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Nagyszabású faluünnepély Paláston

Augusztus 6-án, 7-én és 8-án került sor
Paláston immár a negyedik falunapra Pa-
lócia végvára névvel. Az ünnepséget Kor-
csok László mérnök, a község polgármes-
tere szervezte nagy körültekintéssel az ön-
kormányzat valamennyi tagjával közösen.
Az ünnepségre meghívták a magyarorszá-
gi Ócsa baráti község képviselőit is. Több
mint ötven szponzor járult hozzá az ün-
nepély sikeres lebonyolításához. A há-
romnapos rendezvénysorozatot csak
szombaton délután zavarta meg a vihar,
illetve vasárnap délután egy kisebb eső.

Megnyitó beszédében Korcsok László

polgármester hangsúlyozta: „Ebben az
évben integrálódtunk a közös Európába.
Bízva abban, hogy közösen jobban le tud-
juk győzni az előttünk álló akadályokat,
javulni fog lakosságunk helyzete, az in-
tegráció új munkahelyeket és lehetősé-
geket fog teremteni mindannyiunk szá-
mára. Sajnos, nagyon göröngyös, rögös
út vezet ahhoz az úgynevezett jobbléthez,
amit a közös Európától remélünk. Ezen a
három napon ne gondoljunk az előttünk
álló problémákra, hanem próbáljunk meg
felszabadultan, megkönnyebülten szóra-
kozni, hiszen azért vagyunk itt mindnyá-
jan és mi palástiak e napokon ebben segít-
ségükre leszünk. Mi, palástiak, azt akar-
juk mondani önmagunknak és a világnak,
hogy ragaszkodunk a múltunkhoz, iden-
titásunkhoz. Megbecsüljük és tiszteljük
múltunkat, és azt akarjuk kifejezni, hogy
nemzeti hovatartozástól függetlenül
értékeinkkel együtt akarjuk építeni a
szebb jövőt, hiszen ennyivel tartozunk
őseinknek, akik sokszor bebizonyították,
hogy jóban és rosszban is mindig helyt
tudtak állni történelmünk forgatagában."

Pénteken 16.00 órakor megnyitották a
kultúrházban a vadászkiállítást, a kastély-
ban a kézimunkák kiállítását, az alapis-
kolában a kisállat-kiállítást, az Ivánka-
kastélyban a cserkészek életét bemutató

kiállítást, a kultúrház másik termében pe-
dig a rajzkiállítást Természetvédelem gye-
rekszemmel címmel. Este hat órakor ke-
rült sor a katolikus templom mellett álló
100 éves kőkereszt felszentelésére. A fel-
szentelést és az utána következő ünnepi
szentmisét Sztyahula László plébános,
Palást község szülöttje celebrálta Vechter
János helyi plébános közreműködésével
több mint 200 hívő számára. Este fél ki-
lenckor kezdődött a Friday rockzenekar
koncertje a szabadtéri színpadon, melyre
több mint 300 néző volt kíváncsi. Ez a
koncert is felejthetetlen élményt jelentett

minden palásti
és környékbeli
nézőnek.

Szombaton
9 órakor foly-
tatódott a prog-
ram. Bemutat-
koztak a cser-
készek: tíz íjász
tudásának leg-
javát nyújtotta,
és mind a 10
egyen ruhába
öltözött ver-
senyző tárgyi
jutalmat és dí-
csérő okleve-
let vehetett át
Palást polgár-

mesterétől. Nagyon jól meg-szervezték a
lövészversenyt az iskola sportpályáján.
Összesen 54-en /gyerekek és felnőttek/
jelentkeztek Beňo István és Szarka Gyula
megbízott vadásznál, hogy leadhassák a
három lövést a céltáblára. A legjobb 3
gyermek és 3 felnőtt tárgyi jutalmat vehe-
tett át Korcsok László polgármestertől.

Kovács Margit tanítónő, Antalicz Má-
ria, Hegedűs Margit, Matyó Szilvia és
Szondi Irén 33 kiváló kézimunkát gyűjtött
össze a községben. Több száz kíváncsi

polgár tekintette meg ezt a gyönyörű kiál-
lítást. A kastély parkjában kézműves-fog-
lalkozások bemutatásával találkozhat-
tunk. Agyagozást, fafaragást, tojáskarco-
lást, tojásdrótozást, bábkészítést, mézes-
kalács-díszítést, gyöngyözést, makramét,
csuhézást, kötélverést, szalmadíszek ké-
szítését, üvegfestést, képkészítést, hím-
zést láthattunk. Többek között Stricho
Magdolna, Gál Erzsébet és Czúth Mag-
dolna okította a fiatalokat e tudomány
alapfortélyaira. A tornateremben asztali-
tenisz-verseny zajlott, a kastély udvarán a
legaktívabb Csemadok-tagok családtagjai
és a vadászszövetség tagjai versenyeztek
a gulyásfőzésben, sőt speciális házi étele-
ket /laksákat, süteményeket, palásti kalá-
csot/ kínáltak az ünnepség résztvevőinek.
Frissítő is akadt bőven. Mindenki jól érez-
hette magát, mert kicsire-nagyra egyaránt
gondoltak. A papkertben láthattuk az
indiántábort, a kastélykertben pedig a lo-
vagi tábort, aminek legjobban a gyer-
mekek örültek. Az önnepség fénypontja
délután 14 órakor kezdődött a sportpálya
mellett. Több száz érdeklődő érkezett Pa-
lástról és a környékről a lovasródeóra, a
tíztagú Turul Hagyaték lovascsoport be-
mutatójára, majd az azt követő soly-
mászbemutatóra. Palást, Korpona, Szent-
antal, Alsószemeréd és Deménd lovasai is
bemutatkoztak. A versenylovak edzettek,
minden évben több versenyen kapnak
lehetőséget, hogy jól képviseljék tulaj-
donosaikat. Židuliak Viktor Beneta ver-
senylovával bizonyította, hogy a kör-
nyéken a legjobb versenyző. Második he-
lyen Martina Skálová végzett Roka ver-
senylovával, míg harmadik a korponai
Ivana Nemčoková lett Bejrút nevű ver-
senylovával. A lelkes nézők vastapssal ju-
talmazták a lovasok bátorságát és ügyes-
ségét. A solymászok is kitettek magukért.

A délutáni lovasródeó után az esti
(Befejezés a 8. oldalon) 


