
Együttműködő partnereink: 
Kozárd Község Önkormányzata 
A 2002 óta szisztematikusan megújuló kis 
cserhátalji  falu  számos  látnivalójával, 
felújított  palócházakkal,  tiszta  utcákkal, 
virágos kertekkel, több mint 25 bronz, kő‐ 
és  faszobrával,  palóc  mintás  faragott 
hídkorlátaival,  tiszta  levegőjével, meghitt 
utcácskáival,  sok‐sok  színes  turisztikai  és 
kulturális programjával, „Rozmaring Díjas” 
és  „turisztikai  Nívódíjas”  éttermével 
csalogatja a vendégeket. A Palóc Galéria, 
a Faluház, a Kozárdi Szoborpark, a  szomszédos Kelet‐Cserhát Tájvédelmi Körzet  csak 
egy‐egy  pontja  a  kínálatnak.  A  messziről  érkezők  megismerkedhetnek  itt  a  palóc 
értékekkel,  a  helyi  termékekre  épülő  gasztronómiával,  hagyományokkal, 
kézművességgel. A  „Kozárdi  Lekvárium”  nyaranta  20‐25  féle  lekvárt,  zöldségkrémet, 
kandírozott  gyümölcsöket  és  100%‐os  friss  almalevet  készít  az  idelátogató  turisták 
örömére. A helyi mangalica és szürkemarha farm termékei finom füstölt áruk (kolbász, 
szalonna,  májpástétom)  formájában  szintén  megvásárolhatóak,  de  az  ezekből  a 
húsokból  készült  ételek  a  Vadvirág  étterem  kínálatában  is  megtalálhatóak.  2014 
szeptemberében  ‐ az  Inke László volt hétvégi házában  ‐ megnyíló kozárdi „Palóc  Ízek 
Háza” ezeknek a finomságoknak a bemutató helye, elegáns tárháza lesz.  
(Dr. Hajasné Banos Márta polgármester, polgarmester@kozard.hu, +36 30 524 4082) 

Az  Alsótoldi  Polgárőr  Egyesület  2002  óta 
eredményesen  dolgozik  Alsótold  Község 
biztonságáért. A 42  tagot  számláló Egyesület 
tagjai rendszeresen járőröznek Alsótold utcáin 
együttműködésben  a  rendőrséggel.  Nekik 
köszönhető  a  térfigyelő  kamerarendszer 
kiépítése.  Az  Alsótoldi  Polgárőr  Egyesület 
kiemelkedően jó kapcsolatot ápol az Alsótoldi 
Művelődési  Egyesülettel,  aminek  ékes 
bizonyítéka  a  rendezvények  biztosítása,  a 
közös programok szervezése. (Bercsényi Béla, 
elnök, +36 30 391 4343) 

Kelemen  Jánosné,  egyéni  vállalkozó,  az 
alsótoldi  vegyesbolt  üzemeltetője.  Hosszú 
ideje  támogatja  a  helyi  kezdeményezéseket, 
az  Alsótoldi  Művelődési  egyesület 
rendezvényeit.  
(Kelemen Jánosné, +36 70 459 9789)  
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 Alsótold, Sportpálya 
Program: 
09.00  Indul a főzőverseny 
13.00‐13.15  Megnyitó, Testvértelepülések köszöntése és a  
  Fotópályázat‐kiállítás megnyitása 
13.15‐13.30  Sztárséf‐ a főzőverseny eredményhirdetés 
13.30‐14.15  Toldi lakoma ‐ ebéd az alsótoldiaknak és meghívott  
  vendégeiknek 
14.15‐14.40  A Fekete Hollók bemutatója ‐ Úriszék 
14.40‐15.40  Mesedélután – Ludas Matyi a Szeleburdi meseszínház előadásában 
15.40‐16.00  A Fekete Hollók bemutatója ‐ Íjászat 
16.00‐16.20  „Repül a nehéz kő…” ‐ Toldi erőpróba gyerekeknek 
16.20‐16.40  A Fekete Hollók bemutatója ‐ Fegyverek és párbajok  
16.40‐18.00  „Repül a nehéz kő…” ‐ Toldi csapatverseny és erőpróba 
18.00‐18.15  A Fekete Hollók bemutatója – Bohurt 
18.15‐18.30  Szerencsepercek 
18.30‐18.45  Az Erő‐ és csapatverseny eredményhirdetése 
18.45‐19.45  Sportos kutyák ‐ A TEMPO KSE agility, dog‐dancing és  
  trükk bemutatója  
19.45‐20.00  A Fekete Hollók táncbemutatója 
20.00‐21.00  „Rock‐balladák”‐ Fellép a Muzsla néptáncegyüttes 
21.00‐21.30  Indul a buli!  
21.30‐22.10  Tűz‐show és UV‐show a Szivárvány táncszínház előadásában 
22.10‐  A buli folytatódik! 
Egész napos programok:  
Gyereksarok – Szeleburdi meseszínház szórakoztatja a gyerkőcöket 
Toldi pillanatok – fénykép‐kavalkád a sátorban 
Középkorba csöppenve – a Fekete Hollók középkori tábora 
Fotópályázat kiállítás 
Helyi kézművesek bemutatója és vására  
 

Gyere el, szeretettel várunk Téged is! 
Jelentkezz csapatoddal a Toldi versenyre és erőpróbára! 
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Az  Alsótoldi Művelődési  Egyesület  célja  Alsótold 
kulturális  életének  fellendítése,  az  összetartozás 
érzésének  és  a  jó  szomszédság  hangulatának 
erősítése. Fontos hagyományőrző feladata a „Toldi 
legenda” ápolása, az ehhez kapcsolódó  turisztikai 
és  kulturális  rendezvények  szervezése. 
Együttműködve  a  szomszédos  településekkel,  a 
tapasztalatok átadásával a vidéki élet változatossá 
tételén  munkálkodik.  E 
cél  érdekében  havi 
rendszerességgel  szervez 

programokat, különös figyelmet fordítva arra, hogy 
minden  korosztály  megtalálja  a  számára  érdekes 
lehetőséget.  Jelen  projekt  célja  a  „Toldi  legenda” 
ápolása. 1996‐ban hagyományteremtő szándékkal, 
a  történelmi  múlt  ápolásának  céljával  került 
először megrendezésre az erőpróbával egybekötött 
Toldi nap, mely rendezvény azóta is minden évben 
színesíti a nyári/őszi időszakot. E rendezvény méltó 
emléket állít a híres lovagnak, Toldi Miklósnak. Már 

az  első  évek 
bizonyították,  hogy  ez 
a  hagyományteremtő, 
látványos  rendezvény 
egyre  több  látogatót 
vonz, és elősegíti, hogy 
a  Cserháti  kis  régió 
kiléphessen  az 

ismeretlenség 
homályából,  s  így  a 
Nógrád  kulturális 

örökségének 
reprezentáns  ápolójává  válhasson. Nem  csak  az 
alsótoldiak, hanem a környező községek 
lakói számára  is maradandó szórakozást 
nyújt. Az Alsótoldi Művelődési Egyesület 
évek  óta  fő‐,  olykor  társrendezője  az 
immár  hagyományossá  vált 
programoknak:  Farsangi  mulatság, 
Nőnap,  Gyereknap,  Toldi  Nap, 
Mikulásváró  délután,  Karácsonyváró 
Betlehemezés,  Színházlátogatás, 
Kirándulások Magyarországon.  
(Fekete Lídia elnök, tel:+36 30 552 8636  
e‐mail: alsotoldimegy@gmail.com )  
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