
EFOP_1.2. 1_15_2016_01046
Védőháló a családokért Ember - ntet - Fordulók
Családi nap a hagrományok jegyében
2017. október 8-12.

2017.10.08,

Első állomásunk Őrbottyánon Gombos Miklós harangöntő
mesternél volt, aki történelmi áttekintés segítségével ismertette a
harangok fontosságát és öntésének technikáját. Betekintést
nyerhettünk műhelyébe is, ahol egyes folyamatok helyszíneit és

eszközeit ismerhettiik meg. A műhely mellett egy frissen elkészített
harang tisztitását látfuk. Eá követően több, egymástól eltérő
nagyságú harangot is megszólaltatott a kedvünkért.

Szállásunk a Horpács Európa Pihenő Központban volt, mely a falu szélén álálhatő (+ Palóc
Turisáikai Szolgáltatóhéa és Szá|láshelyen). A település neve elhelyezkedésére utalva horpadást
j elent, lélekszáma I 66 fő.
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Reggeli után az udvaron különböző típusú (sport, gyorsasági, ügyességi) j átékokat játszottunk, ami
által jobban megismertiik egymást.
Ebéd után egy jóhangulatűtűrfuavállalkoztunk, ami a közelben lévő Ersekvadkerti Derék-pataki
tározóhozvezetett. A hangulatot a naplemente és a jó idő is megalapozta.

A szállásravisszaérkezve rövid pihenő és vacsora után társasozással töltötttik azidőt. A kedvencünk a
Dobble volt, melyet a kicsik és a nagyok egyaránt élveztek.

2017.10.09.

Reggeli és közösjáték után a drégelypalánki Szondi kiállítótér és turisztikai központba látogattunk el.

A helyszínnel való ismerkedés utián a drégelyi vár óriásainakigaztörténete elevenedett meg a Szent
sírhgly és a Szondi legendája című rövid kisfilmekkel. A vár és az ostrom történelmi áttekintése
díjnyertes, vegyes technikával keresztiilt. Látványos képi világ mellett korabeli ruhákba öltöáetett
statiszták mutatjrák be a 16. századi török- magyar hadakozás történetét.

Ali Budai pasa 1552-ben 12 ezer fős sereggel ostromolta Drégely várát. Szondi György 146
katonájával4 napon kereszti,il tartotta kitartóan avárat, de az utolsó rohamban valamennyi védó
elesett. Szondi alakját a 19 . szánad irodalmi művei tették a nemzeti emlékezet részévé. Az
irodalomtörténeti kiállításban bepillantást nyerhetti,ink az ostromot leíró mondák es lffi@§_&iúi';]íj;
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lényegesebb részeibe. Szondi György alakja sokakat megihletett amagyar irodalomban, kiemelkedik
köziilük Arany János és Tinódi Lantos Sebestyén.

A kiállítás következő állomása aTájszobavolt, amelynek bútorait és használatiárgyait a helyi
lako sok aj ránlottrák fel.

A női viseletben megkülönböztettek hétköznapi és ünnepi ruhákat, amiket fel is próbálhattunk. 16-17.

széaadi népviseletet próbáltunk fel.

Télen berliner kendőt terítettek a fejükre, vállukra, melynek színe éltkorhoz kötődik.

Megismerkedtiink a bő vászongatya történetével, mely
megközelítőleg 3 méter széles téli és nyári viseletként
funkcionált. A férfi ruhadarabot héailagkészítették és a
felnőtt ferfrak mellett gyermekek is hordták. Hétíőtől
szombatig az egyik felén hordták, majd ünnepi
viseletként vasárnap kifordították. A gatya alja dísztelen
volt, de ha egy legény udvarolt egy lánynak,himzetta
nadrág derékrészéhez egy kis motívumot.
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Régészeti kiállítás: a vár történetének és ostromának bemutatásán túl a falu környékéról előkerült
leleteket is bemutada.Kézbe vehettiik az ostrom során felhasznált áryú- és puskagolyók
maradványait, A kiállítótér végében egy női sír rekonstrukciója íalálhatő, Mellette a sírból előkerült
ezüstdíszítésű párta láthatő, amely azegyik legszebb magyarországi fejviselet. A kiállításból nyíló
bel s ő szobában Dré ge ly v ár ának makettj e találhatő.

A kiállítás utolsó állomása a kertben elhelyezkedő pajta volt, ahol ahasználati eszközök
megtekintésén kívül lehetőségünk volt kipróbálni a pénzverés mesterségét. Legérdekesebb része a
kendermegmunkáláshoz kapcsolódó eszközök rövid kiállíása volt.

A gyerekek megeleveníthettékazudvaron találhatő várfal és a harci eszközök segítségével a vár
ostromát. Ez idő alatt röviden megismerkedhetttik kardforgatrás mesterségével, közelebbről
megszemlélhetti,ik a kalodát és az ágyűL

Az egész napos drégelypalránki program utrán egy sportos levezetéssel zártuk a napot.

2017,10.n.

A napot közös reggeli tornával indítottrrk, mellyel elkezdttik az aznapi,,családi sportnapunkat".
A közös ebéd után a bánki Tó Kalandpark és Szabadidóközpontban folytatódtak a versff&il-fulffi
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különböző magasságú pályák segítségével küzdhettek meg félelmeikkel és egymással a csoport tagai.
A kötélpálya mellett a legkisebbek kipróbálhatták a csúszdát, a homokozót és a hintát is.

Voltak közölünk többen, akik egymás után az egyre nehezebb pályákat sikeresen végigvitték, akadtak

olyanok is, akik apályateljesítése utrán kosárlabdapályát is kipróbálták.
Levezetésképpen körbesétaltuk a Bánki tavat, majd kalandokkal és élményekkel gazdagodva

visszatértünk Horpácsra.
Vacsora után egy családi trársasjáték estet szerveztünk, ahol minden család bemutatta és ismertette a

kedvenc játékát. Tabu, Dixit, Gazdálkodj okosan, Activity Junior, Dobble, Szép álmokat, magyar és

franciakártyával, Beugró játékokkal ütötriik e| azidőt.

2017.|0,I1,,

Reggel ismét tornával kezdtiik anapot, majd elkezdti,ik a családi vetélkedőt. Különböző játékok -
csocsó, ping-pong, foci, röplabda, tollas- segítségével mérték össze erejüket a családok.

Kikapcsolódásképpen a Tereskei templomba látogattunk el, amely Nógrád megye egyik legrégebbi
temploma. A belső falára festett középkori freskósorozat Szent Lászlő király legendáját jeleníti meg.

Az este fo|yamán magunk készítettük el a vacsorát. Grillezés után éjszakai bátorságpróbával zártuk a

napot a szokás eredményhirdetés után.
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Utolsó nap reggeli után szabad program keretében elsétáltunk a Mikszáth Kálmán Emlékházba, ahol
közelebbről megismerkedhetttink a Horpácson utolsó éveit eltOltő íróval és berendezési árgyaival,

A kúria lán a Szeplőtelen Fogantatás templomába is ellátogattunk, ahol egy helyi lakos részletesen
mesélt a templom és a falu életéről és a templomkertben megnéztiik Mikszáth Kálmán özvegyének és
gyermekének síremlékét is, mielőtt visszaindultunk a Hepi központba,

Az eltöltött idő alatt barátságos és közvetlen helyi lakosokkal találkoztunk, akik segítőkészek voltak.
Reméljük, hogy még egyszer visszalátogathatunk Hotpácsra, mert a közelben még rengeteg szép
látnivaló találhatő.


