
     7. august 2022, nedeľa – miesto:  

     Balog nad Ipľom – XVIII. Tradicionálny deň 

     kráľovskej koruny 

 

      9:30     Otvorenie slávnosti  

     v Parku svätej Alžbety 

     Posvätenie busty Jánosa Esterházyho 

     Procesia s kópiou Svätej Koruny  

     na Kaplnkový kopček 

 

     10:30     Slávnostná svätá omša na Kaplnkovom  

       kopčeku – hlavný celebrant: kardinál      

       Péter Erdő ostrihomsko-budapeštiansky 

       arcibiskup 

       Odovzdávanie pamätných medailí  

       Svätej koruny 

 

     14:00     Záverečný program Svetového  

      stretnutia Palócov 

          Kultúrny program na Kaplnkovom 

      kopčeku 

      Prezentácia a jarmok  

      remeselníckych výrobkov 

 

     16:00     Slávnostné ukončenie Svetového  

       stretnutia Palócov 

 

Od 16:00 ďalšie kultúrne programy na  

        Kaplnkovom kopčeku 

 

Záštitu nad podujatím prevzal: 

 

Árpád János Potápi, štátny tajomník 

Kancelárie predsedu vlády, zodpovedný  

za národnú politiku Maďarska   

 

a pod patronátom 

Gyula Bárdos, predseda Csemadoku  

Ján Lunter, predseda Banskobystrického 

samosprávneho kraja 

Béla Pásztor, primátor mesta Veresegyház 

 

 

Podporovatelia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Csemadok Oblastný výbor Veľký Krtíš 

          Tar Lőrinc Baráti Kör 

           Obecné zastupiteľstvo Sečianky 

 

 

         srdečne Vás pozývajú 

      na 

 

 

         ktoré sa uskutoční 

        5. – 7. augusta 2022 

      v obci 

      Sečianky a Balog nad Ipľom 

 

 

Program: 

5. august 2022, piatok  
 

  9:00 Sadenie pamätného stromu vo Vinici na 

dvore sídla Oblastného výboru Csemadoku 

Veľký Krtíš 
 

10:30  Postavenie pamätného stĺpa Svetového 

stretnutia Palócov v Sečiankach v parku 

kaštieľa – slávnostný program 
 

13:00  „KÉK PÁNTLIKA” – „MODRÁ 

STUŽKA”  súťaž ľudových piesní, 

ľudových rozprávok a ľudovej hudby  

v kultúrnom dome 
 

13:00  V krajine dobrých Palócov –  

 medzinárodná konferencia  

s odbornými prednášateľmi  

v kaštieli Lipthayovcov 
 

13:00  Prezentácia a jarmok remeselníckych 

výrobkov na športovom ihrisku 
 

18:00  Otvorenie výstavy Levente Molnára 

Krížová cesta v kostole 

 Absolvovanie Maďarskej krížovej  

 cesty v kostole 

 Kalvária Hornej zeme na pamätných  

 stĺpoch – výstava v kostole 
 

20:30  Táborák – účinkujú: Miklós Vesztergám, 

hudobník na tárogató 

 János Básti, spevák maďarských 

zľudovených piesní 

 József Skamla, učiteľ hudby – akordeón 

Palóc virtus (Palócsky virtus) –  

predstavenie s ohňom a bičom  

6. august 2022, sobota 

 

8:00     Otvorenie Gastronomického festivalu – 

          súťaž vo varení 
 

9:00     Slávnostné otvorenie VII. Svetového   

           stretnutia Palócov 
 

9:30     V priestoroch Svetového stretnutia  

          Palócov programy prebiehajú súčasne: 

          Na dvoch javiskách prebiehajú programy  

          priebežne – kultúrny program na javisku  

          na športovom ihrisku a  

          na pódiu za kultúrnym domom 

          Odovzdávanie Cien Fábiána Szedera 

          Predstavenie palócskych krojov 

          Prezentácia a jarmok remeselníckych  

          výrobkov 

          Literárny stan 

          Lukostreľba, sokoliarske predstavenie 
 

10:00     Otvorenie výstav v reprezentačnej sále 

               kaštieľa Lipthayovcov v prítomnosti  

             kópie Svätej koruny 
 

Medzi 10:00 a 16:00 detské programy  

          v Anglickom parku 

          - Rozprávkový stan 

          - Kto čo vie? 

          - Detské ľudové hry-  

          - Jazda na koni 

          - Labyrint 
 

18:00    Palócska svadba – spoločný program 

           účastníkov festivalu 
 

20:00    Koncert skupiny Ismerős Arcok 

22:00    Tanečný dom s hudobnou skupinou  

           Varjos 



V krajine dobrých Palócov  

medzinárodná konferencia 

Predsedajúci: Dr. Gábor Limbacher 

Dr. Gábor Limbacher, muzeológ, etnograf: Mit 

tud a tudomány a palócokról? (Čo vie veda o 

Palócoch?) 

Dr. István B. Kovács archeológ, etnograf, 

„gemerológ”: A palóc eredet kérdése (Otázka 

pôvodu Palócov) 

Dr. Ágnes Lengyel, etnografka, muzeologička: 

„Maga nem süt ollyat, mint szüle szokott?” – („Vy 

nepečiete také, aké zvykla mater?”) – stará palócska 

kuchyňa 

Imre Harangozó, učiteľ, etnograf: 

Paradicsomkertbe csöndítenek...  

(Zvonia v raji...)  

Attila Barnabás Poprocsi, vojenský historik: 

A rejtélyes palóc világ... (Tajomný palócsky svet) 

Premiéra filmu Belső értékek (Vnútorné 

hodnoty) vyrobený na základe posledného 

rozhovoru s gajdošom Istvánom Pálom. 

Film predstaví: Krisztián Ónodi 
 

Zoltán Szabó, poradca zdravého životného štýlu: 

Palóc öntudat mint kiút (Palócske povedomie ako 

východisko) 

Lencsés Zsolt maliar: Kortárs művészet a palóc 

kultúrában (Súčasné umenie v kultúre Palócov) 

Dr. Péter Pomozi, jazykovodec: Powerpointová 

prezentácia - Ako máme písať po palócsky?  

Ukážky z výstav:  

Galéria slávnych Palócov – výstava portrétov 

Výstava životného diela Ádáma Cziglényiho – 

známky, plagáty– rodáka zo Sečianok 

Výstava životného diela novinára, kulturistu 

Ľudovíta Majora – rodáka zo Sečianok 

Attila Cziglényi maliar (USA - Kalifornia) – 

Hrady Uhorska na maľbách 

Výstava malieb Anikó Orgoványi (H) – Himnusz, 

Szózat, Székely himnusz (Hymna, Szózat, Hymna 

Sikulov) 

Výstava ručných prác – Велика Добронь (UA) 

Maľby Jozefa Marinyeca – rodáka zo Sečianok 

Katalin Gazdag – výstava krojovaných bábik a 

kuchynských násteniek 

Szilvia Kois: Tkané výrobky, výšivky a prezentácia 

palócskeho kroja na bábikách 

Ďalší vystavovatelia z Maďarska a 

z Hornej zeme    
 

Sprievodné programy  

VII. Svetového stretnutia Palócov 
 

30. júl – 7. august – Palócsky tábor s turistikou  

30. júl – Festival palócskych jedál – K. Kosihy 

Predstavenie knihy slávneho rodáka regiónu, 

spisovateľa, politika, osobnosti verejného života 

Pála Csákyho: Büszkeség és harag (Hrdosť a hnev) 

3. august 2022, 16:00 – Balážske Ďarmoty,  

     Kultúrne stredisko Kálmána Mikszátha 

18:00 – Veľká Čalomija, Kultúrny dom 

4. august 2022, 16:00 – Šahy, Mestská knižnica 

     18:00 – Vinica, Dom ľudového bývania 

 


