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Palóc ízek — immár negyedszer 

 
Augusztus utolsó szombatja hagyományosan a Palóc Ízek Fesztiváljának napja. Falunapnak is 

szoktuk nevezni, hiszen Erdőkürt szinte minden lakóját megmozgatja, sőt távolabbról is jócskán 

érkeznek látogatók. 

Az időjárással idén sem volt probléma, így már reggeltől nyugodt körülmények között szorgos-

kodhattak a főzőverseny résztvevői – szám szerint 21 csapat. A sportversenyek is megkezdődtek a 

délelőtt folyamán. Bár itt az érdeklődés elmaradt a korábban megszokottól, a küzdőszellemre nem 

lehetett panasz. A legkisebbek szórakoztatásáról ingyen igénybe vehető légvárcsúszda gondosko-

dott, valamint íjászkodhattak a réten felállított jurta közelében. Egész nap látogatható volt és nagy 

sikert aratott a művelődési házban megrendezett gobelin kiállítás is. 

Akik a sok mozgásban – vagy a reggeli hiányában – megéheztek, hamarosan lángossal és kürtős-

kaláccsal enyhíthették éhségüket. Dél körül a főzők is lassan elkészültek, és a zsűri elkezdhette 

munkáját. Tagjai nem voltak irigylésre méltó helyzetben! Egyrészt nem kis feladat végigkóstolni 

21 fajta különböző ételt, másrészt igen nehéz sorrendet felállítani ennyi finomság között. Végül 

délután kettőkor került sor az eredmény hirdetésre.  
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                        A fődíjat a lapcsánka kapta.                       A Rozmaring készíti a sztrapacskát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén Garai Pálék lapcsánkája vitte el a pálmát, megelőzve a 

vanyarciak sztrapacskáját és a Homokfa csapatot. 

Teljes erőbedobással készül 

a Homokfa csapat. 

Munkában a zsűri. 
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Ez a nap azonban nem csak a főzésről szólt, hanem iskolánkat is „megkereszteltük”. Az intézmény 

új neve Gróf Wilczek Frigyes Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda lett. A névadó ünnep-

ségre délután három órakor került sor az iskola udvarán. Az eseményt megtisztelte jelenlétével 

Végh Péter, a gróf unokája is; ő leplezte le az új névtáblát. Az iskola tanulói versekkel és néptánc-

cal emelték az ünnep fényét, végül pedig színes lufikat engedtek a levegőbe. 

              
 

                                      A névtábla leleplezése, és Végh Péter a névadó. 

                Örömlufik a levegőben 

A tánc 

után jól 

esik a 

fagyi 

Délután négykor kulturális programokkal folytatódott a nap. 

Felléptek az erdőkürti hagyományőrzők, a ráckevei Kéve néptáncegyüttes, a Lipa néptáncegyüttes 

és a lőrinci Pitypang néptánccsoport. Műsorszámaik között tehetséges erdőkürti fiatalok szórakoz-

tatták a közönséget western-tánccal és hastánccal, felelevenítették szüleikkel régi idők bagi táncait, 

és pompon-lányok is színre léptek.  
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Utolsó folklór jellegű műsorként az er-

dőkürti lakodalmas aratott óriási sikert.  

Természetesen volt tombolasorsolás is hasznos és értékes nyereményekkel, valamint a Vöröske-

reszt helyi szervezete is jutalmazta leghűségesebb véradóit. 

A szponzorok jóvoltából, az akciók között 

szerepelt színfogó kendő osztás a háziasz-

szonyoknak. 

Sötétedés után pazar tűzijátéknak lehettünk részesei, majd kezdetét vette a bál, mely hajnal háro-

mig tartott, a táncos lábúak legnagyobb örömére. Közben új színfoltként a bátrabbak este tízkor 

karaokézhattak is. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is ilyen sokan tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Bízunk 

benne, hogy mindenki talált magának megfelelő szórakozási formát, és kellemes emlékekkel tér-

hetett haza. 

Végül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal illetve 

segítségükkel széppé és tartalmassá varázsolták a falu legnagyobb rendezvényét. Jövőre is számí-

tunk rájuk! 

A beszámolót Németh Tibor és STY fotóival Havjár Zoltán készítette. 
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ERDŐKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

köszönetet mond a 

PALÓC ÍZEK FESZTIVÁLJA 2008. 

támogatóinak! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉS KÖSZÖNET MINDEN SEGÍTŐ KÉZNEK! 

ALU-VOLL Kft. 

BAKOS JÓZSEF 

BENCE JÁNOS 

BERCZELI ZSOLT 

BUDAI BALÁZS 

CZEBA LÁSZLÓ 

DEME GYÖRGY 

DOBROCSI LAJOS 

DUDOK KÁROLY 

DUDOK ZOLTÁN 

ELS FOOD Kft. ALGIDA 

HABA NÁNDOR 

HEGEDŰS GÁBOR 

ID. JAKUS LÁSZLÓ 

IFJ. JAKUS LÁSZLÓ 

JÓZSA JÁNOS 

KÉPE TIBOR 

KOHÁRI GYÖRGY 

KONCZ KRISZTIÁN 

LANGA GÁBOR 

LINA PIZZA 

NÉMETH TIBOR 

NÓGRÁD HÍRLAP 

NYÉKINÉ BUDAI ANGELIKA 

OZVALDIK RITA 

PETERSON KRISZTINA 

PRINCZ ÁDÁM 

RÖNÉ-HP Kft. 

SERES RÓBERT 

SPOTLESS HUNGARY Kft. 

SZLAVKOVSZKI CSABA 

TÓTH JÓZSEF 

VÉG DÁNIEL 
 

 

KÜRTÖLŐ  
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