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Géczi László MiklósnéGéczi László Miklósné

„A múltat tiszteld a jelenben, 
s tartsd meg a jövőnek.”

Szurdokpüspöki Nógrádikumjai

A salgótarjáni József Attila Mű-

velődési Központ adott otthont a 

közművelődéssel foglalkozó szak-

emberek, önkormányzatok, intéz-

mények számára szervezett Nóg-

rád megyei közművelődési szak-

mai napnak 2018. november 22-én. 

A  rendezvényen közel 70 közmű-

velődési szakember, civil szerve-

zeti és települési vezető vett részt. 

A kultúra – érték – közművelődés 

– turizmus – helyi érték témakö-

rét járták körül a jelenlévők, jó 

gyakorlatokat, települési példákat 

megismerve. A  nap során többek 

között a megyei értéktár bizottság 

munkájáról is részletes tájékozta-

tást kaptak a résztvevők, különös 

tekintettel a Nógrádikum díjak 

gazdag tárára. A  szakmai napon 

Géczi László Miklósné, Szurdok-

püspöki Tiszta Életéért Egyesület 

elnöke adott bepillantást Szurdok-

püspöki kulturális életébe. Előadá-

sában bemutatta az egyesület 12 

éves tevékenységét, a falu életében 

betöltött, közösségformáló szere-

pét. A település négy Nógrádikum 

díját, valamint azok történetét is 

megismerhették a jelenlévők az 

előadás során, melynek leirata 

alább olvasható.

Géczi László Miklósné vagyok, 

Szeretettel köszöntök mindenkit. 

Köszönöm a meghívást.

Háború után születtem egy 

olyan családba, ahol együtt éltünk 

a nagyszülőkkel. Dolgos, szorgal-

mas, tisztességes emberek között 

nőttem fel, ahol a gyermek, a  szü-

lő, a  nagyszülő megbecsülése, sze-

retete érezhető volt. A  rokonság, 

a barátok szívesen látott vendégek 

voltak nálunk. Ez a példa megha-

tározó volt egész életemben. A falu 

közösségében az volt a megtartó 

erő, hogy rend volt, rendszer mű-

ködött. A  szükség, az egymásra-

utaltság összefogást kívánt. Az 

életritmus, a  munkanapok, az 

ünnepek megtartása szerint élt a 

család. Szombaton kisöpörtük az 

udvart, előkészítettük a vasárnapi 

ebédet, levágtuk a csirkét, a  kert-

ből hoztunk zöldséget, édesapám, 

vagy nagyapám kipucolta a cipőket. 

Vasárnap együtt mentünk a temp-

lomba. Ünneplő ruhában, lélekben 

is felkészülve az ünnepre.

A  vasárnapi ünnepi mise a 

templomban a hívek találkozó he-

lye is volt. Itt mutattuk be az új ru-

hát, itt kereszteltek, itt hirdettek, itt 

eskettek, itt temettek. A  hitélet is 

összefogta az embereket. A  közös 

ima, az orgona hangja magasztos 

élmény volt. Vasárnap délutáno-

kon a lányok népdalokat énekelve 

csoportosan sétáltak a falun végig. 

Az asszonyok kiültek a kapuba, úgy 

mustrálták a fi atalokat. Mindenkit 

ismertünk. Tudtuk a rokoni, baráti 

kapcsolatokat. A faluban titok nem 

volt, a hír gyorsan terjedt. Honnan 

tudtunk mindent? Nekünk még 

meséltek a régiekről, a  két hábo-

rú borzalmairól azok, akik átélték 

ezeket.

Képzeljék el: nagymamám 

1888-ban született. Mesélt az ő éle-

téről, a  szüleiről, a  nagyszüleiről, 

akik az 1700-as években éltek. Így 

ismertük meg a múltat, azt, hogy 

hogyan éltek elődeink. A  folyama-

tosság, a múlt megismerése termé-

szetes folyamat volt.

Több évszázad történelme ele-

venedik meg ezekben a mesékben. 

Mennyi változás, milyen emberi 

gazdagság! A  parasztember tudá-

sa, mely nemzedékek alatt csiszo-

lódott, képessé tette őt a családja 

eltartására. Tudta a növényt ter-
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meszteni, az állatot tartani, mind-

kettőt szaporítani, nevelni, gyógyí-

tani, feldolgozni, tartósítani. Ezzel 

együtt egyensúlyt tartott a termé-

szettel. Nem szennyezte, nem zsi-

gerelte ki, harmóniában élt vele, ré-

sze volt, csak annyit vett el, ameny-

nyire szüksége volt.

Micsoda kitartás, erő, akarat 

kellett ahhoz, hogy a családnak 

megteremtse a mindennapit.

Én még a szüleimmel részt vet-

tem azokban a paraszti munkák-

ban, amelyeket a mai gyermekek 

könyvből ismernek. A  kézzel ara-

tást, a  kukoricatörést, a  szüretet, 

a cukorrépa ásást, amelyek sok em-

bert igénylő kézi munkák voltak.

A  faluban pár lovas fogat volt, 

akik a szántást – vetést, a szállítást, 

a  betakarítást végezték. Pár hold 

föld adta a megélhetést, ebben az 

időben az életritmust a mindig 

időszerű munka adta. A  család 

minden tagja kivette részét a min-

dennapi munkából, korához, te-

hetségéhez képest. A  folytonosság 

biztosított volt, mert a tudást, a ta-

pasztalatot az együtt élő generáci-

ók átadták egymásnak. Belenőttek, 

beletanultak.

Ez az életforma létrehozta a 

kisebb-nagyobb közösségeket, az 

egymásra utaltság, a  közös élmé-

nyek erősítették azt. A  munka 

nemcsak teher, megpróbáltatás 

volt, hanem sok vidámság forrása 

is: a  kukoricafosztás, a  tollfosztás, 

a  disznótorok, szüretek, lakodal-

mak mind-mind a jókedv, a  móka 

jegyében teltek, elég csak a szüreti 

mulatságra gondolni.

A  húsvét, a  karácsony, a  ven-

dégség az egész falut megmoz-

gatta. Milyen jó volt ülni Toncsi 

bácsi sergőjén, a  hajóhintán sikí-

tani, a  bazárban venni csillogó ap-

róságot. Nem volt anyagi jólét, de 

az emberek között volt kapcsolat, 

a családokban összetartás, szeretet, 

a településeken közösségi élet.

Az 1960-as téeszesítés véget ve-

tett ennek a több évszázados kultú-

rának. Értékvesztő világ követke-

zett, amiben megszűnnek a közös-

ségek, elvesznek az értékek. Ilyen: 

a barátság, a szeretet, a segítés, az 

összefogás, a gondoskodás…

Hogyan tovább? Keresni kell 

a múltból azokat a még fellelhe-

tő, megmaradt értékeket, amik 

megtartottak bennünket máig, 

és bízunk benne, hogy segítenek 

megmaradni az utánunk jövő nem-

zedékeknek. Erről a pásztói „Köz-

kincs kerekasztalról” beszélgettünk 

– gondolva a jövőre – Prezenszki 

Piroska vezetésével, majd a Mű-

velődési Intézet két munkatársa, 

Szolnoki Ildikó és Máté Lászlóné 

Kaszás Mária vezetésével megin-

dult Nógrád megyében az értéktá-

rak megalakulása és az értékgyűj-

tés. Erről 2013-ban Szurdokpüs-

pökin nyílt először kiállítás. A  ki-

állítás anyagát a szurdokpüspöki 

értékeket Hegedűs Éva a könyvtár 

vezetője gyűjtötte össze.

Kedves Hallgatóim!

Hogyan kerül az ember abba a 

helyzetbe, amikor magáról beszél? 

– a múltjáról, a  családjáról, a  bará-

tokról, a  falujáról, arról a korról, 

amelyben élt? Miért akarja meg-

osztani élményeit azokkal, akiket 

ez érdekel, miért akarja újra élni a 

gyermekkort, az ifj úságot? Miért 

érzi úgy, hogy az az idő volt az igaz, 

a követendő? A sok millió élmény-

ből, hatásból miért azok maradtak 

meg az emlékezetben, amik évtize-

dek múlva is elevenek, ugyanazo-

kat az érzéseket keltve bennünk, 

mint amikor történtek? Szerintem 

azért, mert ezek meghatározó-

ak voltak jellemünk alakulásában. 

Ezek a mi ÉRTÉKEINK.

Ezeket szeretnénk megmutatni 

másoknak, mert meggyőződésünk, 

hogy ezek kiállták az idő próbáját. 

Elődeink: szüleink, nagyszüleink 

is ezek szerint éltek, tehát ezek a 

túlélés zálogai. Visszatekintve az 

elmúlt hetven évre, azt látjuk, hogy 

ezek az értékek elvesznek, megpró-

báljuk menteni azokat, amik a mai 

életformába beilleszthetők, hor-

dozzák a régiek jellegzetes vonásait, 

alkalmasak az elfogadásra és a to-

vábbélésre.

Ahhoz, hogy azt, amit mi érték-

nek tartunk mások is elfogadjanak, 

úgy kell bemutatni, hogy mindazok 

érvényesüljenek, amitől az fontos 

a bemutató közösségének. Ismerni 

kell a bemutatott „érték” történe-

tét, a  mai helyzetét, és látni kell a 

Szurdokpüspöki Nógrádikum-díja, Hanák Kolos turisztikai öröksége
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jövőjét. Azt az igényt kell megfo-

galmazni, amit a közösség tervez 

vele a jövőben. Ezt másokkal is el 

tudjuk hitetni. Ez csak úgy lehetsé-

ges, ha ismerjük, és nagyon szeret-

jük a védendő értéket.

Szurdokpüspöki négy nógrá-

dikummal büszkélkedhet. Ezek az 

elmúlt évtizedek kikristályosodott 

kincsei, amik ma is példaértékűek, 

erősítik az egyházi és világi közös-

ségeket, színesebbé teszik napja-

inkat és példát adnak az utánunk 

jövő nemzedékeknek.

MI az ÉRTÉK?

A  közösség életéből levont kö-

vetendő tapasztalás, amelyet elfo-

gadott, megtartott, gazdagított és 

továbbadott, irányt mutatva a jövő 

építéséhez, a  továbbéléshez. Mai 

értékvesztő világunkban különö-

sen nagy szükség van ezeknek a 

maradandó és megtartó értékek-

nek a felkutatására, összegyűjtésé-

re, továbbadására, mielőtt ezeket 

végképp elveszítjük. Nélkülük ho-

gyan találjuk meg a helyes utat, a jó 

irányt? A  megváltozott világban 

szinte megszűntek a közösségek. 

Kinyíltak a lehetőségek, az embe-

rek nem keresik a közös élményt, 

nincs kapcsolattartás, egyre inkább 

elvesznek, elmaradnak az évszá-

zados szokások, hagyományok, 

amelyek lehetőséget adtak a közös-

ségek építésére, a jó irány megtalá-

lására, amely ezek fennmaradását 

biztosítja.

Ezért nagy a felelőssége a ma 

élő generációnak, mert most van 

nagy szükség arra, hogy a múlt ta-

nulságait számba véve, a megtartó 

értékeket megóvjuk az ezeket le-

romboló törekvések ellen.

Szurdokpüspöki 1000 éves tör-

ténelme igen gazdag azon értékek-

ben, amelyek máig megtartották. 

Nem akarjuk mi a múltat vissza-

hozni, csak annak megmutatásával 

szeretnénk megismertetni gyer-

mekeinkkel azt, hogy hogyan éltek 

a régiek. Mennyi erőfeszítésbe ke-

rült, hogy megvédjék, hogy meg-

tartsák, hogy mindennapi keserves 

munkával gazdagítsák ezt a telepü-

lést, hogy a történelem viharaiban 

is megmaradjon ez a kitartó, szívós, 

dolgos, összetartó közösség.

Szurdokpüspöki közel 2000 

lelkes község Nógrád megyében, 

a  Mátra és a Cserhát hegységek 

ölelésében a Zagyva folyó völgyé-

ben fekszik. Egyike annak a 10 

településnek, melyeket 1004-ben 

Szent István királyunk adomá-

nyozott az általa alapított Egri 

Püspökségnek. Két falu, Szur-

dokpüspöki és Zagyvaszentjakab, 

egyesüléséből alakult ki a mai te-

lepülés 1926-ban.

A  községnek két római katoli-

kus temploma van, amelyek min-

den egyházi ünnepen megtelnek 

hívekkel. Keresztény hagyománya-

ikat ápolják.

A  község 1996-ban millecente-

náriumi emlékművet, 2004-ben a 

település fennállásának 1000 éves 

évfordulójára történelmi Emlék-

kutat emeltek. Mindkét alkotás ifj . 

Szabó István Munkácsy-díjas szob-

rászművész alkotása.

Az évszázados hagyományok-

kal rendelkező szőlőtermelés szép 

emléke a kisvölgyi pincesor. A falu 

felett magasodó Mátra jelenti 

a község legnagyobb vonzere-

jét. A  község végpontja az évente 

megrendezett Hanák Kolos, Mát-

rabérc, Muzsla, Koncsúr kör tel-

jesítmény túráknak. A  Fenyves 

Fogadó kényelmes szállásaival vár-

ja a környék szépségeit felfedezni 

vágyókat.

A  falunak 8 tantermes isko-

lája, tornaterme van. Néprajzi 

gyűjteménye a Múltunk házában 

tekinthető meg. Háziorvos, védő-

nő, ápolónő, gyógyszertár segíti a 

betegeket. Két idősek klubja várja 

a szépkorúakat. Könyvtár, Hanák 

Kolos Emlékház kiállítása, Ifj úsági 

Ház, Faluház biztosítja a szabadidő 

hasznos eltöltését.

A  Hanák Kolos udvaron „Kö-

veink Pincéjében” nézhetők meg 

a településen található ásványok. 

„A  Mi Erdőnk” a  Püspöki Mátrát 

mutatja be. A  „Nagy Pince” épí-

tészeti ritkaság. 10 forrásából 3 

gyógyvíz ered.
Géczi Lászlóné és Bohati József „Szurdokpüspökiért” emlékérmet vesz át 
Pintér Ervin polgármestertől
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Szurdokpüspökinek 
négy értéke 
Nógrádikum

Szurdokpüspöki Libakultusz 

címmel az évszázados hagyomá-

nyos libatartást és az ahhoz kap-

csolódó szokásokat díjazták. A  fa-

luban több ezer fehér liba legelt a 

püspöki meg a jakabi legelőkön. Li-

banonnak, papajországnak csúfol-

ták ezért Püspökit. Szinte minden 

háznál volt egy lúdalja, 10-20 liba. 

Gyerekek őrizték nyáron a libákat, 

amikor meghíztak, a  tarjáni, pász-

tói, hatvani, gyöngyösi piacokon 

árulták az asszonyok. A család csak 

keveset fogyasztott a hízott libák-

ból, mert jó pénzért eladták. Kise-

gítette a család gazdasági helyzetét. 

A  libapásztorkodás sok élményt 

nyújtott. Együtt volt a 6-7 éves 

gyerektől a 10-14 évesig. Együtt 

játszottak, énekeltek, tornásztak, 

meséltek, versenyeztek, egyszóval 

ellestek, megtanultak a kisebbek 

a nagyoktól mindent. A  sok szép 

népdal, ballada, háborús énekek, 

szerepjátékok, hímzések, sok em-

lék, sok ismeret.

A libának a szárnyából tojjúsep-

rőt vágtak, amit takarításnál hasz-

náltak. A nagy tollakból kenőtojjút 

csináltak. A  többi tollat megfosz-

tották a fosztóban. Az volt a nagy 

esemény! Téli estéken összegyűl-

tek a házaknál 10-en vagy többen, 

fosztottak éjfélig, nagy vidámság-

gal, mókázással. Ez a közösségnek 

ünnep volt Mákos kukorica, for-

ralt bor volt a lakoma. Sok éven át 

gyűjtötték a fosztott tollat, a  pely-

het a staférungba.

A  libatartáshoz kapcsolódó 

események felelevenítése történik 

a Libafesztiválokon már 11 éve. 

A fesztiválon minden a libáról szól: 

a népdalok, a tollfosztós játék, a fi -

nom libahúsból készült ételek, a  li-

bás eszközök. Egyre több háznál 

tartanak újra libákat. Valami keve-

set sikerült megmenteni a múlt ér-

tékéből. A  libafesztiválok sok száz 

résztvevője örül a fi nom lakomá-

nak, és jókat mulat a libaszépség-

versenyen.

Szurdokpüspöki 
Mária-kultusz

A  több, mint 1000 éves telepü-

lés hű maradt hitéhez. A  Szentke-

reszt-kúti forrás környékén volt 

előbb a falu. A  forrás gyógyvize 

miatt sokan zarándokoltak ide, 

kegyhely volt. A  segítő Szűz Má-

riának tulajdonították a gyógyító 

erőt, a monda szerint itt élt Mária 

a kis Jézussal. Meggyógyította a 

betegeket, megvigasztalta az elke-

seredetteket.

A török veszedelem után az em-

berek a Zagyva folyóhoz közelebb 

építették fel a falut. Szűz Mária is 

elköltözött Mátraverebély – Szent-

kútra. A  forrás azóta sem apadt 

el, a  mai napig is sokan hordják a 

gyógyító vizet, amelyet emésztési 

és nőgyógyászati betegségek eny-

hítésére használnak. Az 1800-as 

évek derekán dúló kolerajárvány 

megtizedelte a települést is. A falu 

lakossága most is a Szűzanyához 

folyamodott segítségért. Ezt tette a 

Pintér család is. Megmenekültek a 

pusztító vésztől, ezért hálából Ká-

ponkát emeltek Mária tiszteletére. 

Azóta sok minden történt, két há-

ború dúlta a falut, politikai harco-

kat élt át, csodával határos módon 

a Káponka nem sérült meg, a mai 

napig áll a szőlőhegyre vezető úton. 

A  monda szerint azért ide építet-

ték, mert Szűz Mária itt megpihent, 

amikor a Szentkereszt-kúti forrás-

tól a Szentkúthoz távozott.

Imádság is él erről, amit ak-

kor mondtak az emberek, amikor 

a határból jövet-menet megálltak 

előtte köszönteni. Így szól az ima: 

Dicsértessék, tiszteltessék, áldassék, 

felmagasztaltassék a Boldogságos 

Szűz Mária pihenő szent helye.

Mindig vittek friss virágot, ha 

a kertben nem nyílt, az útszéléről 

szedtek.

A  tavaszi Búzaszentelő-kör-

meneteket is itt tartották a hívek, 

kérve Mária közbenjárását a jó ter-

mésért. Mária dicsérete, imádata 

erősödött nemzedékről – nemze-

dékre. Hisz mindig voltak bajok, 

amihez az égiek segítségét kérték. 

A II. Világháború után, az ötvenes 

években megalakult a Máriás-lá-

nyok egyesülete, akik minden Má-

ria-ünnepen, minden egyházi bú-

csún menyasszonyi ruhában vitték 

a körmenetben a Hordozható Má-

Libafesztivál, libaszépségverseny
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ria-szobrot. Gyalog zarándokol-

tak a Szentkúthoz, ahol esdekelve 

imádkoztak a Segítő Szűzhöz.

Ez a szép szokás a 70-es évek 

végén megszűnt. 2014-ben felele-

venítettük ezt a hagyományt. Az-

óta a Máriás-lányok fehér selyem-

ruhában, mirtuszkoszorúban viszik 

a Hordozható Mária-szobrot a 

Gyöngyösi Fájdalmas Búcsúba, és 

minden Nógrád Megyenapon az 

ünnepi szentmisén így tisztelegnek 

a Szűz Máriának.

Az önkormányzat 2007-ben 

felújította a Káponkát és helyi vé-

delem alá helyezte. Törekvéseinket 

a Nógrád megyei Értéktárbizottság 

2014-ben Nógrádikum-díjjal jutal-

mazta Szurdokpüspöki Mária-kul-

tusz címmel.

Hanák Kolos Szurdokpüspöki 

szülötte. Ügyvéd, aki Gyöngyösön 

dolgozik és a jogászi hivatás mel-

lett sokféle közéleti szerepet vál-

lal. Egyleteknek, és testületeknek 

alapító tagja. A  Kárpát Egyesület 

tagjaként írásaiban népszerűsíti 

a Mátrát, szervezi a mátrai turiz-

must, megalapítja a Mátra Múze-

umot. Szervezi a fi atalok turizmu-

sát. A fi loxéravész idején kipusztult 

szőlőültetvények helyébe mindent 

megtesz az újratelepítésért Abas-

áron. Példaértékű a szőlőgazdasága. 

Nevét ma a Hanák Kolos Turiszti-

kai Egylet, Sástó mellett egy kilátó, 

Gyöngyösön egy róla elnevezett, 

Szurdokpüspökin a Hanák Kolos 

Közösségi és Emlékház őrzi.

Napjainkban egy teljesítmény-

túra névadója, melynek célállomása 

Szurdokpüspöki. A  túrát 1991 óta 

Szurdokpüspöki támogatásával a 

Hanák Kolos Turisztikai Egyesület 

szervezi. Természeti adottságainak 

köszönhetően sok turista vesz részt 

a Mátrabérc, Muzsla túrákon is.

Az Egererdő Erdészeti Zrt., 

melynek kezelésében vannak a tú-

rák útvonalai minden támogatást 

megad Szurdokpüspöki Önkor-

mányzatának. 2014-ben a Hanák 

Kolos Közösségi és Emlékház építé-

séhez nyújtott jelentős anyagi támo-

gatást, majd 2016-ban átvehette a 

település a 4,5 km hosszú Diós-Tan-

ösvényt, melyet az Egererdő Erdé-

szeti Zrt. valósított meg és adomá-

nyozott a falunak, ezzel gazdagítva 

a Mátra-vidék turisztikai értékét.

Ezzel hozzájárult a környezeti 

szemlélet változásához is. A  tu-

rista az élmény miatt utazik, hogy 

lásson, tapasztaljon, kikerüljön a 

hétköznapok világából, hogy néz-

zen, fedezze fel a természet csodá-

it, hogy sikerélménye legyen, hogy 

pihenjen, hogy kikapcsolódjon, él-

ményekben gazdagodjon, melyet 

a környezet újdonsága ad számára.

2017-ben egy új túra is belépett 

a Koncsúr-kör, bővítve a kínálatot. 

A  Muzsla-gerinc legszebb kilátó-

pontjáról kapta a nevét. Bár csak 

14 km a túra, de magába sűríti a 

nógrádi Mátra minden szépsé-

gét. Patak-völgy és lankás hegyhát, 

meredek kaptató és szép kilátású 

hegygerinc, meleg, sziklás oldal és 

hűvös bükkös váltja egymást az út-

vonalon, A  püspöki szőlődombok 

és a hegyoldalba vájt borospincék 

csak fokozzák a táj vonzerejét.

Szinte hihetetlen: közel 20 ezer 

indulója volt idén ezeknek a tel-

jesítménytúráknak. A  Mátrabérc 

Szurdokpüspöki Mária-kultusz, Nógrádikum-díj

Pintér Ervin. Szurdokpüspöki polgármestere a Nógrádikum-díjjal
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túra 55 kilométeren szeli keresztül 

a Mátrát Siroktól Szurdokpüspö-

kiig. Kuriózum, hisz a teljes Mátra 

hegységen át vezet. A Hanák Kolos 

túra és a Muzsla túra is igen ked-

velt. 2014-ben az önkormányzat 

egy felújított lakásból – Leader-pá-

lyázat segítségével – kialakította a 

Hanák Kolos Emlékházat, ahol a 

névadó munkásságáról és a telje-

sítménytúrákról állandó kiállítást 

tekinthetnek meg a látogatók.

A Nógrád megyei közgyűlés ér-

téktár bizottsága Nógrádikum-díj-

jal jutalmazta Hanák Kolos turisz-

tikai öröksége címmel.

Erre épül az a kivitelezés előtt 

álló nagy pályázat, amely a Hanák 

kultuszt szélesíteni fogja, az idelá-

togatók élményét gazdagítva.

A  projekt Tar, Mátraszőlős és 

Szurdokpüspöki területén valósul 

meg 449 784 300 Ft értékben. Az 

egész pályázat a Nyugat-Mátra 

turisztikai felzárkóztatása a régió 

többi turisztikai attrakcióihoz.

Szurdokpüspökin a turiszti-

kai látogató központban a mátrai 

turizmus interaktív bemutatását 

tekintheti meg a látogató, benne 

természetesen a település érté-

keit, érdekes látnivalóit. Később 

kapcsolódik be Pásztó város is, így 

konzorciumban valósul meg és a 

4 település az idelátogató turisták 

komfortérzetének javítására parko-

lókkal, szolgáltatásokkal –

például kerékpár kölcsönzéssel 

és javítással, elektro-segédmoto-

ros kerékpár, erdőjáró járművek 

kölcsönzésével, buborékfocival, lé-

zerharccal, golf pálya kialakításával, 

szállásbővítéssel, vagy a gasztronó-

miai választék bővítésével.

Szurdokpüspöki 250 millió 

forintot költhet: ebből többek kö-

zött két telket vesz parkolónak, 

a könyvtár tetőszerkezetét lecseréli, 

a  Hanák Kolos udvaron bemuta-

tótermet, közösségi teret alakít ki, 

illetve a Kisvölgyi Pincesor útját 

is felújítják. Ez a projekt a Hanák 

Kolos turisztikai örökségére épül, 

kiegészítve a már működő Hanák 

Kolos Emlékházat és az udvarán 

lévő látványosságokat. Ezen felül 

mind a négy Nógrádikum bekap-

csolódik az idelátogatók élmény-

szerzésébe: a  híres „püspöki liba-

ételek”, a  műemlék Szent Kereszt 

templom, az egyházi hagyományok 

látványa – például búcsúkkor a

Máriás-lányok – a teljesítmény 

túrákon és az erdei sétákon a Mát-

ra természeti szépsége.

Ehhez párosul az a vendéglá-

tás, amely szeretettel várja, fogadja, 

visszavárja a megelégedett vendéget. 

Így kívánunk megfelelni a kor elvá-

rásainak, őrizve kincseinket, gazda-

gítva a jelent, továbbadva gyerme-

keinknek ezt az ezeréves kultúrát.

Poschné Valus Piroska gondo-

lataival kezdem az ajánlásomat, aki 

40 éves gyűjtőmunkáját foglalta 

négy kötetbe: „Igyekeztem felje-

gyezni mindazt, ami az élő emlé-

kezettel még elérhető, mielőtt fele-

désbe merülnének, és végleg eltűn-

nének közülünk azok az emberek, 

akik részesei, átélői, szemtanúi vol-

tak az 1900-as évek eseményeinek.”

Szurdokpüspöki nem különálló 

települése a térségnek, az ország-

nak, hasonló élet volt más falvak-

ban is. Mégis azért ajánlom a nóg-

rádi értékek közé, mert így sehol, 

senki nem örökítette meg, hogy 
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az utókor megismerhesse ezt az 

elmúlt századot. Híres, tudós em-

berek méltatták a gyűjteményt, tar-

tották hitelesnek: Jókai Anna írónő, 

Dr. Molnár Mária tudományos fő-

munkatárs, Hegedűs Attila, a  Páz-

mány Péter Kat. Egyetem docense.

Én tudom, hogy minden szava 

igaz, hiszen én is tagja voltam an-

nak a nemzedéknek, amely itt meg-

jelent.

Én még beszéltem a csodála-

tos jelzőkkel díszített, fordulatok-

ban bővelkedő, ízes palóc nyelvet, 

amely ma már szinte elhalt. Az 

életforma megváltozásával meg-

változtak a szavak is, kikoptak a 

beszédünkből azok, amelyek az ak-

kori munkaeszközök bútorok, öl-

tözködés, viselkedés, egyszóval az 

élet tükrei, kifejezői voltak. Új élet, 

új nyelv!

Ízelítőül egy pár mondat a Me-

sél a múlt című kiadványunkból:

„Hogy kellett mázolnyi? Fődes 

vót a konyha, a  nagyház. Nyáron 

minden héten mázoltunk, a gangot 

is. Először négy-öt szerettem, meg-

csináltam a leckét is. újjnyi szélesen 

a fal mellett festékvel vagy agyag-

val húztuk el a szélit. De az agyag 

jobban felcserepesedett, ha nagyon 

sütött a nap, felpattogott. Oszt azé 

szoktunk festéket hoznyi. A  köze-

pit meg tehenszarval mázoltuk fel, 

úgy mázoltunk. Homokval felszór-

tuk, hogy felszíjja a vizet, meg rá 

lehessen lépnyi. Szedtünk az útrul, 

vízvel összekevertük. Ha rosszak 

vótunk, ráfektettek a székre, oszt 

derest adtak nádpálcával. Iskolába 

nagyon-nagyon rossz gyerekek vó-

tak. Én nem vótam azé olyan, mer 

tanúnyi szerettem, megcsináltam a 

leckét is.”

Ebben a mérhetetlen szegény-

ségben csak az emberi erények 

gazdagsága, az összefogás, a  kö-

zösség tudta megtartani az embert. 

Ezekkel a könyvekkel mutatjuk 

meg gyermekeinknek, hogy a mai 

értékvesztő világunkban milyen 

nagy a közösség ereje, milyen kincs 

az összetartozás. Mert mire valók 

az emlékek? Talán arra, hogy ösz-

szegyűjtse őket az ember, elmesél-

je, elmondja másoknak is. Talán 

okulásul, talán csak azért, mert 

emlékezni jó. Nem árt, ha tudják 

a mai gyerekek, hogyan éltek a ré-

giek pár évtizeddel, évszázaddal 

azelőtt. Megörököltük múltunkat, 

gazdagítva adjuk tovább, mert egy 

népnek, egy nemzetnek a múlt-

ja sohasem mögötte van, hanem 

alatta, mert ha mögöttünk lenne, 

bízvást lehagynánk előrehaladva. 

De ha alattunk van, akkor igazán 

érdemes vigyázni rá, hiszen azon 

állunk, azon létezünk. Mi lesz, ha 

kihullik alólunk az, amin meg kell 

vetni lábunkat. Ismerkedjünk kö-

zösen a múlttal, mely nélkül sze-

gényebb a jelen és hiányos a jövő! 

46 éves Hagyományőrző Együttes 

élteti templomainkban, szent éne-

kekkel és imádságokkal fohászko-

dunk az égiekhez.

Vörösmarty örök érvényű mon-

dásának ajánlásával köszönöm meg 

a fi gyelmet:

„A  múltat tiszteld a jelenben, 

s tartsd meg a jövőnek.”

GÉCZI LÁSZLÓ MIKLÓSNÉ óvónő, tanítónő, közel harminc éven át a településen lévő 
ifj úsági tábor gazdája. Nyugdíjazása után létrehozta a helyi civil szervezetet, a Szurdok-
püspöki Tiszta Életéért Egyesületet, és a település kulturális életének fő szervezőjévé 
vált. 2010–2014 között a település polgármestere. 2013-ban az első, közösségi gyűjtésen 
alapuló Nógrád megyei települési értéktár bemutató megszervezője, a  Nógrád Megyei 
Értéktár Bizottság szakértői tagja. 2016-ban az önkormányzat „Szurdokpüspökiért” em-
lékéremmel ismerte el a településért végzett több évtizedes munkáját.




