A művelődési házról, a kultúrházról

Az akkori nevén a kultúrházunkat 1969 decemberében adták át, a község
vendégségéhez kapcsolódva Szent Miklós ünnepén.
A magyarnándoriak lelkes és áldozatos munkájával építették fel. Szép példát
adtak az összefogásnak és annak óriási erejének. A falu apraja-nagyja kivette
részét az építkezésből. Minden dicséretet megérdemelnek érte.
Társadalmi munkával épült és a nándoriak pénzbeli támogatásával. Az
építkezést Gyurek János tanácselnök és Daróczi Ferenc pedagógus, a falu
mindenese (pávaköri vezető, pedagógus, festő, fotós, stb.) irányította. Az
alapásásban Sándor István közösen részt vett Novák Tiborral.
A nagy udvar helyén épült, a cselédházakat lebontották az Állami Gazdaság
gépei és szakemberei. Maradandó értéket hoztak létre az utókor számára.
1969 év körüli évek igen sikeresek voltak a község életében. A kultúrház
építésén túl 1968-ban adták át a Tanácsházát, ahol esténként fiatalok klubja is
működött. Az első Tv az Állami Gazdaságba került, a televízió nézésért fizetni
kellett.
1969-ben megalakult a Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet, a falu
bankja.
Magyarnándori székhellyel 1970. június 1-től létrehozták a Magyarnándori
Községi Közös Tanácsot, Mohora-Cserháthaláp és Debercsény községekkel.
Megszűntek az önálló tanácsok. Az első megbízott kultúrház igazgató Daróczi
Feri bácsi lett, őt követte Rudácsi László és Kecskeméthy Lilla. Lilla nevéhez
fűződik a „Nyitott ház” intenzív előtér országos program megszervezése.
Énekkar alakult, színjátszó csoport, fotószakkör stb. és Daróczi Ferenc
vezetésével Pávakör alakult. A mozi is megkezdte működését. A kultúrház
neve: Radnóti Miklós Művelődési ház és Könyvtár lett.
Tanácstestület akkori tagja:
Tanácselnök: Gyurek János
Végrehajtó Bizottság titkára: Daróczi Ferencné
Tanácstagok: Adami Pál, Bagyal Mihály, Veszelka János, Megyeri Mária, Varga
Mihály, Koplányi Györgyné, Bagyal József, Pásztor Antalné, Benkó Ferenc,
Fazekas Jánosné, Babcsán István, Juhász József, Balla János, Kispál János,

Koreny József, Molnár Ferenc, Tolnai Péter, Trepinszki József, Hankovics István,
Gyetvai András, Tamás Mihály, Tomeg Ferenc, Tóth József.
A tanácstagok Magyarnándor, Cserháthaláp, Debercsény községekből. Az
akkori falu mindenese HNF elnök Benkó István is aktívan kivette részét.
Akkoriban a körzeti orvos dr. Gácsfalvi Jenő volt.
A Déryné színház tartott előadásokat rendszeresen a Művelődési házban.
A Mohora-Magyarnándori Pávakör 1971 őszén alakult, helyi népdalokat
énekeltek. Több alkalommal kapott országos elismerést, kiváló minősítést.
1973-ban dr. Varga János készített felvételt a Magyar Rádió részére a nándori,
mohorai környékbeli népdalokból. A Pávakör megalakulásakor Daróczi Ferenc
volt a vezetője haláláig, 1975-ig. Elismeréssel és nagy-nagy szeretettel
gondolunk Feri bácsira.
1975-től a Pávakör vezetését Giebiszer Gáborné vette át, aki ének-zene szakos
tanár volt. A csoport vezetését magas színvonalon, szakszerűen végezte.
Országos elismerést szerzett a csoporttal.
A pávakör csoport vezetője Giebiszer Gáborné és tagjai összegyűjtötték a
környék lakodalmi szokásait a palócföldön. Az összegyűjtött anyagot a Magyar
Rádió munkatársai Máder László és Maráz László dolgozták fel. A lakodalmas
dokumentumok feldolgozása megkezdődött. A rádiófelvétel 1977 május,
június hónapokban volt a magyarnándori Művelődési házban.
1971 szeptemberében a csoport tagjainak bemutatta a Magyar Rádió, amely
egyedülálló jelentőségű volt még a Magyar Rádió történetében is, mert első
alkalommal került sor kvadrofon bemutatóra vidéken. A Palóc lakodalmas
lemez felvétele kvadrofon technikával készült. A csoport eredményességét
mutatja, hogy a Magyar Rádiótól a műsor nívó díjat kapott és képviselte a
Magyar Rádiót a spanyolországi Barcelónában megrendezésre kerülő
Nemzetközi Rádiós fesztiválon.
Jól működő klubok voltak, a legjelentősebb a Nyugdíjas Egylet, ami napjainkig
is működik.

