-
juk, hogy 1774-től 184 éven át 
Bánk leányegyházaként szere-
pel. 1958-tól vált külön, s lett 
önálló egyházközség, mintegy 
négyszáz evangélikussal. Ad-
dig csupán évente hét alkalom-
mal volt Nógrádon evangélikus 
Istentisztelet, de a hívek önál-
ló lelkészre és aktív szolgálatra vágytak. 1953. és 1985. között 
Kühn Ernő lelkész végezte a lelkészi szolgálatot, ki Aszódról 
járt át Nógrádra minden hétvégén, hogy a lelkipásztori teendő-
ket elláthassa.

A gyülekezet temploma 1913-ban épült. A felekezet életében 
nagy törést jelentett az iskola 1948. évi államosítása. Az önál-
lósági törekvések 1958-ban érték el céljukat, s megkapták az 
anyagyülekezeti rangot. 
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A templomhoz – az 1989-91 közötti években – szervesen il-
leszkedő imatermet és parókiát építettek. Az új épületegyüttest 
D. Szebik Imre püspök szentelte fel 1991. novemberében. 

A római katolikus templom

Egyes egyháztörténeti 
források feltételezik, hogy az 
itt lakó morvaszlávok őseink 
letelepedésekor már nagyob-
bára keresztények voltak, így 
feltételezhetjük azt is, hogy 
papjuk és templomuk is volt, 
sőt részt vehettek a betelepü-
lő magyarok térítésében is. 
Mikor Boleszló váci püspök 
vette át a királyi adományt, 
plébániát is szervezett benne. 
A budai káptalan 1299-ben 
kelt iktatólevele már említi a 
Nagyboldogasszony tisztele-
tére szentelt templomát. A tö-
rök hódoltság megszűntétől a 
váci püspök volt a földesura, 
ezért érthető, hogy viszonylag 

hamar felújították a templomot. A török után készült Pongrá-
cz-féle térképen Nógrádban két templom látható. A nagyobbikat 
a törökök mecsetté alakították, a másikat pedig meghagyták a 
keresztényeknek. A török mecsetté átalakított templomot Dwor-
nikovits püspök építtette ismét át, miután azonban a falak adot-
tak voltak, az új épület nem mindenben felelt meg a templom 
követelményeinek. Nem volt külön szentélye, s ráadásul 1754-
ben leégett, így Althann Károly püspök új építkezésbe kezdett 
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1756. augusztus 28-án, melyet azonban utóda, Migazzi Kris-
tóf fejezett be 1757-ben. Augusztus 27-én szentelték fel Mária 
mennybemenetele tiszteletére.

A falu szép római katolikus templomában is találhatunk a 
szlovák múlttal kapcsolatos emléket: a baloldali mellékoltárké-
pét ugyanis egy, a XVIII. szá-
zadból származó festmény, az 
úgynevezett „tót oltár” díszíti. 
A képen Nepomuki Szent Já-
nos társaságában Szent Vendel 
Szent Borbála és Borromeo 
Szent Károly látható. A vízen 
járók és a gyónási titok védő-
szentjeként tartott Nepomuki 
Szent János tiszteletére még 
egy szobrot is állítottak a falu 
központjában.

A Hétfájdalmú Szűzanya kápolnája

Valamikor az 1800-as végén, egy magánkezdeményezés 
nyomán indult meg a kápolna építésének terve. Az elképzeléshez 
sokan csatlakoztak, s közadakozás segítségével meg is épült a 
szép kápolna az egykori úrbéres területen. A szép domboldal va-
lószínűleg ősi emlékeket is őriz, hiszen Győri Imre tanár úr, egy 
kirándulásuk alkalmával bronzkori csuprot talált a helyszínen.

A kápolna felszenteléséhez szükség volt egy kegyszoborra, 
melyért gyalogos zarándoklatot szerveztek a nógrádiak a szlo-
vákiai Sasvárra.

A nógrádi templom 
mellékoltárának képe

Fotka o vedľajšom oltári v 
novohradskom kostole
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Sasvár (szlovákul Šaštín), 
Sasvár–Morvaőr déli telepü-
lésrésze Szlovákiában, a Nagy-
szombati kerületben, a Szenicei 
járásban. A település látnivaló-
ja a volt pálos templom, mely 
híres búcsújáróhely. Kegyszob-
rát 1564-ben Czobor Imre neje 
készíttette hálából, amiért ház-
sártos férje a Szűzanya segít-
ségével megszelídült. A szob-
rot a csodás esemény helyén 
állíttatta fel, majd kápolnát is 
építtetett föléje, ahol a későbbi-
ekben a szobornál több csoda is 
történt. Ezeket kivizsgáltatva a 
hercegprímás 1732-ben a szen-

télyt kegyhellyé nyilvánította. 1733-ban pálosok telepedtek ide, 
s egy nagyméretű templomot és kolostort építettek. Az építke-
zést a hely kegyuraiként az uralkodópár jelentős összegekkel és 
adományokkal támogatta. A szobrot 1762-ben vitték át a régi 
kápolnából az újonnan felépült 
templomba, ahol azt a Mária 
Terézia által adományozott 
főoltáron helyezték el.

A nógrádi zarándokok – 
Zima Ferenc, a testvére és egy 
harmadik társuk - a Hétfájdal-
mú Szűzanya szép faszobrát 
hozták el magukkal a hátukon 
egy abroszba kötözve. A szobor 

A kápolna és a 
Sasvárról hozott kegyszobor

Kaplnka a posvätná 
socha zo Šaštína
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hasonlatos a sasvári kegyszoborhoz, sőt annál valamivel még 
nagyobb is. A kápolna oltárára került még Szent Flórián és Szent 
Vendel szobra is. Felszentelésekor jeles ereklyéket kapott a ká-
polna: Szent Kozma és Szent Damján ereklyéit. A két, szentté 
avatott ókeresztény vértanú a 3. században élt és orvosként dol-
gozott. Rajta van a magyar szent koronán mindkettő arcképe.

A kápolnában évente háromszor tartanak misét. Május 4-én 
Szent Flórián, szeptember 15-én a Hétfájdalmú Szűzanya és ok-
tóber 20-án Szent Vendel tiszteletére.

A nógrádi nemzetiségi találkozók

A Nógrádból Rétságra, a Hazafias Népfront szervezetének 
élére került Srám András volt az egyik kezdeményezője annak, 
hogy a térségben élő nemzetiségi csoportok számára egy színvo-
nalas találkozót szervezzenek. Hajdúné Erzsikével, a nőbizott-
ság vezetőjével végigjárták a falvakat és felkeresték az énekes, 
táncos csoportokat. Mindenütt örömmel fogadták a meghívást. 
A főszervezők között volt Alt Gyula, a nemzetiségi felelős, és 
Bíró Károly kultúrfelelős is. Az első közös programra Bánkon 
került sor 1976-ben. A termelőszövetkezetek pótkocsikkal szál-
lították a helyszínre a fellépőket. A Bárka étterem 6 ft-ért biz-
tosított mindenkinek étkezést. Egy apró stég szolgált színpadul 
és a domboldalon helyezkedtek el a nézők. A találkozó sikere 
miatt született az elhatározás, hogy ezt folytatni szükséges, de ki 
kell építeni hozzá egy komoly vízi színpadot és nézőteret. Azok-
ban az években, amíg ez elkészült, Nógrád község adott helyet a 
színpompás eseményeknek. A vár alatti szabadtéri színpad ideá-
lis helyszínnek bizonyult.

A Nógrád az alábbiak szerint tudósított 1971. augusztus 23-án 
megjelent számában az ötödik találkozóról. Az ünnepséget Srám 
András, a Hazafias népfront járási titkára nyitotta meg. „Tizen-
hat népi együttes, csaknem ötszáz szereplő részvételével kezdő-
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dött meg délután a kultúrműsor. A nagytarcsai Szlovák Nemzeti 
Együttes tagjai: tánccsoportja és asszonykórusa nyitotta meg a 
műsort szlovák népdalokkal, néptáncokkal. Őket a garamszegi 
Matica Slovenska együttes követte. A csodálatos, zenés-énekes 
tánckép, melyet a közel 40 tagú csoport színpompás népvise-
letben mutatott be, nagy tapsra késztette a lelkes közönséget. 
A Tátrától Nógrádig címmel állították össze műsorukat a sahy 
úttörőház táncosai. Többek között hangulatos, vidám tiroli tán-
cot adtak elő a pilisvörösvári német nemzetiségi együttes tagjai. 
A magyar csoportok közül a szécsényiek, nézsaiak, nógrádme-
gyeriek, diósjenőiek és a nagyorosziak mutattak be néptáncokat, 
játékokat. Fellépett még a berkenyei német kórus, a szendehelyi 
tánccsoport és a pilisszentlászlói énekkar. A Helpan csehszlovák 
népi együttes is ámulatba ejtette a nézőket.

A találkozó résztvevői este nemzetiségi bálon szórakoztak, 
ezzel fejeződött be az V. nógrádi nemzetiségi találkozó.” 1970-
ig a megyének nevet adó település volt tehát a házigazdája a 
rendezvénynek. A bánki színpad elkészülte után a nógrádi fel-
lépő csoport továbbra is minden évben részese volt az esemé-
nyeknek. ,
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A nógrádi menyecskekórus 
a Röpülj Páva vetélkedőn

A nógrádi asszonykórus már 1961-ben fellépett Nógrádon, a 
Szent István napi ünnepségen. A csoport szervezője Tölgyesi Já-
nosné, a kórus vezetője Galambos Gézáné, a zenei kísérő pedig 
Galambos Géza volt. A helyi fellépéseken túl a térség települé-
seinek rendezvényeire is ellátogattak.

1969/70-ben hatalmas siker volt a Magyar Televízió – akkor 
még mindössze egyetlen – programján a Röpülj Páva vetélkedő, 
melynek nyomán a következő években országszerte pávakörök 
alakultak. A sorozat nemcsak pillanatnyi érdeklődést ébresztett 
a népzene iránt, hosszabb távú eredménye is született. Nyomá-
ban számtalan vidéki „Páva-kör” alakult, ahol felelevenítették 
a falusi szokásokhoz kapcsolódó dalokat, komoly közösségek 
épültek a népdaléneklésre. A vetélkedő felpezsdítette a magyar 
kulturális életet, növelte a népzene iránti érdeklődést.

A nógrádi menyecskék Béres János vezényletével
Novohradské ženíčky s dirigentom Jánosom Béresom
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Lengyelfy Miklós és Vass Lajos kezdeményezésére a teljes 
médiavilág megmozdult a televízió műsorának sikere kapcsán a 
népzene érdekében. Ezt fogalmazta meg Szigeti Piroska is: „Az 
igazi győztes azonban a népdal. Bármelyik versenyzőre is sza-
vazott a sok tízezres közönség – a népdalra mondott igent.”

A Nógrádi Menyecskekórus tagjai máig szívesen emlékez-
nek vissza a nagy sikerű sorozatra, melynek során eljutottak a 
televízió által élőben közvetített fokozatokig is. A sikert követő-
en még hosszú éveken át együtt maradt a csoport, s számos fel-
lépést fogadtak el. Jártak a Szovjetunióban, Csehszlovákiában. 
Szinte végtelen a sora a magyarországi fellépéseiknek.

A zenetudós Vikár László nyilatkozatában egyszerűen, még-
is találóan fogalmazta meg a Röpülj Páva jelentőségét: „Százak 
szereplését ezrek segítették és végül is milliók kísérték figye-
lemmel, sőt maguk is bekapcsolódtak az éneklésbe…közvetett, 
vagy közvetlen hatása tovább gyűrűzik még.”

A nógrádi tájház

A falu főutcáján található Nógrád község közelmúltban ki-
alakított új tájháza. A gyűjteményt a község önkormányzata 
hozta létre, a szlovák önkormányzat a kiállítás gazdagításában, 
működésében, élettel való megtöltésében vállalt részt. Szlovák 
hagyományos hármas beosztású - pitvar, tisztaszoba, hátsó szo-
ba - épületben a falusi népélet tárgyai, eszközei láthatók. Külö-
nösen gazdag a gyűjtemény szlovák népviseletei kollekciója. A 
szekrények mélye rejti a szebbnél-szebb hímzett ruhadarabokat, 
de a második szobában felöltöztetett bábukon is megtekinthet-
jük azt, miként változtak az életkorral a viseleti szokások.

A szlovák hagyományőrző törekvések révén gyakorta meg-
telnek élettel a tájház termei és udvara. Több régi hagyomány 
filmre vétele itt történt, hogy ily módon is átadhassák utódaik-
nak az utolsó pillanatban felgyűjtött szokásokat.
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A település önkormányzata a tájház folyamatos gazdagításá-
ra törekszik. Legutóbb egy belső és egy kültéri kemence készült 
el a rendezvények kiszolgálásához, s tervezik a hátsó gazdasági 
épületrészek, valamint s különálló, magtárépület felújítását is.

A Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör

Nógrád községben több hagyományőrző csoport is működik. 
Közülük az egyik legaktívabb a Nógrád Szíve Hagyományőrző 
Baráti Kör. Mint ahogy a nevük is mutatja, csoportjuk nógrá-
di lakosokból alakult. Barátok összejöttek annak céljából, hogy 
megmutassák fiataljaiknak, gyermekeiknek, és mindenki más-
nak, milyen is volt községük, Nógrád egy-egy szép hagyománya.

Több hagyományt is felgyűjtöttek, s feldolgoztak. A legsike-
resebbek közülük a nógrádi szlovák lakodalmas, tollfosztás, má-
jfa állítás, betlehemezés. A betlehemezéssel évek óta pályáztak, 
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megjárták a programjukkal a fővárost, voltak Szlovákiában is és 
eljutottak a Debrecenben tartott Nemzetiségi Betlehemi Találko-
zóra is. Több országból is érkeznek ide évről évre fellépők, hogy 
bemutassák karácsonyi szokásaikat. Vannak köztük együttesek a 
Felvidékről, Erdélyből, de jönnek Délvidékről és Kárpátaljáról 
is. A nógrádiak büszkék lehetnek arra, hogy megyénkből csak 
Nógrád község jutott el az országos találkozóra. Nagy örömükre 
az ott bemutatott gyűjtéseket, s magát a rendezvényt felterjesz-
tették a Világörökségbe, így immár ennek részeként is megis-
merhetők a falu karácsonyi hagyományai. Rengeteg fellépés van 
már a hátuk mögött. Néha annyi meghívást kapnak, hogy már el 
sem tudják vállalni.

A másik civil szervezet a Nógrád Község Hagyományőrző 
Klubja, mely elsősorban nyugdíjasokból áll. Ők is szívesen dol-
goznak együtt a Nógrád Szíve Baráti Körrel és a Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzattal. A cél ugyanis közös mindhárom cso-
port számára: Nógrád hagyományainak megőrzése.

Betlehemes találkozó Debrecenben
Betlehemsé stretnutie v Debrecíne
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Testvértelepüléseink

Nógrád község szlovák nemzetiségi önkormányzata részt 
vesz Nógrád község testvér települési kapcsolatainak ápolásá-
ban. 2011-ben, Felsőtúr Falunapján testvér-települési szerződést 
írt alá Nógrád Község Önkormányzata a felvidéki Felsőtúrral. 
A kapcsolat ugyan már több mint 20-éves múltra tekint visz-
sza, a két település öregfiúk-focicsapatai révén. Nógrád Község 
Önkormányzata a falu Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatá-
val együtt úgy gondolta, hogy hivatalosan is megerősítik ezt a 
régi baráti szálat. A felsőtúri polgármester úrral, Sztyahula Ta-
mással egyeztettek, s ők örömmel fogadták a kezdeményezést. 
Szlovákiában ünnepi keretek között volt a szerződés hivatalos 
megkötése. Azóta folyamatosan jár a két község egymás ren-
dezvényeire, hogy megmutassák egymásnak hagyományaikat és 
szokásaikat.

Tollfosztás - Driepačka
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A másik testvértelepüléssé a magyarországi Cibakháza lett. 
Az összekötő szálat az jelentette, hogy évtizedeken át szolgálta 
híveit Cibakházán a nógrádi születésű, tragikus sorsú pap, Szar-
vas András. A Cibakháziak népes küldöttsége többször vett részt 
a szlovák önkormányzat által szervezett rendezvényeken, példá-
ul 2015. augusztus 13-án a Szlovák Hagyományok Hétvégéjén, 
és a 2017. április 29-én megtartott III. Nóta és Dalversenyen.

A harmadik testvér-települési kapcsolat a lengyelországi 
Reňska Wies településsel alakult ki. A szlovák nemzetiségi ön-
kormányzat tagjai többször látogattak el Lengyelországba, s a 
felvidéki együttműködéshez hasonlóan itt is előnyt jelentett szá-
mukra a szlovák nyelvtudás. Táncosaik elvitték hozzájuk nógrá-
di szlovák táncaikat, dalaikat és nagy sikert arattak vele. Nem ez 
az első lengyelországi szál, mely Nógrádhoz kötődik, hiszen a 
helyi tűzoltó egyesület hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol Po-
borszow-i Tűzoltó Egyesülettel. 

A tesvértelepülési szerződés aláírása Felsőtúron
Podpísanie Dohody o partnerskej spolupráci v Horných Turovciach
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Régi szlovák ételeink

Akkoriban a falu csak három utcából állt: Kassai, Gácsi és 
Kolozsvári utca. A falubeliek azonban csak így nevezték: Temp-
lom utca, Középső utca és Hátsó utca. Régen nem vettünk mást 
a boltban, csak cukrot, pirospaprikát és a lámpába olajat. Min-
denki a földeken dolgozott és mindent megtermelt magának. 
Kenyeret nem árultak a boltban. Kenyérsütéskor a maradék tész-
tát másfél centisre nyújtották, kisütötték, megkenték lekvárral, 
és azt ették.

Minden évszaknak megvoltak az ételei. Csak vasárnap volt 
hús. Tavasszal kivágták az öreg tyúkokat. Akkor vasárnap tyúk-
leves volt, reggel még szaladgált és frissen főzték, mert hűtő 
nem volt. A combot mindig a férfiak kapták, mert kellett az erő a 
munkához, utána jöttek az asszonyok. A gyerekeknek már a zú-
zát is elfelezték. A nyulak az istállóban szaladgáltak. Nem külön 
ólban voltak, s ami leesett a jószágoktól, azt ették. Vadasnak, 
pörköltnek, levesnek kiváló volt. 

A főtt húshoz paradicsomszósz készült. Persze annyi, hogy 
a család jól lakjon. Hétfőn a maradékot ették. Kedden bableves, 
vagy bagócaleves (csicseri borsó) volt. Egy kis füstölt kolbász 
volt beletéve. Beáztatták előzetesen. Jobban be kell áztatni, mint 
a babot. 

Szerdán tészta volt. Többféle formában is lehetett elké-
szíteni. Derelye, gombóc, lepény, núdli. Rántott leves, vagy 
valami könnyű leves, mert a tésztával jól laktak. Csütörtökön 
nagyhaluska leves volt. Az ököl nagyságú haluskákat kifőzték. 
Bezöldségeltük úgy, mint a húslevest. Hagymás rántás készült 
hozzá. Kevés rántás kellett hozzá. Volt, aki felszeletelte a halus-
kát a tányérjában, s leves tetejéről meglocsolta egy kis piros 
zsírral. A haluska lisztből és krumpliból állt. Hasonló, mint a 
gombóctészta, vagy a lepénytészta. A közepébe tettek töpör-
tyűt. Nógrádon nagyhaluskának hívják. Ugyanúgy főzték, mint 
a gombócot, de a levesben is lehetett főzni. Fölvágva, egy kis 
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rántással keverve, kicsit átsütve fölséges étel volt. Péteken ismét 
tészta került az asztalra, ez ugyanis nagyon jól laktatott. Szom-
baton paprikás krumpli volt soron.

Vasárnap volt a füstölthús leves. Ugyanúgy készült, mint a 
húsleves. Kockatésztával készült. A vályogházakban hűvösek 
voltak a kamrák. Egész nyáron elállt a hús. A szabadkéményben 
megfüstölődött a hús. Nem volt külön füstölő. A füstölt húshoz 
krumplifőzelék járt. 

Aratáskor krumplipaprikás készült. Belefőztünk egy kis 
füstölt oldalast, vagy kolbászt. 

Aztán jöttek a csirkék. Tavasszal megkotlottak a tyúkok, a 
csirkék augusztusra voltak vághatók. Ekkor kezdték hizlalni a 
libákat. Márton napkor vágták le az utolsót. Nem fűszerezték, 
csak besózták. Négy-öt hétig tömték a levágás előtt. A gunarat 
öt hétig kellett tömni. Sok liba volt, mert kellett a toll stafírung-
nak. Mi jártunk legeltetni a rétre, vagy a tarlóra. A háj és a máj, 
meg bőr külön került, s megsózva kisütötték. A nyaka, a lába 
és zúzája ment levesnek. Néha meg is töltötték a liba nyakát. A 
libahúshoz nem maradhatott el a töltelék, azaz a plunyenyina. A 
libaaprólékból készült ludaskása is. A fazékba alulra rizst rak-
tak, rá jött a hús, s a tetejére megint rizs. Annyi vizet öntöttek rá, 
hogy ellepje.

A plunyenyina
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Télen jöttek a disznóvágások. Ekkor volt a zsemlés leves. 
Disznóvágáskor ugyanis nem értek rá metéltet gyúrni. Ugyan-
úgy főtt, mint a húsleves, csak köménymagot tettek bele. Koc-
kára vágott zsemle került bele, sőt hagymát is vágtunk bele. A 
gyerekek dolga volt délben széthordani a kóstolót. Sok helyre 
küldtek kóstolót, amely azonban, mikor a másik vágott, visz-
szajött. Így hosszú ideig volt disznótoros étel. Hétköznap volt 
a disznótor, mert akkor mindenki a földjén dolgozott, s vasár-
napra nem maradhatott a zsírsütés, az maradhatott ünnepnek. 
Mindenki mindent megtermelt magának, s megélt abból. Még a 
tanítók is elnézték, ha disznóvágáskor a gyerek nem ment isko-
lába. „Disznótorkor föl is öltöztünk cigánkának, s úgy mentünk 
a disznótorba. Kaptunk hurkát mi is.”

Disznótoros pogácsa
Hájjal van a liszt összegyúrva, tojás, meg só kell hozzá. Elké-

szítéséhez 1 kg sima liszt kell, s hozzá 50-60 dkg háj, valamint 2 
egész tojás és még egynek a sárgája. A fehérjével lett megkenve, 
hogy piros legyen a teteje. Kiszaggatva és bekockázva.

Vastagabb metélt tésztát főztek, melyet savanyúkáposztá-
val, és fölaprított töpörtyűvel összekevertek és egy kis zsíron 
megmelegítettek. A káposztát előzőleg kinyomták, összevágták 
és zsíron megmelegítették, hogy ne hűtse le a tésztát.

Káposztaleves.
Édes tészta (dióval, vagy mákkal) után savanykás levest főz-

tek. Előbb ették a tésztát, s utána a levest. Föltették a káposztát 
főni, hagymát, fokhagymát tettek bele, és egy vékonyabb rántást 
készítettek hozzá. Ugyanazt a metélt tésztát rakták bele, mint 
amilyent előtte ettek édesen. 
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Lepény, azaz lepnyik.
2-3 kg krumplit felraktunk megfőni. Forrón kellett áttörni 

krumplinyomóval, majd langyosra kihűteni. Egy kis só és liszt 
kell hozzá. Csak annyi liszt, amennyit felvesz, de a tészta lágy 
maradjon. Ugyanúgy készül a gombóc és a nagyhaluska is, csak 
van, amelyikbe egy kicsit több liszt kellett, hogy szilárdabb le-
gyen. Ilyen például a derelye, hiszen azzal dolgozunk. Az nem 
lehet ennyire krumplis. A lepényt lehet lekvározni, kacsazsírral, 
libazsírral megkenni, de sült vérrel, töpörtyűvel is nagyon finom 
volt. A lepény tésztáját fél kisujjnyi vastagra kellett nyújtani. A 
platnyin szép hólyagosra sült. 

A túrós lepény tót neve: szírovnyík. Ez már kelt tészta. Hat-
van deka lisztből jön ki két tepsire való. Nyolc deka zsír kell 
bele, három egész tojás. Élesztő felfuttatva cukros tejben, mert 
cukor a tésztájába nem sok kell. Bedagasztjuk langyos tejjel, jól 
kidolgozzuk, hagyjuk megkelni. Elosztjuk két felé, kinyújtjuk, 
zsíros tepsibe tesszük. Másfél kiló túró kell ízesítésül és másfél 
nyomó krumpli kell hozzá, hogy összefogja. Hat egész tojás is 
teszünk bele, hogy ne kelljen a tetejét megkenni, hogy összeáll-
jon. Hatvan deka cukrot kell a túróba keverni, mert a mostani 

A lepnyik
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cukor már nem elég édes. Csipet só kell hozzá. Tejföl feltétlenül 
kell hozzá, az sem baj, ha lágyabb lesz, hiszen a tojás erőt ad 
neki. Összefogja. Rákenjük a tésztára, elsimítjuk, ahol szeretik 
a mazsolát, azt is lehet belekeverni. A tetejét megszórjuk fahéj-
jal összekevert kristálycukorral. A széleiről látjuk, hogy mikor 
sült már meg. Minden nagy ünnepen, minden háznál sütötték 
ezt a kemencében. Sokat sütöttek belőle. Az állatokat kanász 
hajtotta ki a legelőre. Nagy ünnepekkor az asszony is jött vele 
egy hátikosárral, s ilyenkor beleraktunk neki egy fél tepsinyit a 
lepényből.

A másik krumplis étel a ganca, azaz krumpliszuszóka, 
krumpliszuszogó. Fazékba félig rakunk krumplit. Vizet csak 
annyit rá, hogy éppen ellepje. Már akkor meg lehet sózni, mert 
jobb ízű, ha összefő a sóval. Amikor megfőtt, összetörték fa-
kanállal, akkor keverjük bele a lisztet. Jó keményre, hogy ne 
legyen ragadós, de azért annyit, hogy liszt megfőjön benne. Fő-
zés közben pufog. Amikor megfőtt, fakanálra vesszük és kézzel 
kisebb darabokat készítünk, s tálba rakjuk. Megzsírozzuk és a 
következő adagot egy másik tálba rakjuk. Hagymát pirítunk rá. 
Nem nagyon, csak olyan üvegesre, mint ahogyan a pörköltnek 
szokás. Van, aki viszont úgy szerette, ha nagyon mag van pirítva 
hozzá a hagyma, hogy ropogjon a foga alatt. Van, aki káposz-
tával, vagy juhtúróval eszi. Az is előfordul, hogy valaki nem 
szaggatja ki, hanem elkeni a tányéron ujjnyi vastagra, mint a 
tejbegrízt, ízesítik, és úgy fogyasztják. 

Csörögefánk, vagy krapnya. Farsangi étel a pampuskával 
együtt. Egy kiló liszthez kell öt tojás, egy pohár tejföl, csipet só, 
egy kanál porcukor, egy-két kanál rum, hogy hólyagos legyen. 
Vékonyra kinyújtani, derelyevágóval fölszeletelni, forró zsírban 
kisütni. Vaníliás porcukorral meghinteni.
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Jellegzetes karácsonyi böjtös ételük a guba. Karácsony előtt 
nagy mennyiségben készítették, sokáig elállt. Lisztet és élesztőt 
langyos tejben összekevertek, pihentették, majd hosszú rudakat 
sodortak belőle és diónyi darabokra szelték és a kemencében 
szárazra sütötték. Fogyasztás előtt forró vízben kifőzték és mák-
kal, mézzel vagy túróval ízesítették.

Adatközlők:
Molnár Istvánné, Andrásik Zsuzsanna, sz. 1939. szept. 18.
Sebes Józsefné, Rottek Rozália, sz. 1940. ápr. 26.
Drétyovszki Andrásné, Dudás Erzsébet, sz. 1945. dec.14.
Hugyecz Andrásné, Varga Veronika, sz. 1943. május 7.

Népviseletünk

A szekrények mélye még ma is őrzi a régi szép nógrádi szlo-
vák női viselet darabjait, s vannak, akik el is tudják mesélni, 
hogy miként öltözködtek egykoron.

Minden asszony fésűt hordott a hajában, mert kellett a 
kontykötéshez. Fejkötőt hordtak, melynek pertlijével kétszer 
is átkötötték a hajat, így biztosan állt mindenkinek a fején. Ezt 
csak benn a házban viselték, ha kimentek kendőt kötöttek rá. 
Egy tollfosztóban minden asszony fejkötőt viselt, csak a lányok 
lehettek hajadonfőtt. Nyáron, kapáláskor vékonyabb, télen vas-
tagabb kendőt hordtak. Ennek színe a nő életkorától függött. Fi-
atalnak fehéret, idősebbnek sötétebbet, öregeknek feketét illett 
viselni. 

Pamutos szövött inget hordtak. Ez kenderből készült, de vá-
sároltak pamutot is hozzá, hogy vékonyabb, puhább és fehérebb 
legyen. Később pedig vették a barhent anyagot a varrásához. Az 
ing karját szépen kifodrozták. Jó volt benne kapálni, mert elállt a 
testtől és nem tapadt rá. Ünnepnapokon az ing berakott volt amit 
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opleckonak hívtak erre jött rá a pruszlik. Ez olyan mellényféle 
volt, aminek hátul volt egy kis fodorja. Ennek a színe is az élet-
kor szerint változott. Ezt mindenki meg tudta varrni magának, 
de azért a gyerekek elsősorban örökölték a nagyobb testvéreik-
től. A pruszlik hímzett volt. Régente fehér alapon piros és kék 
hímzés kerülhetett rá, később vált színesebbé, s készülhetett lila, 
zöld és kék motívumokkal is.

A pruszlikra jött a lebegőska, mely lehetett végig gombos 
és hosszú ujjú is. Ezt hordták ősszel és tavasszal, télen pedig 
rávették a fekete színű „belliner” kendőt. Ez nagyon puha volt 
és nagyon jó meleg.

Az alsószoknyát pendelynek hívták, amely az inghez hason-
lóan a félpamutos anyagból készült. Ha tiszta kender lett a vol-
na, az nagyon szélesítette volna a viselőjét. Pertlivel kötötték a 
derekukra. Erre jöttek a szoknyák. Hétköznap három-négy, ün-
nepnapon előfordult nyolc-tíz is belőle, hogy szép kerek legyen 
benne a leány. A szoknyák alja bécsi pirossal volt keskenyen be-
szegve, a gallérjuknak mindig egy kicsit bővebbnek kellett len-
niük, hogy rámenjen a többi szoknyára. A fölső szoknyán nem 
volt szegély, csak farkasfogas dísz. Az ünneplő ruhát gyakorta a 
szülőktől, nagyszülőktől örökölte a leány.

A lányok fehér harisnyát hordtak, a fiataloknál előfordult 
még a kék is, de az idősebbek csak feketét viseltek. Volt egy 
suszter is a faluban, aki szép spanglis, csatos cipőket varrt, de 
ezeket csak a vasárnapi templomba volt szabad felvenni, így 
örökölhette ezt is a testvér. ősztől kezdve aztán egész télen át 
keményszárú csizmában jártak.

A férfi viselet sokkal egyszerűbb volt. Nyáron csak bőgatyá-
ban jártak. Ünnepen hordtak fekete inget is kék, vagy zöld 
gombokkal.
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A női viselet egyes darabjainak 
szlovák elnevezése mindmáig 
használatos:
ingváll = oplecko,
pendely = rubáš,
alsószoknya = spodná sukňa,
felsőszoknya = vrchná sukňa,
kötény = zástera, fenuška,
kendő = ručník,
nagykendö = veľký ručník,
pruszlik = prusliak,
ujjas = vizitka,
szvetter = sveter,
ködmön = kožuch,
bekecs = bekeš,
kabát = kabát.

Adatközlő:
Molnár Istvánné, Andrásik 
Zsuzsanna, sz. 1939. szept. 18.

Kisfiú szoknyában:
Molnár István

Chlapčisko v sukni:
István Molnár

Andrásik Pálné sz. Molnár 
Zsuzsanna (1914)

a gyermek: Andrásik István (1935)
Andrásik Pálné rod. Zsuzsanna 

Molnár (1914)
a dieťa:  István Andrásik (1935)
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Polyák Zsuzsanna (1923) és 
Dudás András (1922).

A házasságkötésük éve: 1940
Zsuzsanna Polyák(1923) s 

Dudás András (1922).
Rok uzavretie manželstva: 1940

A szüreti felvonulás főszereplői
Hlavný účinkujúci slávnostného vinobrania

Molnár József és felesége 
Ponicsán Anna

hétköznapi viseletben
József Molnár s manželkou 

Anna Ponicsán
každodennom kroji
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Dudás Andrásné Mari néni (1933), a képen 22 éves 
és 2016-ban 83 évesen

Dudás Andrásné, Mária (1933), na obrázkoch ako 22 ročná 
a v roku 2016 ako 83 ročná

Králik József és Králik Józsefné 
sz. Drjetyovszki Mária. A kép 

2017. július 31-én készült 
Ilinyben, a 43 éves házasságuk 

újra megerősítésén, amit dr. Beer 
Miklós püspök úr végzett.

József Králik és Králik Józsefné 
rod. Mária Drjetyovszki. Fotka bola 

vyhotovená 31. júla 2017 v obci 
Iliny, kde opätovne potvrdili svoje 
manželstvo k 43. výročiu, obrad 

celebroval biskup Miklós Beer, dr.

Molnár Istvánné és családja 
ünneplőben

Molnár Istvánné so svojou rodinou 
vo sviatočnom ošatení
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Úvod (predslov)

Už viac ako pred tristo rok-
mi, keď naši predkovia prišli do 
Novohradu aby obnovili život 
v zahynulej obci. Naši predko-
via sa rýchlo integrovali a usi-
lovnou prácou vytvorili pod-
mienky na vlastnú existenciu. 
Urobili to všetko zároveň tak, 
že medzitým udržiavali vlasnú 
kultúru, ale spoznali a obľúbili 
hodnoty aj nového domova.

Dlho však bol život iba 
v slovenčine. Slovenské slovo 
bolo počuť v škole, v kostole ale aj v obchode i na ulici. Štátna 
správa sa však viedla v maďarčine a preto ľudia sa museli naučiť  
tento cudzí jazyk. Veľa ľudí až do nedávnej doby zmiešalo obe 
jazyky. Mnohé rodiny dokonca pamätajú na svojho ascendenta, 
ktorý až do konca života rozprával len po slovensky.

Pri pestovaní slovenského jazyka pomohli aj miestne inšti-
túcie. V materskej škole učili slovenské piesne a v škole ako 
samý predmet sa učili deti slovenčinu. Tým sa nadnes poriad-
ne sa obdralo používanie pradávného jazyka. Tento proces sa 
urýchil v roku 1909, keď sa objavila želeničná premávka, a sta-
la sa dostupnou pre mnohé mestá. Rodáci sa tak ľahšie dostali 
do väčších miest ako Vác, Dunakeszi a Budapešť. Pracovníci 
v priemysle priniesli domov nové návyky i kroje a stále viac 
používali maďarčinu.

Najdlhšie si ponechali novohradskí ľudia svoje piesne. Zá-
sadnou súčasťou tejto udalosti bolo aj hnutie s názvom Röpülj 
Páva, počas ktorého Novohradčania dosiahli štátne úspechy. Ich 
prácu podporovala miestna samospráva i výrobné družstvo. 

Stará pečiatka Novohradu
Nógrád régi pecsétje
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Hlavným jazdcom pestovania slovenskej kultúry ako takej 
je Samospráva národnostnej menšiny obce Novohrad, ktorej 
rozsiahla činnosť je zameraná na prežitie tradicií. Vytvorili sme 
priatelský spolok s názvom Nógrád Szíve. Táto občianska orga-
nizácia zhromažďuje a spracúva naše straré dobré tradície, ktoré 
už boli zabudnuté a zobrazuje ich. V mnohých ohľadoch úspeš-
ne spolupracujeme so samosprávou obce Novohrad. Dobrým 
príkladom tohto úsilia je aj fakt, že naša obec vytvorila bratský 
vzťah  s obcou Horné Turovce zo Slovenska. 

Sme presvedčení, že naše krásne piesne, zabudnuté jedlá, 
výnimočné kroje ostanú zachované našou prácou pre všetkých 
záujemcov, ktorí sú hrdí na kultúru svojich predkov. Za týmto 
účelom sme sa zaviazali publikovať naše hodnoty v kytici v tej-
to malej publikácii. Dúfame, že čítanie priensie radosť mnohým. 

Novohrad, Vianoce 2017 Tünde Králik Debreceniné
 predsedníčka miestnej samosprávy
 národnostnej menšiny v Novohrade

Ako sa dostali Slováci do Novohradu

Už počas mongolskej invázie len tí mali šancu na prežitie, 
ktorí sa ešte včas hľadali útočisko v divočine pohoria Börzsöny. 
Tie osady by mohli prežiť, ktoré boli priamo na úpätí hory. Časť 
západného Novohradu bola vždy v pochode armád. V priebehu 
storočí región mnohokrát sa stal  obeťou vykorysťovaním vojsk, 
a to mongolských, nemeckých, tureckých , ruských i maďar-
ských vojenských výprav. Koľkokrát sa posunuli vojská v re-
gióne, aby obsadili okolité hrady ako Drégely a Novohrad, vždy 
to pocítili aj obyčajní ľudia. Pre zásobovanie vojsk potrebova-
li munície, krmivo pre koní, a keď to nešlo pekným slovom, 
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odobrali násilne. Počas takého vojenskéko pochodu prebehli ar-
mády krajinou, prebehli 50 kilometrov široké pásmo a všetko čo 
potrebovali zobrali so sebou. 

Tak sa stalo, že počas pol storočia tureckej okupácie ľudia 
mnohokrát utiekli v konečnom zúfalstve medzi ochranu po-
skytujúcim pohoriam. Mnohí sa presťahovali do bezpečnejších 
horských krajín, aby sa vyhli dvojitému zdaneniu, krádežiam 
a lúpežiam. Ústupom Turkov pre prešetrujúci sa predložil pa-
tetetický obraz. Iba v osadách priamo pri úpätí pohoria Börzsö-
ny ostalo trocha obytnej populácie, na výbežkoch Cserhát ľudia 
buď zahynuli alebo utiekli. 

Iba pomaly sa rozbiehal život a pre kultiváciu zeme potre-
bovali robotnícku silu. Zemania, ktorí utiekli pred pohromom 
sa pomaly vracali naspäť aby znovu vytvorili svoje územia, ale 
v slušnom počte prichádzali aj dobrovoľníci nádejom pre ľahší 
život, ktorí sa vyrazili v noci alebo utiekli z rodnej zeme. Často 
menili svoje mená, aby orgány ich neposielali naspäť. Ľudia 
hľadajúci novú domovinu pochádzali predovšetkým zo sloven-
ských vysočín. Kolonisti prichádzali z pochmúrnejších, husto 

Nógrád vára a 17. században
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obývaných krajín s ťažkými ekonomickými podmienkami naj-
mä zo severných okresov, ako Trenčín, Liptov, Orava a Zvolen.  
Na konci 17. a na začiatku 18.storočia takto bola znovu osídlená 
západná časť novohradskej župy.  Kolonisti do Novohradu pri-
niesli so sebou aj evanjelické náboženstvo.

Hrob slováka v novohradskom cintoríne
Egy szlovák sír a nógrádi temetőben
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Pamäťové historky

Spýtali sme sa Gyulu Alta, Dr. o začiatkoch 
národnostnej práce v Novohrade

Narodil sa 21. decembra 1937 v Piliscséve (Čív), v sloven-
skej rodine. Bola samozrejnosťou, keď sa dospieva pokračuje 
štúdium na slovenskej strednej škole v Budapešti kde absolvu-
je aj pedagogickú akadémiu. Potom sa ako učiteľský praktikant 
dostal v roku 1956 do Novohradu. Zapáčilo sa mu v tejto obci. 
Pracoval s veľkou snahou a vyučoval slovenský jazyk od prvého 
do ôsmeho ročníka. Každý žiak sa učil tento jazyk.  Na jeho  po-
vzbudzovanie viacero mladých Novohradčanov navštevovalo aj 
slovenské gymnáziá. Jeho manželka bola tiež čestnou riaditeľ-
kou kultúrného domu, kde fungoval detský zbor, úspešní krajskí 
umelci, bábkári, ľudové tanečníci i skupina  zborových spevá-
kov. Keďže, voľakedy aj Gyula Alt bol aktívnym futbalistom v 
skupine dorastenvcov Újpest- Dózsa – dostal sa aj do reprezen-
tačného mužstva, - a tak sa stal zároveň aj trénerom futbalového 
družstva. 

Veľa pomohol aj Jánosovi Mangovi, známemu etnografo-
vi, aby mohol spraviť úspešnú zberaťeľskú činnosť v dedine. 
Mnoho piesní a príbehov zaznamenal prostredníctvom riaditeľa 
Palóc Múzea.

Na vynikajúcého učiteľa všimli aj krajský dotyční a poverili 
ho na zriadovanie okresného športového života. Stal sa predse-
dom Okresnej rady telesnej výchovy a športu. Táto práca tiež 
znamenala vzájomný styk medzi viacerými národnostnými oby-
vateľmi  z iných dedín. 
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Po roku 1968 sa stal okresným osvetovým dozorom. Tak 
mal viac príležitostí na organizovanie národnostných večierok 
a stretnutí vo viacerých obciach. Z jeho činností vyniká organi-
zovanie stretnutie národností, ktoré bolo organizované v Novo-
hrade, kým dokončili scénu v Banke. 

V roku 1970 ho požiadali aby sa stal spolupracovníkom Ce-
loštátnej slovenskej samosprávy (v Maďarsku). Od tej doby až 
odchodu do dôchodku v roku 1996 bol tajomníkom, neskôr pod-
predsedom Celoštátnej slovenskej samosprávy. Pri príležitosti 
odchodu do dôchodku dostal vyznamenanie Magyar Köztársa-
ság Középkeresztje (Maďarský záslužný kříž). 

V roku 1970 sa presťahovali do Vacova, a po jeho odchode 
do dôchodku tam založil  Slovenskú samosprávu, v ktorej stále 
vykonáva funkciu predsedy. Usporiadili veľa krásnych podujatí, 
a tiež majú úspešnú zahraničnú spoluprácu. Majú výborné spo-
jenie medzi družobnými obcami Dubnica nad Váhom a Šahy. 
Začali aj výučbu slovenského jazyka pre dospelých. Často ich 
potrebujú, pri prekladaní  privatizačných procesoch a konzulár-

S novohradským speváckym zborom - A nógrádi menyecskekórussal
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nej práci. Vďaka rozmanitej práci Slovenskej samosprávy, ktorá 
bola odmenená cenou Pro Urbe – cena mesta Vacov. Toto pre-
stížne uznanie dostal aj sám Gyula Alt. Za svoju pomoc v národ-
nostnej práci získal titul čestného občana Dubnica nad Váhom.

Gyula Alt – dneska už ako 80 ročný – aktívne pracuje.  Bol 
vždy prívrženecom národnej kultúry počas doterajšieho života 
čo propaguje dodnes. 

Rozhovor s András Srám o snahách zachovania 
slovenského jazyka

Narodil sa 14. júna 1934 v Novohrade. Po absolvovaní šies-
tich rokov na ZŠ bol dva roky študentom lesníctva na Udvarhe-
lypuszta pri Szendehely. Pracoval u MÁV a pri novohradskej 
posádke. V roku 1955, v čase vybudovania výrobných družstiev 
jeho otec vstúpil do miestneho družstva s ôsmym jutrom pôdy 

Prevezme pamätnú plaketu 50.národnostného stretnutia
Az ötvenedik nemzetiségi találkozó emlékplakettjének átvételekor



44

. Čoskoro si uvedomili dobrého a pilného mladého muža a bol 
poslaní na Zsambék do učňovky predsedníctva družstva. Páčilo 
sa mu v poľnohospodárstve, takže sa veľa naučil počas roka, 
ktorý tu strávil.

Od 1.septembra 1958 bol zvolený za predsedu družstva. Bol 
najmladším členom v tejto funkcií v celom štáte. Prácu začal 
s veľkým elánom a skúsenosťou. Vďaka svojmu úspechu v rast-
linnej výrobe a chove dobytka získal uznanie medzi miestnymi 
poľnohospodármi, takže v Novohrade nebol potrebný nútený 
nábor. Výsledky hovoria samé za seba a z toho dôvodu vyšiel 
dobre pracovník i družstvo. V prípade potreby obilie zachránili 
ručným kosením v čase nedostatku strojov, ale boli otvorení pre 
nové riešenia. Pestovanie hrachu z druhej trati bolo tak úspešné, 
že dokázali dosiahnuť serióznu mechanizáciu. Vytvorili ovocný 
sad a mladí ľudia v dedine sa zúčastnili sociálnej práce – za 
trojvíkendovú dovolenku na Balatóne – vzali na seba vysadenie 
1380 kusov sadeníc. Vybrali sa na študijnú cestu s dedinčanmi 
a navštívili sady bóbuľných ovocí v inom kraji  a neskôr podob-
né vysadili aj v Novohrade.

Otvorili pobočku pre ženy, kde sa vykonávala montáž pre 
ostihomskú továreň na výrobu okuliarov a zámočníckú dielňu 
pre mužov. 30-40 odborníkov na výrobu železa vyrobilo lôžka a 
ďalší nábytok pre vojenské táborské nemocnice. To bolo počas 
Vietnamskej a Kórejskej vojny a takýmto zariadením ich podpo-
rovala naša krajina.

Neustále sa vzdelával a diaľkovým štúdiom dokončil od-
bornú školu poľnohospodársku. V roku 1963 ochorel a musel 
sa vzdať svojej funkcii. Na jeseň budúceho roka ho požiadali, 
aby sa stal tajomníkom za organizáciu Vlasteneckého ľudového 
frontu. Pracoval v tejto funkcii až do svojho odchodu do dô-
chodku v roku 1989.

 Mal za úlohu pomôcť pri vodohospodárskej situácii, kto-
rá viedla k vytvoreniu vodohospodárskej spoločnosti potoku 
Lókos. Spolu s pomocníkmi prešiel obcami a zorganizovali ná-
rodnostné stretnutia. Bral to za veľký úspech, že zapojili nie-
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len slovenské ale aj nemecké 
menšinové skupiny žijúce v re-
gióne. Uznávajúc za svoju prá-
cu vykonané pre národnostné 
menšiny bol zvolený za člena 
Celoštátnej slovenskej samo-
správy a zároveň bol podpred-
sedom prestížnej organizácie. 

Tünde Králik Debreceniné predsedníčka 
slovenskej národnostnej samosprávy obce 

Novohrad

Narodila sa v 23. júla 1966 v takej rodine, kde prarodičia ne-
ovládali vôbec maďarčinu. Aj dodnes  tvoria veľký príbuzenský 
vzťah rodiny ako Králik, Dudás, Dobos a Dobis. 

Teda so slovenským jazykom sa už stretla v rodine. Prarodi-
čia tiež hovorili vo svojom materinskom jazyku, rodičia väčši-
nou len ak chceli, aby dieťa nerozumelo tomu, o čom bola reč.  
Bola samozrejmosťou, že sa na nich „prilepilo“ niečo z jazyka. 
V materskej škole sa naučili jazyk a obohatili svoje vedomosti 
piesňami a tancami. Počas osem rokov základnej školy sloven-
ský jazyk ako jazyk menšiny bol zaradený do rozvrhu hodín. 
Jej sestra sa dostala do Budapešti na Slovenské gymnázium, ale 
kvôli vzdialenosti, nedostatku času strávenia s rodičmi, sestra 
veľa poplakávala, takže ona sa dostala do bližšej strednej školy. 

András Srám prevezme pamätnú 
plaketu 50.národnostného stretnutia

Srám András átveszi az 
ötvenedik nemzetiségi találkozó 

emlékplakettjét
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Na odevnícku učňovku chodi-
la do Vacova. Neskôr získala 
vzdelanie obchodníka.

Vždy pre ňu bolo doleži-
té uchovanie tradície. V ško-
le ich učila na tanec Tölgyesi 
Jánosné,  neskôr tancovala v 
mládežníckej skupine pod ve-
dením Józsefa Véghu. Od roku 
1992 začala zbierať staré zvyky 
na vlastné potešenie a po troch 
rokoch sa pokúšala svoje na-
zbierané vedomosti  odovzdať 
aj deťom. Naučila ich  na ľudo-
vý tanec, piesne a oboznámila 
ich aj dramatickým návykom. 
V tejto dobe debutovali betle-
hemskou scénou. Jej otec bol 
kantorom v evanjelickom kos-
tole, takže starší ľudia z No-
vohradu sa ľahšie rozprávali 
o svojich detských návykoch. 
Dostali nepretržitú podporu od 
Ruženky, člena krajského kul-

túrneho strediska, a tak sa dostali do slovenských materinských 
táborov. Niekoľkokrát boli pozvaní do Banky na víkend, kde ich 
choreograf zo Slovenska vyučoval detské hry a tance. Dnes učí 
deti svojich bývalých žiakov v ľudovej tanečnej skupine  a aj jej 
štvorročná vnučka tiež pozná  už slovenské piesne.

Ruženka Egyedné Baránek, Dr., ktorá teraz stojí na čele ve-
rejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku, bola ini-
ciátorkou vzniku samosprávy národnostných menšín, ktorá sa 
stala rozhodujúcim stredobodom pre kultúrny život a tradície 
obce. Aby čo najlepšie vykonávala svoju prácu, Tünde Králik 
Debreceniné dala sa zapísať i do jazykového kurzu, kde ju učil 
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na slovenčinu Gyula Alt, Dr. Bolo to  nevyhnutné i preto, aby 
oživila svoje jazykové schopnosti a aby sa aktívne podieľala na 
stretnutiach národností, ktoré sa konali na Slovensku.

História slovenskej národnostnej samosprávy obce 
Novohrad

V Novohrade mnoho desaťročí jestvovala výučba v sloven-
skom jazyku ako na materskej tak aj v základnej škole. Bohužial, 
napriek tomu  sa tento proces zanedlho zanedbal, hocí viacerí 
študovali ďalej na slovenskom gymnáziu čo starší obyvatelia 
ešte pestovali slovenčinu. V materskej škole slovenský jazyk sa 
začal opätovne vyučovať v roku 2011. Dúfame, že naše deti sa 
čoskoro zoznámia s jazykom svojich predkov i v škole. 

Pri pohľade nad úspechom folklórneho spolku s názvom 
Nógrád Szíve vzniklo rozhodnutie, aby vytvorili miestny fórum 
na pestovanie kultúry materinského jazyka, s netajenou inten-
ciou, aby pri tom využili i príležitosti, ktoré spočívajú v rôznych 
konkurzoch. V tomto bodovom systéme každoročne vyhodno-
cujú ich prácu, a podľa takto získaných skôr môžu očakávať fi-
nančnú podporu na ďalšie obdobie.

V roku 2010 skupina obyvateľov žila možnosťou využiť zá-
kon o národnostných menšinách, a počas samosprávnych volieb 
sa založila miestna samospráva národnostnej menšiny obce No-
vohrad. Odvtedy  štvorčlenné, od roku 2014 už trojčlenné zastu-
piteľstvo usiluje o to, aby nezabúdali na staré zvyky a tradície. V 
práci v súčastnosti sa udeľuje Tünde Debreceniné Králik, pomo-
cou zástupkyne Mária Keresztesné Rózsa a poslankyne Marian-
na Lévai. Od svojho vzniku sa slovenským tradíciám dáva nový 
impulz. Tiež podporujú vyučovanie slovenčiny v materskej ško-
le. V inštitúcií slovenské piesne a tance učí vedúca učiteľka MŠ 
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Erzsébet Horváth. Vytvorili aj internetovú stránku, ktorá vied-
la k novým príležitostiam na zeverejňovanie tradícií minulých 
hodnôt a súčasných ašpirácií.

Slovenská národnostná samospráva a priateľský spolok s ná-
zvom Nógrád Szíve si pomáhajú navzájom. Prvá z nich sa snaží 
vytvoriť podmienky prevádzky, zatiaľ čo spolok tradicionálnu 
prácu napĺňa životom.
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Pamiatky slovenskej minulosti

Naše kostoly

Po prisťahovovaní Slovákov cirkvi a jeho udržiavané konfe-
siálne školy sa stali strážcami starovekého jazyka a kultúry.

Evanjelický kostol

Objavenie envanjelickej cirkvi u nás prichádza do úvahy po 
tureckých vpádoch prisťahovajúcich Slovákov,ktorí prišli na 
doloženie ľudnatostí. Bohužiaľ, záznamy od tých čias nezosta-
li, ale vieme, že  od  roku 1774 za 184 rokov bola ako filiálka 
Bánku. Od  roku 1958 a stal sa samostatnou farou asi štyristo 
evanjelikom. Evanjelické bohoslužby v obci Novohrad boli iba 

Pozvánka na zasvätenie evanjelického kostola
Meghívó az evangélikus templom avatására
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sedemkrát do roka, ale veriaci chceli samostatného pastora a ak-
tívnu službu. Medzi rokmi 1953 a 1985 pastoračnú službu vy-
konával Ernő Kühn, ktorý každý víkend cestoval z Aszódu do 
Novohradu, aby vykonával svoje pastoračné aktivity.

Kostol cirkvi bol postavený v roku 1913. V živote konfesie 
bola znárodnenie školy v roku 1948 veľkým prelomom. Úsilie o 
nezávislosť dosiahli v roku 1958 a dostali aj hodnosť cirkevnej 
organizácie.

Ku kostolu medzi rokmi – 1989- 1991 postavili ústrojnú 
modlitebnú miestnosť a tiež farnosť.

Rímskokatolický kostol

Niektoré cirkevné historické pra-
mene predpokladajú, že tu žijúci mo-
ravskoslovania  boli už kresťanmi keď 
sa naši predkovia usídlili v tejto kraji-
ne, a taktiež  môžeme predpokladať, 
že mali aj kostol i kňaza a zúčastnili 
sa aj v privádzaní prichádzajúcich Ma-
ďarov na katolícku vieru. Keď biskup 
Boleslav prevzal královský dar, zorga-
nizoval v ňom farnosť. Budínska ka-
pitula z roku 1299 už spomína kostol  
Nanebovzatia Panny Márie. Po skon-
čení tureckej okupácie majiteľom bol 
biskup z maďarského Vácova, takže je 
pochopiteľné, že kostol bol pomerne 
rýchlo obnovený. Na mape Pongráczo-
vej po Turkov sa v Novohrade vidieť 2 
kostolov. Väčsí kostol Turci prestavali 
na mešitu, druhý ponechali kresťanom. 
Kostol prestavaný na tureckú mešitu 

Socha sv. Jána 
Nepomuckého na 
hlavnom námestí

Nepomuki Szent János 
szobra a főtéren
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prebudoval biskup Dwornikovits, ale po tom, čo boli múry dané, 
nová budova úplne nespĺňala požiadavky kostola. Nemal totiž 
svätyňu a okrem toho zhorel v roku 1754. Novú stavbu začal 
Károly Althann, ale dokončil jeho nástupca, Kristóf Migazzi, v 
roku 1757. Novopostavený kostol zasvätili 27. augusta 1757 na 
počesť Nanebovzatia Panny Márie. V nádhernom rímskokato-
líckom kostole obce nájdeme pamiatku slovenskej minulosti: 
ľavý oltár je ozdobený maľbou z 18. storočia a je to tzv. „tót-
sky oltár.” Maľba zobrazuje sv. Jána Nepomuckého spolu so sv. 
Vendelína, sv. Barborou a sv. Karlom Borromeo. Na počesť svä-
tého Jána Nepomuckého – svätého patróna spovede – dokonca 
postavili sochu v centre obce.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Koncom 18.storočia na ináciatívu rodiny Kuruczovcov za-
čali zostaviť plány stavby kaplnky. Mnoho ľudí sa pridalo k tej-
to myšienke a pomocou verejnej zbierky bola postavená krásna 
kaplnka na na pozemku bývalého urbariátu. Kopec v sebe zahňa 
mnoho antických pamiatkov, dôkazom čoho je aj skutočnosť, že 
profesor Imre Győri tu našiel debnu z doby bronzovej.

Na zasvätenie kaplnky potrebovali posvätnú (sakrálnu) so-
chu, preto obyvatelia z Novohradu organizovali púť peši do 
Šaštína na Slovensko.

Šaštín tvorí južnú časť osídlenia Šaštín-Stráže Trnavského 
kraja v okrese Senica. Hlavnou pozoruhodnosťou mesta je ba-
zilika Sedembolestnej Panny Márie, bývalý kostol pavlínskych 
rehoľníkov. Bazilika je spätá so sochou Sedembolestnej Pan-
ny Márie z roku 1564, ktorú si dala vyhotoviť manželka Imre 
Czobora, kvôli tomu, že sa jej hašterivý manžel sa zmenil a stal 
sa pokorným človekom. Uctievanie tejto sochy povolil arcibis-
kup Imrich Esterházi v roku 1732. K tomu si zariadil vybudovať 
aj Pavlínsky kláštor v roku 1733. Stavebné práce  aj panujúci 
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pár podporil s významnými sumami a darovaniami.  Socha bola 
odobratá zo starej kaplnky do novopostaveného kostola v roku 
1762, kde bola umiestnená na hlavnom oltári, ktorý darovala 
kráľovná Mária Terézia. 

Novohradskí pútnici – Ferenc Zima so súrodencom a tertím 
pomocníkom – priniesli drevenú sochu Sedembolestnej Panny 
Márie na chrbte zabaleným obrusom. Socha sa podobá šaštín-
skej soche, ba ešte je aj väčšieho rozmeru ako originál. Na oltári 
kaplnky sú tiež sochy sv. Floriána a sv. Vendela. Pri zasvätený sa 
do kaplnky dostali relikvie sv. Kozmu a sv. Damiana. Boli dvaja 
starí kresťania (svätí mučeníci), ktorí žili v 3. storočí a pôsobili 
ako lekári. V kaplnke sa nachádza i portrét maďarskej svätej ko-
runy. Celebruje sa tu svätá omša trikrát do roka, a to 4.mája (pa-
mätný deň sv. Floriána), 15.septembra (sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie) a 20.októbra (pamätný deň sv. Vendelína). 

Socha sv. Floriána a sv. Vendelína
Szent Flórián és Szent Vendel szobra
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Stretnutia národností v Novohrade

András Srám, rodák z Novohradu, ktorý sa stal vedúcim 
Vlasteneckého ľudového frontu v Rétság, bol jeden z iniciátorov 
organizovania kvalitného stretnutia v regióne pre národnostné 
menšiny. Spolu s Erzsike Hajdúné, ktorá je vodkyňou ženského 
výboru, poprechádzali dediny a vyhľadávali spevácke a taneč-
né skupiny. Pozvanie radostne privítali všade. Medzi hlavnými 
organizátormi patril i Gyula Alt, národnostný referent a Károly 
Bíró ako kultúrny referent. Prvý spoločný program sa uskutočnil 
v roku 1976 v Bánke. Výrobné družstvá s prívesmi prepravovali 
vystupujúcich na miesto. Reštaurácia s názvom Bárka zabezpe-
čila jedlo pre všetkých iba za 6 forintov za jednu osobu. Malá 
lávka slúžila ako schodisko a diváci sa umiestňovali na svahu. 
Kvôli úspechu stretnutia viedlo k rozhodnutiu, že to treba po-
kračovať, ale aj k tomu vybudovať vodné pódium s hľadiskom.  
Kým sa nedokončili práce, dedina Novohrad poskytla miesto k 
pestrofarebným udalostiam. Vonkajšie pódium pod hradom sa 
ukázalo byť ideálnym miestom.

Novohradská skupina na stretnutí v Banke v roku 2016
A nógrádi csoport a 2016. évi bánki találkozón
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Novohrad takto informoval o piatej schôdzi zverejnenej 
23. augusta 1971. Slávnosť otvoril András Srám, okresný ta-
jomník Vlasteneckého ľudového frontu. „Popoludňajší kul-
túrny program sa začal s účasťou šestnástich ľudových skupín 
a takmer päťsto účastníkmi. Program otvoril slovenskými ľu-
dovnými piesňami a ľudovými tancami  veľkotarčanský sloven-
ský národný súbor. Po nich nasledoval súbor Matica Slovenská 
z Hronseku. Nádherná hudobno-tanečná kompozícia, ktorú 
predstavila štyridsaťčlenná skupina vo farebnom ľudovom kroji 
prinútila publikum na nadšený potlesk. Tanečníci zo šahanského 
pionierskeho domu zostavili svoj program s názvom A Tátrától 
Nógrádig (Od Tatier k Novohradu). Okrem iného členovia sú-
boru nemeckej národnostnej menšiny z Pilisvörösvár predniesli 
náladové, veselé tirolské tance. Z maďarských skupín predniesli 
ľudové tance a hry Sečanovia, Nežovčania, Janovčania, Veľko-
orosovčania a z obcí Nógrádmegyer. Zúčastnil sa aj berkýnsky 
nemecký chór, tanečná skupina zo Senda a zborový spev Sen-
václančanov. Československý folklórny súbor Helpan priamo 
priviedla do údivu divákov. Účastníci stretnutia sa zabávali na 
národnostnom plese, a tým sa ukončila piatá schôdza novohrad-
ského národnostného stretnutia.“

Až do roku 1970 naša obec bola hostiteľom podujatia. Po 
ukončení scény v Banku vystupujúci súbor z Novohradu sa na-
ďalej každoročne zapojil do podujatia.

Novohradské ženíčky na speváckej súťaži 
s názvom Röpülj Páva

Spevácky zbor z Novohradu vytupoval už aj v roku 1961 v 
rámci oslave na sv. Štefana. Usporiadateľom skupiny je Tölgye-
si Jánosné, vodkyňou je Galambos Gézáné a hudobníkom bol 
Géza Galambos. Okrem miestnych vystúpení navštívili aj iné 
podujatie v regióne.
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V rokoch 1969-1970 stal obrovský úspech v maďarskej te-
levízii vtedy iba v jednom kanály vysielajúca súťaž s názvom 
Röpülj Páva,  následkom toho celoštátne vytvorili tzv. pávakör. 
Séria nielenže vyvovalala momentálny záujem o ľudovú hudbu, 
ale maj aj dlhodobý výsledok. V dôsledkom toho vytvorilo aj 
mnoho  vidieckých skupín Páva-kör, kde boli oživené piesne tý-
kajúce sa dedinských zvykov a k tomu vybudovali spoločenstvá 
pre spievanie ľudových piesní.

Z iniciatívy Miklósa Lengyelfyho a Lajosa Vassa sa celý 
mediálny svet presunul na úspech televízneho programu zo zá-
ujmom ľudovej hudby. To skoncipovala Piroska Szigeti: „ Sku-
točným víťazom je ľudová pieseň, pretože viac ako desattisícne 
obecenstvo márne volilo na súťažiacich aj tak sa to týkala na 
ľudovú pieseň.“

Členovia novohradského zboru aj dodnes radi pripomínajú 
na úspešnú sériu v ktorej sa tiež súťažili aj v priamom prenose 
v televízii. Dlhé roky po úspechu skupina zostala spolu a mnohé 

Novohradsé ženíčky v TV relácií
Nógrádi menyecskék TV-felvételen



56

vystúpenia srdečne prijali. Boli aj v bývalom Sovietskom zvä-
ze, v Československu a mali takmer nekonečnú sériu maďar-
ských predstavení. Vo svojom vyhlásení hudobnovedec László 
Vikár jednoducho uviedol význam súťaže Röpülj Páva : „ Stov-
ky účinkujúcich pomohli tisíci a nakoniec milióny nasledovali, 
dokonca sa pripojili aj sami do spevu… Nepriame alebo priame 
efekt stále vyzývajú.”

Novohradské obecné múzeum

Nedávno vytvorené novohradské obecné múzeum sa nachá-
dza na hlavnej ulici dediny. Zbierku vytvorila miestna samosprá-
va obce, slovenská samospráva podieľala v obohacovaní vo fun-
govaní a naplnenia životom. V tradičnom slovenskom trojitom 
pridelení – nádvorie, čistá izba, zadná izba – znázorňuje pred-
mety vidieckeho ľudového života. Obzvlášť bohatá je aj zbierka 
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slovenských ľudových krojov. Hĺbka skriniek ukrýva prekrásnu 
vyšívanú odev, ale aj v druhej miestnosti  sa môžeme obhliadnuť 
na oblečených bábkach, ako sa zmenili vekovo krojové zvyky.

Vďaka tradičným slovenským ašpiráciam sa často napĺňa 
nádvorie i samé miestnosti múzeu. Bolo tu natočených i zopár 
filmov o starých tradíciach aby mohli odovzdávať svoje zvyky 
pre ich potomstvo.

Samospráva obce sa neustále snaží obohacovať obecné mú-
zeum. Naposledy bola pripravená vnútorná i vonkajšia pec, kto-
rá slúži na rôznych podujatiach, tiež plánujú obnovu hospodár-
skej budovy ako aj samostatnej sýpky.

Priateľský spolok Nógrád Szíve

V obci Novohrad funguje viac spolkov. Jeden najaktívnej-
ší z nich je priateľský spolok Nógrád Szíve. Ako aj jeho po-
menovanie ukazuje na to, spolok vznikol z obyvateľov obce 
Novohrad. Stretli sa tu priatelia s cieľom  aby ukázali svojim 
dospievajúcim, deťom  a všetkým ostatným krásne novohradsé 
tradície. 

Nazbierali a spracovali veľa tradicí. Najúspešnejsie z nich 
sú novohradské slovenské svadbové, driepačky, stavanie mája, 
Betlehemské hry. S betlehemskými hrami sa zúčastnili na rôz-
nych súťažiach, napokon sa dostali aj do hlavného mesta Ma-
ďarska, ale i na Slovensko, ako aj na národnostnom stretnutí 
betlehemských hier v Debrecíne. Na danom stretnutí vystupu-
jú ľudia z rôznych krajín bývalého Uhorska ( Horné Uhorsko, 
Sedmohradsko, Podkarpatsko, Vojvodina), aby ukázali svoje 
vianočné zvyky. Novohradčania môžu byť hrdí, lebo ako jediní 
zo župy sa dostali na štátne stretnutie. Je veľkým potešením, že 
ako aj prezentované  zbierky, tak i aj samotné podujatie navrhli 
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ako súčasť Svetového dedičstva, i tak sa dajú spoznať miestne 
tradície obce Novohrad. Za nimi je už veľa vystúpení, niekedy 
dostanú toľko pozvánok, že mnoho z nich už nevedia prijať.

Druhým občianskym spolkom je Nógrád Község Hagyomá-
nyőrző Klubja (Klub tradícií obce Novohrad), ktorý tvoria naj-
mä dôchodcovia. Tiež spolupracujú so Slovenskou Národnost-
nou Samosprávou i novohradským tradičným spolkom. Majú 
hoci spoločný cieľ, a to aby zachovali novohradské tradície.

Naše družobné obce

Slovenská národnostná samospráva obce Novohrad sa po-
dieľa pri pestovaní vzťahov medzi družobnými obcami. V roku 
2011 pri príležitosti VII. obecných dní sa podpísala Dohoda o 

Novohradskí betlehemovci
Nógrádi betlehemezők
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partnerskej spolupráci medzi obcou Novohrad a obcou Horné 
Turovce (Slovenská republika) a tým sa obec Horné Turovce 
právoplatne stala partnerskou obcou. 

Kvôli futbalovým družstvám „starí mládenci“ tento vzťah 
jestvuje už viac ako 20 rokov. Samospráva obce spolu so slo-
venskou národnostnou samosprávou si mysleli, že tento vzťah si 
treba posilniť aj oficiálne. Zosúhlasili s Tomášom Sztyahulom, 
starostom obce Horné Turovce, ktorý s nadšením privítal inicia-
tívu. V rámci obecných slávnosti na Slovensku bolo podpísa-
nie Dohody o partnerskej spolupráci. Od tej doby obe dediny sa 
podieľajú vo vzájomných spoločensko-kultúrnych udalostiach, 
aby si navzájom ukázali svoje tradície a zvyky.

Druhou družobnou obcou sa stala Cibakháza z Maďarska. 
Spájajúcou niťou bol fakt, že András Szarvas, rodák z Novo-
hradu slúžil ako farár mnoho rokov v obci Cibakháza. Mno-
hočlenná delagácia z Cibakháza sa niekoľkokrát zúčastnila na 
podujatiach organizovanou slovenskou samosprávou, ako aj 

Podpísanie Dohody o partnerskej spolupráci s obcou Reňska Wies 
Testvértelepülési megállapodás aláírása a lengyelországi Reňska Wies 

községgel
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13. augusta 2015, na podujatí Slovenských víkendových dní 
a 29. apríla 2017 na 3. speváckej súťaži s názvom „Nemôžem 
žiť bez muziky“. 

Tretí družobný vzťah sa vytvoril s obcou Reňska Wies z Poľ-
ska. Členovia slovenskej samosprávy niekoľkokrát navštívili 
Poľsko, a rovnako ako  prípade u Hornotúrovčanov mali aj tu 
výhodu ovládanie slovenčiny. Naši tanečníci poukázali nim no-
vohradské slovenské tance a piesne, čím dosiahli veľký úspech. 
Okrem toho miestne hasičské združenie pestuje dobrý kontakt 
s hasičským združením z Poborszowa.

Naše staré slovenské jedlá

V tom čase obec pozostávala iba z troch ulíc.: z Košickej, 
Gácsi a Koložvárskej. Dedinčania pomenovali len nasledovne: 
Kostolná ulica, Stredná ulica a Zadná ulica. Dávno v obchode 
nič iné sme nekupovali iba kryštálový cukor, mletú červenú pap-
riku a olej do lampy. Všetci pracovali na poliach a vypestovali 
všetko potrebné pre seba. Chlieb nepredávali v obchode. Pri pe-
čení chleba zvyšok vyvaľkali na cm hrubú, opiekli, natreli lek-
várom a takto zjedli. 

Pre všetky ročné obdobia mali typické jedlá. Iba v nedeľu 
podávali mäso, na jar zarezali straré kurčatá. Pretože nemali ľu-
dia vtedy chladničku, slepačiu polievku museli na čerstvo uva-
riť. Stehno dostávali vždy muži, aby mali silu k práci, potom 
nasledovali ženy, deťom rozdelili i zúzik. Králiky pobehovali 
v stájoch, neboli oddelené v chlievi a spotrebovali to, čo zostalo 
po dobytkoch. Ich mäso bolo vynikajúce na prípravu sviečkovej, 
perkeltu i do polievky.

K varenému mäsu pripravili paradajovú omáčku, samo-
zrejme toľko, koľko postačilo pre celú rodinu. V pondelok zjedli 
zvyšok. V utorok si dali fazuľovú alebo bagócaleves (cícerovú 
polievku) s údenou klobásou. Cícer treba vopred namočiť, dlh-
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šie než fazuľu. V stredu zyvkli mať cestoviny, ktoré mohli byť 
vyhotovené v rôznych formách: pirohy, gule, placky a šúlance. 
Nasýtili sa rezancami a preto si dali k tomu ľahkú zapraženú 
polievku. Vo štvrtok podávali polievku nagyhaluska (veľká 
halušková polievka). Polievka sa pripravila nasledovne: ha-
lušky veľkosti pästi vyvarili, pridali k tomu zeleninu, spravili 
aj malé množstvo cibuľovej zápražky. Niketorí si rozrezávali 
halušky na plátky v tanieri a polievali červenou zápražnicou. 
Halušky pripravili zo zemiakov a múky s oškvarkami vo vnútri, 
čiže je to podobné ako koláč z kysnutého cesta alebo placky. 
V Novohrade to nazvali ako nagyhaluska leves (veľká halušková 
polievka). Boli rovnako varené ako knedle, ale mohli by byť tiež 
varené v polievke. Nasekaná, zmiešaná so zápraškom a trochu 
opekaná bola vynikajúca. Na piatok zase pripravili cestoviny, čo 
boli veľmi výdatné. V sobotu bol na rade zemiakový paprikáš.

V nedeľu podávali vývar z údeného mäsa, čo sa podobne  
pripravil ako bežný vývar. Podávali s fliačkami. Komory v do-
moch z nepálených tehál boli chladné, a preto mäso dlho vydr-
žalo. Vo voľnom komíne udili mäso, lebo zvlášt udiaca komora 
nejestvovala. K údenému mäsu servírovali zemiakový prívarok.

Pri žatve pripravili zemiakový paprikáš.  Bolo k tomu pri-
dané údené rebierko alebo klobása. Po nejakom čase, keď na 
jar kvokli kurčatá, mohli byť zarezané v auguste. Vtedy začali 
vykrmovať husi, ktoré zarezávali na Martina. Husi neboli oko-
renené iba osolené. Gunára krmili 5 týždňov. Perie portebovali 
k vene. Husi sa pasili na strništi a na lúke. Husacie sadlo s kožou 
a pečeňou osolili a dali zvlášť vypiecť. Do polievky nechali krk, 
končatiny a zúzika. Občas krk aj naplnili. K husaciemu mäsu ne-
vynechali ani plnyenyina (plnku). Z drobkov pripravili aj luda-
šu, a to tak, že do hrnca vložili ryžu, naň prišlo mäso a ryžu dali 
tiež na vrch. Naliali s takým množstvom vody aby sa zakrylo.

Na zimu boli zvykom zabíjačkové hody. Pripravili zsemlés 
leves (vývar so žemlou), lebo popri zabíjačkách nemali čas 
hniesť rezance. Bolo varené rovnakým spôsobom ako klasický 
vývar, iba do toho dávali rascu. Žemla bola nakrájaná na kocky, 
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dokonca nakrájali do toho aj cibuľu. Deti mali za úlohu rozniesť 
výslužku, čo sa často vrátila, keď aj inde bola zabíjačka. Tak sa 
stalo, že dlho zostalo zabíjačkové jedlo. Zabíjačky sa uskutoč-
nili cez týždeň aby nechali nedeľňajší deň ako sviatok, i učitelia 
v škole prepáčili ak v deň zabíjačky dieťa nešlo do školy. „V deň 
zabíjačky sme prezliekali za cigánku, takto sme šli na zabíjaču. 
Aj my sme dostali jaternicu.“

Disznótoros pogácsa (Zabíjačkový pagáč)
Cesto vypracujeme z múky so sadlom, k tomu ešte soľ 

a vajce. Ako suroviny  potrebujeme 1 kg hladkej múky, 50-60 
dkg sadla, taktiež 2 celé vajce a 1 žĺtok. S bielkou treba natrieť 
aby bol vrch zlatočervený. Pagáče boli vykrojené a na vrchu 
kockované.

Uvarili hrubšie rezance, kyslú kapustu a oškvarky nadrobi-
li a trochu v masti zahriali aby sa neohladili rezance.

Káposztaleves (Kapustnica)
Pred kapustnicou si dali sladké cestoviny (orechom alebo 

makom). Navarili kapustnicu, pridali cibuľu i cesnak a nechali 
aj tenšiu zaprašinu. Tie isté rezance podávali ku kapustnici čo 
predtým si dali na sladko. 

Lepnyik (Placky)
Dáme si uvariť 2-3 kg zemiakov. Treba za horúco pretláčať 

drvičom zemiakov a ochladiť kým budú vlažné. Potrebujeme 
soľ a také množstvo múky z čoho cesto ešte zostalo mäkké. Po-
dobne sa vyrába ako knedle alebo halušky, líši sa iba v tom, že 
sa dáva viac múky, aby bola pevnejšia. Typickým príkladom sú 
pirohy, keďže s tým pracujeme, nesmie obsahovať veľké množ-
stvo zemiakov. Placku možno natrieť lekvárom, kačacou i husa-
cou masťou, vyprážanou krvou ale veľmi chutia i s oškvarkami.  
Cesto placky treba vaľkať hrubé pol malíčka, pritom na plat-
niach sa pečie jemne hľuzovito.
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Slovenský názov tvarohovej placky je szírovnyík (syrovník). 
To je už kysnuté cesto. Zo 60 dkg múky vyjde až na dve plechy. 
Potrebujeme k tomu osem dekagramov masti a tri celé vajcia. 
Droždie necháme vykysnúť v mlieku s cukrom, ale do cesta ne-
potrebujeme veľa cukru. Zamiesime s vlážnou vodu a necháme 
kysnúť. Rozdelíme na dve časti a dáme do vymastenej plechy. 
Ako ochucovadlo potrebujeme 1,5 kg tvaroha a toľko zemiakov, 
čo sa zmestí do 1,5 drviča. 6 celých vajec pridáme k tomu aby 
sme nemuseli natrieť zvlášť povrch.  Do tvaroha dáme 60 dkg 
cukru,   lebo terajší cukor už nie je taký sladký ako dakedy a pri-
dáme aj štípku soli. Nevyhnutné je, aby sme tam dali aj smotanu, 
nie je problém  ak krém je mäkkejší, lebo vajcia podržia. Cesto 
natierame krémom a urovnávame, a kde majú radi hrozienka, 
nasypú k tomu. Povrch posypeme škoricou, pomiešanou kryš-
tálovým cukrom. Z okrajov už vidíme, kedy je hotový. Hovorí 
sa, že na mnohých miestach sa to pieklo vo veľkom množstve 

Lepénysütés - Pečenie placky
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počas veľkých sviatkov. Keď pastier vyhnal dobytok na pasien-
ky, a keď sa to stalo počas sviatkov ženy ich odprevadili, a do 
batoha si pripravili polovicu plechu z placky.  

Druhé zemiakové jedlo je ganca (fučka), taktiež krum-
pliszuszóka alebo krumpliszuszogó. Zemiaky očistíme, pokrája-
me na menšie kúsky, zalejeme vodou, osolíme a postavíme va-
riť. Ak sú už zemiaky celkom mäkké, roztlačíme ich a prisypeme 
múku. Premiešavame a počas varenia si kaša odfukuje. Keď sme 
uvarili, s varechou urobíme také menšie kúsky a doložíme do 
misky, omastíme a druhú dávku dáme do inej misky. Usmaží-
me si na oleji alebo na masti cibuľku, pražíme do zlatohneda 
ako zvykneme na perkelty. Niektorí predsa majú radi tak cibuľu, 
keď to dobre praskne pod zubami, podáva sa to kapustou alebo 
bryndzou. Takisto sa stáva, že neformuje sa z toho guľka, ale sa 
natiera na tanier ako krupica, ochutia a tak konzumujú. 

Csörögefánk alebo krapnya (fašiangové fánky). Sú typic-
kým fašiangovým jedlom spolu s pampuškami. Za kilo múky 
potrebujeme 5 vajec, 1 kelímok kyslej smotany, štipka soli, 1 PL 
práškového cukru, 1-2 PL rumu, aby cesto bolo hľúzkovité. Na 
tenko vyvaľkáme cesto, radlom nakrájame a vyprážame v horú-
cej masti. Vypražané posypeme práškovým cukrom. 

Charakteristickým vianoč-
ným pôstkovým jedlom je guba 
(opekance, bobaľky). Pred 
Vianocami sa vyrábalo vo veľ-
kom, lebo boli trvanlivé. Múku 
pomiešali vo vlažnom mlieku 
droždím a nechali vykysnúť. 
Po vykysnutí cesto vyvaľkávali 
na dlhé tyče a nakrájali na malé 

kúsky, potom upiekli na sucho v peci. Bobaľky pred konzumo-
vaním uvarili vo vriacej vode, ochucovali makom, medom alebo 
tvarohom.

Piroha -mákos derelye 
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Informátori (zdroje):
Molnár Istvánné, Andrásik Zsuzsanna, nar. 18.9.1939
Sebes Józsefné, Rottek Rozália, nar. 26.4.1940
Drétyovszki Andrásné, Dudás Erzsébet, nar. 14.12.1945
Hugyecz Andrásné, Varga Veronika, nar. 7.5.1943

Naše kroje

Hĺbky skriniek aj dnes ukrývajú staré slovenské novohradsé 
kroje. Žijú ešte takí, ktorí vedia, ako sa obliekali kedysi. Každá 
žena nosila vo vlasoch sponky, lebo to bolo potrebné pre tvorbu 
drdolov. Nosili aj čepice, čo sa pripínalo dvakrát šnorovaním, 
aby sa dobre udržala na hlave. Čepice nosili iba v dome alebo 
vo vnútri, keď vyšli von, priviazali na ňu šatku. Pri páraní perí, 
okrem slobodných dievčat nosili všetci čepice. Cez leto pri oko-
pávačkach mali tenšie, v zime nosili hrubšie šatky. Jej farba zá-
visila od veku žien. Mladšie dievčatá nosili biele, staršie tmavšie 
a starým ženám sa slúžilo nosiť čierne. Nosili bavlnenú tkaninu. 
Boli vyrobené z konopa, k tomu kupovali aj bavlnu, aby lát-
ka bola tenšia, mäkkšia a belšia. Neskôr si kupovali barchetovú 
látku na šitie. Pekne čerili aj rukávy košele. Lepšie sa v ňom 
pracovalo, lebo odstála od tela a nepridržala sa. K sviatkam boli 
„vložené“, ktoré nazývali oplecko a na to si zaobiekali prusliak. 
Je to kabátik bez rukáv, čo mal riasu aj vzadu. Jeho farba sa tiež 
zmenila vekovo. Každý to dokázal ušiť pre seba, ale deti primár-
ne zdedili od svojich väčších súrodencov. Prusliak bol vyšívaný. 
Dávnejšie použivalo na bielom pozadí s červeným a modrým 
vyšívaním, ale neskôr sa stal pestrejším a mohli vyrobiť aj fialo-
vým, zeleným i modrým motívom. 

Na prusliak si obliekli rukávce, čo mohli byť gombíkové 
s dlhým rukávom. Rukávce nosili na jar a jeseň, v zime k tomu 
nosili čiernu šatku „berliner“, lebo to bolo veľmi mäkké a teplé.
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Spodnička sa nazývala rubáš, ktorá bola vyrobená z poloba-
vlnenej látky. Keby bolo vyrobené iba z čistého konopa, to by 
rozšírilo postavu svojej nositeľky. Uväzovala sa stuhou okolo 
pásu, na to si dávali sukne. Cez týždeň sa nosili 3-4, počas sviat-
kov sa vyskytol až 8-10 kusov naraz, aby dievča bolo plnoštíhle. 
Spodná časť sukne bola úzko zašitá tzv. „viedenskou červenou“, 
ich golier musel byť o niečo širší, aby sa sukne zmestili jedna na 
druhej. Horná sukňa nemala obšívku, iba lemovky. Slávnostné 
šaty zdedili dievčatá od svojich rodičov a starých rodičov. 

Dievčatá nosili biele pančuchy, mladšie nosili aj modré, na-
priek tomu staršie mohli len čierne. Šuster v dedine vyhotovil 
sponkové topánky (charakterové topánky), ktoré sa nosili iba 
v nedeľu v kostole, tak si to zdedil aj mladší súrodenec. V zime 
nosili čižmy s tvrdou sárou.

Kroje mužov boli oveľa jednoduchšie. V lete nosili iba rov-
né voľné gate, na sviatkách nosili čierne košele modrými alebo 
zelenými gombíkmi. 

Niketoré názvy ženských krojov dodnes používajú:
ingváll = oplecko,
pendely = rubáš,
alsószoknya = spodná sukňa,
felsőszoknya = vrchná sukňa,
kötény = zástera, fenuška,
kendő = ručník,
nagykendö = veľký ručník,
pruszlik = prusliak,
ujjas = vizitka,
szvetter = sveter,
ködmön = kožuch,
bekecs = bekeš,
kabát = kabát.

Informátori:
Zsuzsanna Andrásik, Molnár Istvánné, nar. 18. 9. 1939
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A magyarországi szlovák nemzetiségiek himnusza

Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét!
Napod fénye boldogítsa népek életét.
Szomszédok közt megértést, szeretetet és békét.
Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét!

Uram, áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét.
Vidd a szeretet sugarát otthona felé.
Éhezőknek kenyeret, erőt adj a betegnek.
Uram áldd meg ezt a földet, s minden nemzetét.

Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý Boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá, 
Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.

Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.




