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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Nógrád Turizmusáért Egyesület

3178 Varsány, Kossuth út 2.
Mobil: 06-30-299-7948, 

e-mail: nogradtur@gmail.com
Web: www.nogradtur.hu

Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete
3178 Varsány, Kossuth út 2.

Mobil: 06-30-299-7948, 
e-mail: nogradtur@gmail.com

Web: www.nogradtur.hu

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztési Egyesülete
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.

Telefon: 06-35-544-007
Szécsényi aliroda

3170 Szécsény, Rákóczi út 75.
Telefon: 06-32-370-026
Web: www.palocok.com

Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület
3100 Salgótarján, Rákóczi út 29, fsz. 5.

Telefon: 06-32-788-747, e-mail: palocut@upcmail.hu
Web: www.palocut.com

Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Telefon/telefax: 06-32-620-111, e-mail: tdm@nograd.hu
Web: www.nogradturizmus.hu

Sugárkankalin Turisztikai Egyesület
2646 Drégelypalánk, Fő út 7.

Telefon: 06-30-576-6089, e-mail: info@sugarkankalin.hu
Web: www.sugarkankalin.hu

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
1077 Budapest, Király út 93.

Telefon: 06-1-352-98-04, 06-1-268-05-92, e-mail: agroturizmus@t-online.hu
Web: www.fatosz.eu

www.falusiturizmus.hu
www.iranymagyarorszag.hu
www.programturizmus.hu

www.itthon.hu

Kiadja: Nógrád Turizmusáért Egyesület
3178 Varsány, Kossuth út 2.

Felelős kiadó: Pintérné Kanyó Judit
A kiadvány az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 – 

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER-program - keretében 
az Európai Unió társfinanszírozásával jelent meg.

Készült 3000 példányban.

Kétbodony és környéke
Kétbodonyról a környék legnagyobb 
volumenű, immár hagyományossá vált 
rendezvénye a szilvafesztivál jut az ér-
deklődő eszébe. S ha már ez az igazság, 

nyilván a falusi vendéglátókhoz betérő, 
ott néhány vendégéjszakát eltöltő kirán-
dulók biztosan kóstolhatnak a vendég-
asztalnál e különleges finomságból.

Ám ha emberfia erre „téved”, napi te-
endői közé sorolhatja az alsópetényi 
Gyurcsányi-Prónay kastély megtekinté-
sét, melynek jelenleg három épülete áll, 
parkja pedig védett természeti érték. A 
túraútvonalak közül választva ellátogat-
hat a vándor a Romhány melletti emlék-
parkba, mely a Rákóczi-szabadságharc 

emlékeit őrzi. Természetesen erről a kör-
nyékről sem hiányoznak a régi kor emlé-
keit őrző parasztházak, műemléki temp-
lomok és helytörténeti kiállítások sem. 
Mindezeket végigjárva igazán kellemes 
órákat nyújt a falusi vendégházaknál egy 
kis nyársalás, bográcsozás, vagy éppen 
a gazda palóc ínyencségeinek kóstolása. 

Ludányhalászi és környéke
Az Ipoly folyó közelsége alapvetően 
meghatározza e mikrotérség szabadidős 
kínálatát. A horgászat kedvelői kiválóan 
érzik magukat e tájon, hogy aztán a ki-

fogott halmennyiségből a falusi vendég-
házban vagy annak kertjében elkészül-
jön a pompás halászlé. Bárhol is száll 
meg a kiránduló errefelé, csak egy ugrás 
a folyópart, s kezdődhet a vízi vadászat.

Terény és környéke
Falusi vendéglátóból, vendégházból itt 
sincs hiány. De miért is lenne, amikor 
a dimbes-dombos tájat keresztülszelő 

Országos Kék Túra útvonalán aprócs-
ka falvakat, kicsinyke műemlékeket, 
remekbe szabott programokat láthat a 
kiránduló.

Szanda várának romjai egy kiadós kirán-
dulás lehetőséget nyújtják, Jákotpuszta 
gazdasága a magyar őshonos háziállat fau-
na szinte valamennyi képviselőjével meg-
ismertet, a terényi Palóc Búcsú a hagyo-
mányőrzés helyi tradícióit tárja elénk, a 

nógrádkövesdi Barcza-kastély – melynek 
parkja természetvédelmi terület – a múlt 
építészeti különlegességét mutatja mind-
mind turistacsalogató látványosságok, 
mely évről-évre több látogatót vonzanak a 
falusi vendéglátókhoz.

A rendszeresen visszatérő családok, kis 
közösségek a „tanúsítványai” annak, hogy 
a vendégházakban kellemes napokat tölte-

nek, s a vendégszerető gazdákban a vidé-
ken élő egyszerű és nagyszerű barátokat 
találják meg.

Látnivalóban sincs hiány: aki e környéket 
választja pihenése helyéül, annak érde-
mes ellátogatnia az Ipolytarnóci Ősma-
radványok Természetvédelmi Területre, 
netán a benczúrfalvai kastélyhoz. Tavasz-

tól őszig a falunapok, fesztiválok, hagyo-
mányőrző rendezvények kínálnak alkal-
mat arra, hogy ezekre „építve” néhány 
napra megpihenjünk a falusi portákon, a 
barátságos falusi vendégfogadókban.  



Drégelypalánk és környéke
Aki Drégelypalánkot és környékét vá-
lasztja pihenése helyéül, nem csupán 
a vendégházak kellemes hangulatát él-
vezheti, hanem aktívan töltheti napjait 

a magyar-szlovák határ közelében. A 
drégelyi vár romjaihoz tett kirándulás 
Szondi kapitány és kicsinyke serege hő-
siességét idézi fel.

A mikrotérség turisztikai fejlesztéséért, a 
falusi turizmus fellendítéséért munkálko-
dó Sugárkankalin Turisztikai Egyesület-
nek köszönhetően számos program közül 
választhatnak a látogatók. Egyebek mellett 
ellátogathatnak a horpácsi Mikszáth Em-
lékmúzeumba, megtekinthetik a környező 

települések tájházait, műemlékeit, és meg-
ismerhetik a többnyire mezőgazdasággal 
foglalkozó helybéliek munkáját. Egy-
egy túrát követően jó érzés visszatérni a 
szálláshelyre, ahol a vendéglátók mindig 
örömmel és olykor meglepetéssel várják 
vendégeiket.

Csesztve és környéke
Az egykori megyeszékhely, Balassagyar-
mat mellett elterülő Csesztve sok turista 
által felkeresett kicsinyke falu. A vendég-
forgalom miatt nem meglepő, hogy itt és 

a környék többi településén számos falu-
si vendéglátó szorgoskodik azon, hogy a 
hozzájuk betérők felejthetetlen élmények-
kel térjenek haza.

Élményeket természetesen nemcsak 
a vendégházakban szerez az ember, 
hanem a sok-sok látnivaló kapcsán 
is. Csesztvén például megtekinthető 
a Madách Imre Emlékmúzeum, mely-
nek falai között élt és alkotott éveken 
át Az ember tragédiája szerzője. A 
szomszédos faluban, Mohorán talál-
ható Tolnay Klári Emlékmúzeum az 

év minden részében sok látogatót fo-
gad.
A sor nem teljes, hiszen a szügyi vagy 
nógrádgárdonyi kastély, a falvak köztéri 
műalkotása, műemlékei, hagyományőr-
ző rendezvényei is bőségesen kínálnak 
látnivalót, miként a hagyományos pa-
raszti porták, a földeken dolgozó helyiek 
meglátogatása is.

Az itteni Kézművesporta falusi vendég-
háza kiváló alkalmat biztosít arra, hogy 
a vendégek megtekintsék a kézműve-
sek mindennapjait, alkotás közbeni 

életüket. A Kézművesek és Falusi Ven-
déglátók Ünnepén a vendégek ízelítőt 
kaphatnak a palóc hagyományokból és 
gasztronómiából.

Hollókő és környéke
A Világörökséghez tartozó Hollókőt 
aligha szükséges részletesen bemutatni. 
A település és környékének látnivalói 
mellett azonban azért is érdemes ellá-
togatni erre a tájegységre, mert a falusi 

vendéglátók portái ízig-vérig idézik a 
palócság építészeti hagyományait, a lé-
lekemelő múltat. A sok-sok tornácos 
parasztház testnek, léleknek is felüdülést 
nyújt, töltsön rövidebb-hosszabb időt 
abban a látogató.

A Hollókői Húsvét, a várnapok vagy a 
bornapok mind jó alkalmat kínálnak 
a falusi vendéglátók felkeresésére. Ám 
a környék többi települése sem lóg ki 

a sorból, hiszen a szécsényi szüret és 
városnap, a nógrádsipeki és rimóci fa-
lunapok is látványos programokat kí-
nálnak.

E mikrotérség programokban és látniva-
lókban is dinamikusan fejlődő települése 
Varsány, mely a Nógrád Megyei Falusi Ven-

déglátók Egyesülete, a Nógrád Megyei Kéz-
műves Műhely Egyesület és a Nógrád Tu-
rizmusáért Egyesület székhelye is egyben.

Ha az ember Nógrád megyét választja pihenése, kirándulása helyszínéül, cso-
dálatos tájakat ismerhet meg. A palóc világ e gyönyörű részében látnivalók 

sokasága, programok kavalkádja csalogatja a vendégeket az év minden szakában.
Az Ipoly menti térség aprófalvas környezetében várak, múzeumok, tájházak, 
emlékszobák, a múlt hagyományait őrző kórusok, népi együttesek, a régi világ 
becses szakmáit bemutató kézművesek, a palóc gasztronómia remekei várják a 
látogatókat.

A kirándulóknak a falusi vendéglátók kínálnak felejthetetlen napokat a tér-
ségben. Az itt élő vendégszerető emberek csinos – olykor a palócság mo-

tívumait őrző – portáin romantikus környezetben, a vidék nyugalmat árasztó 
csendjében feledhetik a dolgos mindennapok fáradalmait, hallgathatják a háziak 
anekdotáit, falatozhatnak finomakat a falusi vendégasztal mellett, miközben igazi 
emberi kapcsolatokat alakíthatnak ki.
Az Ipoly mentén található falusi vendéglátók szeretettel várják a pihenésre, kikap-
csolódásra váró látogatókat az ország minden szegletéből és határainkon túlról is.


