
Könyvajánló 
 
Csodálatos világba érkezik, ki Nyugat-Nógrád tájékával 
ismerkedik. Természeti környezete már önmagában annyi 
látnivalót ígér, melyet bebarangolni sem lehet egykönnyen. 
Itt van hazánk legérintetlenebb hegysége a Börzsöny, 
változatos tájképével a Cserhát hívogat, s a Naszály menti 
települések egy egészen más vidékkel várják a látogatót. 
 A múlt borongós, vagy olykor vérzivataros 
hangulatát keresők megtekinthetik Nógrád, vagy éppen 
Drégely várát, de tehetik ezt a legendák ködébe burkolódzó 
még régebbi helyszíneken is, hiszen Kámor varázslatos 
regéi, Csehvár és Pogányvár ismeretlensége önmaguk 
kínálják ennek lehetőségét. 
 Árpádkori templomaink messze földön híresek. 
Közülük a tereskei és a nógrádsápi, a gyönyörű középkori 
freskóik révén váltak ismertté. 
 Az irodalomkedvelők búcsújáróhelye Horpács, a 
nagy Palóchoz, Mikszáth Kálmánhoz kötődő emlékei révén, s nem messze tőle felkereshetjük 
Szondi György és várvédő vitézei hősiességének helyszínét, melyet Arany János is 
megénekelt szép balladájában. A diósjenői tó partján felidézhetjük a filozófus császár, Marcus 
Aurelius szellemét, ki ott csatázott a Római Birodalmat nyugtalanító törzsek ellen.  
 A térség múltjánál csak néprajzi képe változatosabb. A Börzsöny lábához simuló karéj 
falvai palóc hagyományokat ápolnak. A többi - elpusztulván a török hódoltság időszakában - 
felvidéki szlovákokkal települt újjá. Berkenyére pedig német nyelvű telepeseket hozott a váci 
püspökség, kiknek egy része alapította meg később Szendehely községet. A helyi 
hagyományok tárgyi eszközeit őrzik a falvakban megtalálható helytörténeti gyűjtemények. 
 Az érdeklődő számára valóságos kincsestár ez a vidék. Minden egyes településnek 
megvan a maga különlegessége, egyéni vonzereje. S hogy hagyományaikat máig őrzik, 
magunk is megtapasztalhatjuk a helyi folklórrendezvények forgatagában. Az itt élők 
vendégszeretetét jelzik a visszatérő vendégek. 

E csodálatos világot mutatja be Végh József legújabb könyve, mely a térség 25 
településének múltját, s nevezetességeit foglalja egy kötetbe. A kötet ára 2.500 Ft. Kapható a 
rétsági művelődési központban. 

A reprezentatív kiadvány mellékleteként található egy CD, melyen a bánki 
evangélikus templom orgonája hallható egy koncert alkalmából készült felvételen. 
A kötet arra is alkalmas, hogy útikönyvként használva látogassunk el vele a kiválasztott 
településekre. Szép kivitele ugyanakkor méltóvá teszi arra is, hogy a könyvespolc éke is 
lehessen, de karácsonyi ajándékként is igen hasznos.  
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