CSITÁR ÉRTÉKEI

A kiadvány
a Földművelésügyi Minisztérium és
a Hungarikum Bizottság
támogatásával készült

Csitár rövid története
A település a Cserhát hegység és az Ipoly
folyó
völgyének
határán
fekszik.
Megtalálható
itt
az
erősen
szabdalt
dombvidék és földművelésnek kedvező
síkság. A település természeti környezete
kedvező lehetőségeket biztosít a vidék
turizmusa számára. Csitár nevét 1327-ben
említette először oklevél Chatar alakban
írva. Neve szerint egykor pajzsgyártó
szolgálónépek lakták. Történeti múltunk
bizonyítja, hogy őseink több évszázadon
keresztül ragaszkodtak a szülőfalujukhoz,
pedig
sorsuk
nem
volt
könnyű,
fennmaradásukért
keserves
küzdelmet
kellett vívniuk, akár jómódú gazdák, akár
nincstelen zsellérek vagy Gárdonyban lakó
cselédek társadalmi rétegéhez tartoztak.
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Tavaszi hérics
A falut körülölelő dombokon kora tavasszal a feltűnő külsejű tavaszi hérics nyílik, vakítóan sárga, selymes
fényű virágaival. Hazánkban védett ez a bokros tövű, teljesen télálló, kistermetű növény.

Gyurgyalag

Az év madarának választottak 2013-ban. Különösen kedveli a csitári, meleg, napsütötte
domboldalakat. A Homokos szakadékaiban talált alkalmas helyet a telepes fészkelésre.

Természetvédelmi fák
Gróf Mailáth István Géza nagy igényességgel állította össze a kastély körüli park faállományát. A meglévő
fák ma természetvédelmi oltalom alatt állnak, köztük a kaukázusi szárnyasdió, a keleti luc, a török
mogyoró, a juhar, a tölgy, a feketefenyő, a japán akác, a berkenye.

Méz
A csirtáriak és a méhészet kapcsolatára már az 1546-os összeírásnál találunk adatot. Kiscsitárban sokan
foglalkoztak e jelentős jövedelmet biztosító tevékenységgel. Ma is több család méhészkedik, és lát benne
perspektívát.

Kecske és juhtenyésztés
Nagy hagyománya van a kecske és juhtartásnak a településen. Már az 1500-as években tizeddel adóztak az
uraságnak ezen jószágok után. A falu határában lévő Kerekdomb a VI. századból származó földvár
maradványait rejti. E domb körül legelészik a Várkonyi család kecske nyája. Kitartó munka, friss tej és
csak a fantázia szabhat határt az egészséges, finom és tápláló, változatos ízű sajtok előállításának.

Lótartás
Egész évben lehetőség nyílik a nógrádgárdonyi lovardában a szabadidő hasznos eltöltésére, a lovas sportok
gyakorlására, az érintetlen táj felfedezésére.

Népviselet
Dr. Zólyomi József Csitár története című könyvében részletesen leírja a csitári népviseletet. A kikötött
kendőt, a díszes főkötőt, a színes felsőszoknyát, a pruszlikot, amelyeket mind újra magukra öltötték a
településen működő hagyományőrző kör lelkes tagjai. Az összegyűjtött régi fotográfiák, és az idősebb
korosztály mesélnek a régi kor viseletéről, szokásairól.

Faluház
Községünk már-már veszendőbe menő, részben megmentett értékeit összegyűjtöttük, tovább őrizzük,
ápoljuk. A község vallási, világi, néphagyományi értékeinek gyűjtését, őrzését, felújítását kiemelt
feladatunknak tartjuk. Felújított faluházunk méltó helyet biztosít e nemes célnak.
„Csak értékes múltra építhet a jelen, értékesebb jövőt”

Templom
Római Katolikus templomunk 1747-ben épült. A műemlék templom szentélyében elhelyezett barokk stílust
követő, fából készült oltáron a tizenkét apostol szobra található. Oltárképe Szent Ilonát ábrázolja a
megtalált kereszttel.

Nepomuki Szent János szobra 1850-ben készült. Az óvoda hátsó falán kiképzett fülkében vigyázza az
arra járókat.

Homokkő keresztek
A faluba vezető utak mentén vallásosságra utaló kőkeresztek találhatóak, ezek közül három műemlék
jellegű. Az egyik feszület a Belsőgörbe dűlőben található, mellette egy Szűzanya szobrot is elhelyeztek
(1803), a másik a temetőben látható kőfeszület, a harmadik pedig a templomtéren őrzi a híveket.

A Torkos család

A Mailáth család síremlékei

1840-es években Gárdony puszta Torkos László földbirtokos tulajdonába került. Ybl Miklós tervei alapján
épült földszintes kastélyból irányította, fejlesztette a gazdaságát. A gárdonyi temetőben nyugszik a
családjával.
Ide temetkeztek a kastély további építtetőjének, Mailáth István Géza grófnak a családtagjai is. A gárdonyi
gazdaságot új cselédházakkal bővítette, modernebb gazdasági eszközöket szerzett be, generátorral
fejlesztett árammal látta el a pusztán lévő épületeket.

Kastély
Az egyemeletes reneszánsz stílusú épületet 1894-ben Gróf Mailáth István Géza emeltette, Hubert József
építész terve szerint. A gróf sokat utazott a világban, és sok mindent látott, sok mindent gyűjtött, fogékony
volt a szépre. Igényesen épített kastélya mellett az akkori viszonyok között korszerű gazdasági épületeket
is létesített. Hasonló igényességgel alakította ki a kastély körüli parkot, hozzáértéssel válogatta a
telepítendő fafajokat. Utazásairól nemcsak műtárgyakat hozott, hanem növényeket, facsemetéket és
cserjéket is.
A gyönyörűen felújított kastély a hét hektáros ősfás parkkal ma FŐNIX Kastélyszanatórium és
Egészséghotelként működik. Csend, nyugalom, kristálytiszta levegő és festői környezet várja a gyógyulni
vágyókat.

Régi parasztházak
A népi jellegű lakóházakat az 1930-as 40-es években építették. A fésűsen beépített telket három részre
osztották: tiszta szoba-konyha-kamra elrendezéssel. Az utcára néző homlokzat háromszögbe zárt részének,
az oromzatnak az anyaga és díszítésmódja sajátos a környező településeken, éppúgy, mint az udvari
homlokzatán az oszlopos tornác. A ház teteje csonkakontyos, cseréppel fedett, a fal fehérre meszelt, a
mennyezet gerendás, a szobák döngölt földesek voltak.

Csitár látképei
A településre a legjobb rálátást a felette magasodó dombokról kapjuk. Az ide látogatók innen is
gyönyörködhetnek a rendezett faluképben és a táj adta szépségekben.

KELENYE ÉRTÉKEI

A kiadvány
a Földművelésügyi Minisztérium és
a Hungarikum Bizottság
támogatásával készült

Kelenye rövid története
Kelenye hangulatos kis község a mai Közép-Szlovákia /
Besztercebányai megye/ déli részén, az Ipoly völgyében. A
folyótól északra, dombok, hegyek karéjában települt 2018 méter
tengerszint feletti magasságban. A történelmi Hont megye faluja
a szlovák-magyar nyelvhatáron fekszik. Területét északon és
nyugaton a Korponai hegység nyúlványai érintik. A határában
folyó Galamia-patak, Balog falunál ömlik az Ipolyba. Lakosai
zömmel magyarok és katolikusok.
Nevének eredete kapcsán azt írják, hogy az elsődleges helynév
szláv eredetű „juharfáknál lakók”.
A Kelenye település alapszava az ősszlovén „Klen” juhar szó.
Ez egyben a helység IX. Század előtti lakottságára is utalhat.
Mivel a honfoglalást követően közel húzódott erre a gyepüvonal,
Kelenye korai katonai település lehetett, s lakói átvették a régi
település nevet /Klen/is, melyből Kelenen, Kelena alakváltozatok
után alakult ki a mai név.
A falu a középkorban részben Hont várának, részben más
nemeseknek a birtoka volt. Első okleveles említése 1257-ben
fordult elő Kelenen alakban.
Kelenye Mária Terézia korabeli Urbáriumát /1796-1770/ a
budapesti Országos Levéltárban őrzik. Az Urbárium arról is
tájékoztat, hogy a falunak szőlőhegye tűzrevaló fája, gyümölcse
„elég vagyon” ezenkívül van „két rendbéli malma” is.
A falu utolsó birtokosa a zsidó származású Glück Béla volt.
Családjukat a második világháború alatt deportálták, s egy része
koncentrációs táborban pusztult el.

Kelenye látképe

A hagyományőrző település folklórkincse igen gazdag. A jeles napok szokásai közül a színjátékszerű
kiszehajtás hagyománya máig él a községben. Célja egyebek közt az, hogy a bábuval együtt kivigyék
a faluból a dögöt, a betegséget, a telet és a böjtöt, a kiszehajtó lányok pedig minél előbb férjhez menjenek.

Népviseletét a falu az 1950-es évekig őrizte. A lányok hajukat két oldalt „dupétba“ hátul „brekocsba“
fonták a menyecskék színes szalagokkal, gyöngyökkel gazdagon díszített “főkötőben“ jártak. Ehhez
„vidluskát“ hordtak. A népviseletet a menyecskekórus a mai napig tudatosan ápolja.

Kelenyei népviselet a hagyományőrzőkön

Kelenyei népviselet bemutatása babákon

Falumúzeum
A 2005-ben megnyílt falumúzeum anyaga elsősorban a falu népi kultúráját idézi. A tisztaszobára
emlékeztető teremben látunk egy vetett ágyat, egy ruhásszekrényt. Ugyancsak itt találunk egy régi
konyhaszekrényt meg egy szép tálast, valamint fiókos sublótot, rajta kis házioltárral, faragott
házikápolnácskával. Itt mutatják be a falu egykori viseletét, többek között a „ sima és dudlos ujjú inget“ a
„frakkos kabátot“, a „szakácskát”, a főkötőt, a szarvaskendőt, a férfiinget, vászongatyát és az
ezüstgombokkal díszített „posztólajbit”.

Az ember
nagyságú,
fából faragott
betlehem,
amely
karácsony
idején
a múzeum
udvarán
található,
kis fabódéban
van felállítva,
évközben
pedig
a múzeum
egyik
sarkában
látható.

A faluban régen több gémeskút is volt, jelenleg ez az
egy található felújított formában a játszótér mellett.

Kőkutacska
A templom előtt álló kőkutacska valamikor a „falu kútja“ volt. Ebből a kútból hordták a vizet a főzéshez,
mosáshoz, de itt itatták az állatokat is. A kutat a községi hivatal kitisztítatta és felújította. A fazsindelyes
tető kézimunka, ugyanúgy, mint a toronyban található kézzel faragott fa harang is.

Templom
A község temploma egyes források szerint a XVII. században épült barokk stílusban. Az egyhajós
építmény kör alakú szentélyében látható a „Mindenszenteket“ /a község védőszentjeit/ ábrázoló,
valószínűleg a XIX. századból származó oltárkép. A hajó sima mennyezetű, hozzáépített barokkos
toronnyal. A templom műemlék.

Madonna szobor
A templom egyik mellékoltárán helyezték el a XVIII..
század második feléből származó rokokó stílusú, fából
faragott Madonna-szobrot / Öltöztető Szűz Máriát/,
amelyet az egyházi év folyamán több alkalommal is
átöltöztetnek. Minden fő ünnep alkalmával más színű
ruhát visel a Madonna. /Húsvétkor – fehér, Pünkösdkor –
bordó, Karácsonykor – arany, Ádvent és nagyböjt idején –
lila, Évközi időben – világoskék színűt./

/

L
Lourdes-i barlang
A templomkertben áll egy újkori lourdes-i barlang. A barlang falán márványtáblán egy ima olvasható
a születendő gyermekekért.

Forrás „Csurgó“
A falu legősibb része a Felvég, amely a templomtól nyugatra húzódik nagyobb tengerszint feletti
magasságban a Kakas-hegy alatti völgykatlanban, mintegy kettéosztva a Pancsuri patak által. Itt bugyog az
egészséges tiszta vizű forrás, „ Csurgó“ , amelynek vize mindenféle szennyeződéstől és vegyi anyagtól
mentes.

K
Kultúrház
A falu középpontjában található az 1970 es években épült községháza, melyben helyet kapott a kultúrház, a
könyvtár, a községi hivatal, és mellette épült 2014-ben a szabadtéri színpad.

Temető
A falu öregtemetőjét néhány évtizede szinte egyik napról a másikra felszámolták, és az akkori szövetkezet
szőlővel ültette be. A mai temető immár lakóházak közé szorult. Bejáratában egy vaskorpuszos kőkereszt
áll, amelyet a község lakossága állíttatta „Isten dicsőségére„ 2012-ben.

Szent Anna szobor – főtér
Szent Anna a nagyszülők védőszentje és mivel Kelenyére is jellemző a lakosság elöregedése, a községi
hivatal 2005 ben a falu főterén szobrot állított a szent tiszteletére. A szobor méltó a község új ünnepéhez és
búcsújához, mert látványosságán és szépségén túl kifejezi a falu imádságos lelkületét, valamint tisztelete
alkalmat biztosít népi kultúránk és szokásaink ápolására is.

Aki Kelenyét felkeresi, annak először is a falut körülölelő csodálatos természet ötlik szemébe.
A dombokról lefelé ereszkedve lenyűgöző a táj. Az egyik domb tetején fából faragott Krisztus szobor
vigyáz a falura. Kitárul előttünk az Ipoly menti katlan: messziről látszanak a Börzsöny, a Cserhát, sőt
a Mátra hegyei, közelről pedig a Korpona hegyvonulat déli nyúlványai, tölgyes erdei. A lenyugvó nap
sugarai aranyszínűre festik a tavaszi tájat.

