4. Hollókő és környéke

5. Parád és környéke

HOLLÓKŐ
Hollókő: valódi és őszinte, olyan igazi. Talán ez jellemzi
legjobban a 380 lelket számláló, Magyarországon egyedülálló
Világörökségi kis falut a Cserhátban, amely több száz éves házacskáiról ismert. Úgy őrzi hagyományait, tartását, méltóságát,
hogy azt mindenkinek legalább egyszer látnia kell!

PARÁD
Természeti szépsége mellett történelmi múltjához kötődő
értékei, épített és szellemi öröksége különbözteti meg
a Mátra környező falvainak sokaságától.

KOZÁRD
A Kozárdi Almavölgyben a tavaszi virágerdő leírhatatlan látványt, a termő gyümölcsök nyáron és télen páratlan ízvilágot
nyújtanak. Mindezt átélheti a nyugalommal, a természet
hangjaival és a Kelet-Cserhát erdőivel körbeölelt csodálatos
palóc településen.
Cím: 3053 Kozárd, Fő út 29. Vadvirág Étterem
Tel.: 32/491-003; vadvirag@kozard.hu
PÁSZTÓ
Pásztó a Mátra nyugati kapujának városa. Tőle karnyújtásnyira
található Hollókő a világörökség része, a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely és a nyugati-Mátra varázslatos turista
világa. Strandja egész nyáron várja a pihenni vágyókat.
SZÉCSÉNY
A város jelképe a városháza előtt álló, szemmel láthatólag
ferde tűztorony, mely évenként még most is dől pár
millimétert. A belvárosban sétáljon egyet a sétálóutcán
és tekintse meg a különböző látványosságokat!
VARSÁNY
Csodálja meg szép népviseletüket, ízlelje meg a messze földön
híres túrós lepényüket, tanuljon az épített örökségükről, műemlékeikről, élje át a zene szeretetét a Muzsikáló Templomkert
Koncertjükön!
RIMÓC
Messze földön híres a helyi palóc népviselet. A rimóci lányok,
asszonyok jeles ünnepeken ma is magukra öltik színpompás
viseletüket. Ha pihenni vágyik vegye igénybe a község olcsó,
mégis színvonalas vendégházait.

A településeken lévő további látnivalók és a
túrautak bővebb információi megtalálhatók a
www.palocut.hu weboldalon.

BODONY
A faluban található Népművészeti Ház - Szövőház
a Palóc Szekrénygaléria hálózat egyik helyszíne.
A régi szőttesek megtekintése mellett az újonnan készült
darabok megvásárlására is van lehetőség.
MÁTRADERECSKE
A település ad otthont a Palóc Párnafesztiválnak,
mely népművészeti kiállításokkal várja a látogatókat.
„Mátraderecske a világ legszebb faluja, amely reméljük
nemsokára az érrendszeri betegek Mekkája lesz!”
– mondta dr. Tóth Eszter fizikus-tanár.

Túrautak
Palócföldi ajánlatok
autóval, motorral, kerékpárral
kalandozóknak

MÁTRABALLA
Országos viszonylatban is egyedülálló látványosság
a Millenniumi csodaszarvas emlékmű, mely egy 300 mázsás
szikla tetején áll. A palóc tájházban pedig a falusi mindennapok
használati tárgyai tekinthetők meg.
SIROK
A község a Mátra keleti szélén, a két Tarna-patak
összefolyásánál található völgykatlanba terül el.
Szerencsés módon ötvözi magába a régmúltat a jelennel,
a kor igényeihez igazodó településképpel.
RECSK
Gyönyörű természeti környezetben gazdag növény és
állatvilág, számos programlehetőséggel várja a látogatókat
a Mátra északi lábánál.

A kiadvány a Nemzeti Együttműködési Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával készült.

1. Palóc Galériák útvonal

2. Madách és Mikszáth nyomában Palócföldön

3. „A várak állnak, menni kell”

RECSK - TÁJHÁZ ÉS PALÓC GALÉRIA
Az 1910-ben épült parasztház az ország legrégebbi tájháza.
A galériában festett bútorok, és Bárdos Sándorné palóc
hímzett tárgyegyüttesei találhatók.
Cím: 3245 Recsk, Kossuth L. u. 118.
Tel.: 36/478-444 és 36/478-395
www.hevesfolkart.hu

HORPÁCS - MIKSZÁTH KÁLMÁN EMLÉKHÁZ
A „Legnagyobb Palóc”, a Jó palócok és a Tót atyafiak
megalkotója, Mikszáth Kálmán otthona volt.
Ma irodalomtörténeti kiállítás. Az eredeti bútorok, használati
tárgyak, személyes relikviák az író emlékét idézik.
Cím: 2658 Horpács, Kossuth út 2.
Tel.: 30/749-74-69

KISNÁNAI VÁR
Ismerje meg a várhoz fűződő legendákat, mint a „Mátyás
király és az oroszlán”, az „Alvó sárkány”, a „Móré kincse”
vagy akár a „Sárkány őrzi a szerelmesek álmát”!

SIROK - PALÓC GALÉRIA
A siroki vár lábánál találják a kis palóc parasztházat, melynek
hátsó kamrarészét díszítik Kovács Szabolcs festett bútorai,
a térség zsűrizett kézműves termékei, valamint Szűcs Imre,
a népművészet mestere kerámia munkái.
Cím: 3332 Sirok, Petőfi Sándor út 11.
Tel.: 36/561-000
www.sirok.hu
KAZÁR - HAGYOMÁNYŐRZŐ GALÉRIA
A legdíszesebb palóc viseletéről híres kis falu Hagyományőrző
Galériájában a Kazári népviselet mellett a Palócföldön alkotó
népi iparművészek munkáit tekinthetik meg a látogatók.
Cím: 3127 Kazár, Damjanich út 19.
Tel.: 32/341-333; 20/237-68-10
www.kazar.hu
KOZÁRD - HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA
Kozárd hagyományos palóc lakáskultúrája, köztük
Sasvári János festett bútorai,
Pusztainé Borbás Enikő fazekas munkái,
Les Gábor kerámiái és Ferenczi Éva patkolt tojásai.
Cím: 3053 Kozárd, Fő út 24.
Tel.: 32/491-067
www.kozard.hu
TERÉNY - HUNNIA CSIPKEMÚZEUM
A Cserhát egyik gyöngyszeme a Csipkemúzeum.
Ismerje meg a Hunnia Csipke történetét, a különleges
motívumokat és csipkeverés technikáját.
Cím: 2696 Terény, Arany János u. 70.
Tel.: 20/519-09-27
www.csipkemuzeum.hu
RIMÓC - PALÓCFÖLDI FŐKÖTŐK KIÁLLÍTÓHÁZA
Szemet gyönyörködtető, finoman kidolgozott, igényesen
díszített, csodálatos sokszínűség bűvöli el a látogatót.
A hagyományos stílusú parasztházban kialakított kiállítás
20 palóc település 40 db főkötőjét mutatja be.
Cím: 3177 Rimóc, Hunyadi út 5.
Tel.: 30/96-35-540
www.rimoc.hu
KALONDA - PALÓC MÚZEUM
A Losonctól 8 km-re délre, a magyar határ mellett található
kiállítóhely a palócok életvitelét, szokásait, őrzi a mindennapi
élet kellékeit, használati tárgyait mutatja be.
Cím: Szlovákia, Kalonda, Vasúti u. 20
Tel.: (+421)-90-35-34-497
FÜLEK - PALÓC GALÉRIA
A vár tövében, a Nógrádi Turisztikai Információs Központban
található galériát áttört faragással készített bútorok,
Gyenes Tamás ácsolt szuszékja, valamint szövött és
hímzett palóc textíliák teszik látványossá.
Cím: Szlovákia, Fülek, Várfelső utca 14.
Tel.: (+421)-47-43-82-016
www.filakovo.sk
SALGÓTARJÁN - PALÓC GALÉRIA ÉS PALÓC ÚT IRODA
A Palóc Út központi irodájában mutatkoznak be az egyesület
kézműves, népi iparművész alkotói. A nógrádi vidékre jellemző,
áttört faragással készített szekrényben bemutatott szőttesek,
kerámiák és egyéb portékák mind jól reprezentálják Palócföld
nívós népi iparművészeinek munkáit.
Cím:3100 Salgótarján, Rákóczi út 29.
Tel.: 32/788-747 ; www.palocut.hu

BALASSAGYARMAT - PALÓC MÚZEUM ÉS PALÓC HÁZ
A Palócföld központjában fekvő Palóc Múzeum néprajzi, helytörténeti és irodalomtörténeti gyűjteménnyel rendelkezik. A Palóc
Ház az első áttelepített épületekből álló szabadtéri múzeum,
lakóházzal, istállóval, pajtával. Az állandó kiállítások mellett
időszaki tárlatok, múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások
és színes programok várják a látogatókat.
Cím: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.
Tel.: 35/300-168
www.palocmuzeum.hu
VARSÁNY - FALUMÚZEUM
Az ó-faluban lévő palóc lakóházból kialakított múzeumban
megtekinthetik a régi idők fényében a mindennapi élethez
szükséges használati tárgyakat, eszközöket.
Cím: 3178 Varsány, Dózsa György út 24.
Tel.: 32/387-541
www.varsany.hu
SZÉCSÉNY - KUBINYI FERENC MÚZEUM
A Forgách-kastélyban lévő múzeum régészeti és történelmi
gyűjteményének állandó kiállításaival egész évben várja
a Szécsénybe érkezőket, átutazókat.
Cím: 3170 Szécsény, Ady Endre út 7.
Tel: 32/370-143
www.kubinyimuzeum.hu
RIMÓC - BABAMÚZEUM
A messze földön híres helyi palóc népviseletet bemutató
múzeumban nem csak az életnagyságú népviseletbe
öltözött babákat és életképeket tekinthetik meg, de
magukra ölthetik a szebbnél-szebb viseleteket is.
Egy ilyen kép hány like-ot ér meg?
Cím: 3177 Rimóc, Virág út 10.
Tel.: 32/388-266 Kiss Bertalanné
www.rimoc.hu
KOZÁRD
A Kozárdi Almavölgyben a tavaszi virágerdő leírhatatlan látványt, a termő gyümölcsök nyáron és télen páratlan ízvilágot
nyújtanak. Mindezt átélheti a nyugalommal, a természet
hangjaival és a Kelet-Cserhát erdőivel körbeölelt csodálatos
palóc településen.
HERENCSÉNY - FALUMÚZEUM, FONÓHÁZ
A Fonóban a népszokások és játékok felelevenítése közben bemutatják a régi mesterségeket és szájhagyomány útján terjedő
történeteket mesélnek.
Cím: 2677 Herencsény, Kossuth út 50.
Tel.: 30/336-42-19
TERÉNY
A falucska ad helyszínt a csipkés találkozóknak, alkotó heteknek és táboroknak. Minden ami csipke! Valamint itt található
az ország első és egyedüli 3 pályás bocsa pályája.
VANYARC
Madách készülő nagy műve részleteit ezen a békés tájon, pontosabban a kúria parkjában álló „Madách hársfa” alatt olvasta
fel Veres Pálné Beniczky Herminnek a nőképzés úttörőjének.
Tel.: 30/820-58-07
www.vanyarc.hu

Cím: 3264 Kisnána, Béke út 1.
Tel.: 37/324-065
www.kisnanavar.hu

DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM
A török idők győztes végvára – Nemzeti Emlékhely.
Az ország leglátogatottabb múzeuma, amit minden
Magyarnak egyszer látnia kell!
Cím: 3300 Eger, Vár 1.
Tel.: 36/312-744
www.egrivar.hu

SIROKI VÁR
A vár leglátványosabb programja minden évben a Várnapok,
ahol hagyományos lovagi tornákkal, íjász bemutatókkal,
macok sütéssel, kézműves foglalkozásokkal és sok érdekes
programmal várják az érdeklődőket.
Cím: 3332 Sirok, Vár út 1.
Tel.: 20/204-67-79
www.sirokivar.hu

SOMOSKŐ VÁRA
Somoskő látványos, vulkáni csúcsra épült középkori vára
pár méterre került a trianoni határ szlovák oldalára.
A határok átjárhatóvá válása óta meglátogathatjuk az
impozáns várromot, a hegy oldalában a bazaltorgonákat és
a kőtengert.

SALGÓ-VÁRA
Somoskő várától vezető Petőfi sétányon keresztül is
megközelíthető, 625 m magas bazaltcsúcson elhelyezkedő
várból olyan panoráma tárul a szem elé, amely minden lépést
megér. A vár tornyából a Magas-Tátra hegyei is láthatók.
www.salgovar.hu

FÜLEKI VÁR
A vár több helyi rendezvénynek is helyszínt biztosít.
Ezek közül a legjelentősebb a Palóc Húsvét, amikor számos
programmal, foglalkozásokkal várják a kicsiket és nagyokat.
Tel: (+421)-47-43-82-016
www.hradfilakovo.sk

HOLLÓKŐ VÁRA
A világörökségi helyszínen lévő vár Panoptikumával,
fegyvertermével, ünnepi várjátékokkal, a gyerekeket
középkori történelemórával, ostromjátékkal, lovagi
kalandtáborral és még sok érdekességgel várja látogatóit.
Tel.: 30/597-89-52
www.hollokoivar.hu

