INFO-MAP
KOZÁRD Almavirág Fesztivál
A Bézma-alji faluban hagyományosan
megünneplik az almafák virágzását vidám, pezsdítő hangulatban, kellemes
muzsikával, finom palóc ételekkel, szó-

rakoztató műsorokkal, kézműves- és
helyi termék vásárral. Az április végi
kulturális-turisztikai-gasztronómiai
fesztiválon rendszeresen bemutatkoznak a térség kézműves termelői.

Palóc Vágta
A Nemzeti Vágta egyik legnagyobb
előfutamaként,2012-ben hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Palóc
Vágtát a kozárdi Almavölgyben. A vágta

a palócföldi települések legnagyobb lovas
seregszemléje, igazi szép versengés, mely a
magyar vidéki lovas virtus megtestesítése,
középpontjában a magyar tradíciókra épülő történelmi hangulatú lovasversennyel.

NAGYKERESZTÚR
Nógrád megyei Palóc Pálinkafesztivál
A minőségi pálinkakészítés, a kulturált
pálinkafogyasztás és e nemes nedű nép-

szerűsítése jegyében kerül sor a szeptemberi rendezvényre, mely elsődlegesen a nógrádi és palóc vidék pálinkáira
helyezi a hangsúlyt.

SZÉCSÉNY
Palóc Szőttes Kulturális Napok
Június-július hónapban több héten át tartó
rendezvénysorozat keretében a palóc hagyományokat, énekeket, ízeket elevenítik

fel Szécsényben és a környező településeken. Ennek keretében kiállításokat szerveznek, kulturális bemutatókra és népművészeti vásárokra kerül sor, gasztronómiai
programokra várják az érdeklődőket.

Fesztiválok
az Ipoly mentén
VARSÁNY
Kézművesek és Falusi Vendéglátók Ünnepe
Az évről-évre több vendéget vonzó fesztiválon az „Ízek utcájában” a látogatók megízlelhetik a palóc gasztronómia remekeit,
ahol bográcsban, katlanban, kemencében
készült ételeket kínálnak a varsányi me-

nyecskék. A rendezvény színpadán egész
napon át egymást követik hagyományőrző tánccsoportok fellépései. A minden
esztendő júniusában sorra megrendezésre
kerülő rendezvényre ellátogatnak Varsány
lengyel, szlovák, szerb és erdélyi testvértelepüléseinek képviselői is.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Nógrád Turizmusáért Egyesület
3178 Varsány, Kossuth út 2.
Mobil: 06-30-299-7948,
e-mail: nogradtur@gmail.com
Web: www.nogradtur.hu

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztési Egyesülete
SZÉCSÉNY Városnap
A szécsényi városnapot minden évben
május első vasárnapján rendezi a Szécsényi Városnapért Egyesület. A reggeltől késő éjszakába nyúló program kere-

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

tében a múzeum előtti téren és utcában
zenés programok sokasága, kirakodóvásár, gasztronómiai különlegességek várják a látogatókat.

Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület

Lepényfesztivál
Nem véletlen, hogy a szervezők e finomságra „építették” évekkel ezelőtt a programot, hiszen a varsányi lepény „messze földön híres”. Helyben sütik a híres varsányi
kalácsokat is, megkóstolható így a kelt ka-

3100 Salgótarján, Rákóczi út 29, fsz. 5.
Telefon: 06-32-788-747, e-mail: palocut@upcmail.hu
Web: www.palocut.com

lács, kemencés lángos is. A gasztronómiai
kalandozás közben a vendégek a fesztivál
színpadán kulturális bemutatókat, tánccsoportokat, hagyományőrző együtteseket láthatnak, hallhatnak.

Szent Mihály Napi Palóc Búcsú
A Szent Mihály napi Búcsú és Szüreti Vigalom a település egyik legrégebbi eseménye. A
hagyományőrző szeptemberi program szabadtéri szentmisével kezdődik borszenteléssel és körmenettel. A nap délutánján népviseletbe öltözött helyiek részvételével elindul a
szüreti felvonulás, mely után a hagyományőrző együttesek műsora következik.
SZÉCSÉNY Szüreti Vigasság
A szüreti vigadalmat évek óta szeptember végén-október elején rendezik. A
szüretelés hagyományát megőrizve, ér-

tékként a bor és kultúra nemes kapcsolatát ápolva kerül sor a fesztiválra, mely
igényes programokkal, koncertekkel,
borkóstolóval várja a vendégeket.

Nógrád Megyei Vadásznap
A térség vadászai minden évben együtt
ünnepelnek. A programot immár évek óta
más-más helyszínen rendezik Nógrádban,
a hangulat azonban mindenütt azonos:

koncertek, kulturális és családi elfoglaltságok, játszóház, trófeakiállítás, népi iparművészek bemutatkozása, gasztronómiai
ínyencségek várják a látogatókat.

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

www.fesztivalturizmus.hu
www.programturizmus.hu
www.kostoldmeg.eszakmagyarorszag.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.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

H

angulatos, a palóc kultúrát és a népi hagyományokat őrző és megjelenítő
programok sokaságával találkozhat a látogató, ha betoppan az Ipoly mentén fekvő településekre. melyeken talán nincs is olyan hete egy évnek, amikor
ne lenne valamilyen össznépi sokadalom. Falunapok – ahogy errefelé mondják:
vendégségek-, egyházi ünnepekhez és a falvak hagyományaihoz kapcsolódó rendezvények, iskolák, művelődési intézmények, civil szervezetek által szervezett
programok bőséges kínálata nyújt kellemes kikapcsolódást kirándulóknak, turistáknak, kíváncsiskodóknak egyaránt.
hagyományőrző rendezvények közül ma már több országos hírű. Látogasson el Ön is ezekre, ismerje meg a palóc kultúrát, az itt élő vendégszerető
embereket és programjaikat.

BÁNK
Louis Armstrong Jazz Fesztivál
A dzsessz muzsika szerelmeseinek évek
óta egyik legkedveltebb találkozóhelye
Bánk, a népszerű fürdőhely és környéke.

A rendszerint júniusban sorra kerülő Louis Armstrong Jazz Fesztivál hangulatos
estéin a műfaj hazai krémje mellett a világ
számos tájáról léptek fel előadók.

Sörfesztivál
Lassan két évtizede a térség legnagyobb
tömeget megmozgató és időtartamában a
leghosszabb rendezvénye a júliusonkénti

Nemzetközi Muzsikustábor, Verseny és
Művészeti Fesztivál
A több mint két évtizede megrendezett
„Zene határok nélkül” Nemzetközi Muzsikustábor, Verseny és Művészeti Fesztivál
kiemelkedő kulturális értéke a városnak,

CSERHÁTSURÁNY
Koplányi (Sréter) József Gazdafogathajtó Emlékverseny
Karvai Ferenc kezdeményezésére indult
útjára a ma már hagyományosnak és honi
viszonylatban ritkaságnak számító ver-

sörfesztivál. A finom nedük és gasztronómiai különlegességek mellett egy héten át
könnyűzenei programokkal, sztárvendégek
fellépéseivel szórakoztatják a közönséget.

mely rendkívüli vonzerőt jelent a hazai és
külföldi művészek, diákok és a közönség
számára. A rendezvénysorozaton a zeneművészet számtalan kiváló képviselője és
itt felkészített tanítványaik sokszínű műsoraiban gyönyörködhet a közönség.

népviseletet ölt magára, s megelevenítik
a régi húsvéti szokásokat. A két nap alatt
kézműves kirakodóvásár, népi gyermekjátékok nyújtanak gazdag programot a
vendégeknek, valamint hagyományőrző
együttesek szórakoztatják a közönséget.

Bornapok A rendszerint május elején sorra kerülő rendezvény során a településre látogatók világhírű magyar borokat kóstolhatnak a parasztházak között felállított
standokon a helyiek vendégszeretetével fűszerezve.

A

BALASSAGYARMAT
Szent Anna napi Palóc Búcsú
Az esemény az elmúlt közel két évtizedben az észak-magyarországi és a
dél-szlovákiai palóc vidék egyik legnagyobb népművészeti seregszemléjévé nőtte ki magát. A fesztivál
nyitányaként a résztvevők a római
katolikus főplébániatemplom előtt
gyülekeznek, onnan indul a népviseletes menet a Palóc ligetbe Szent
Anna palóc miséjére. A nap folyamán hagyományosan megválasztják
Palócország viseletes szépeit.

HOLLÓKŐ Húsvét
Az egyházi naptártól függően március
vagy április hónapban a húsvéti programokkal kezdődik a világörökségi faluban
az egész éven át tartó rendezvénysorozat.
Húsvétkor a falu apraja-nagyja díszes

seny. A gazdafogatok – ismertebb nevükön lovas kocsik – vetélkedése látványos.
A minden év júniusában rendezendő emlékverseny programját csikósbemutató,
folklór műsorok, kézműves bemutatók és
szabadtéri bál teszik még színesebbé.
DRÉGELYPALÁNK
Szondi Várjátékok
Ha július, akkor Szondi Várjátékok! Több mint két évtizede rendezték az elsőt, azóta minden alkalommal színesebb és változatosabb
programot kínálnak a szervezők.
Szondi György korát, a középkori
hangulatot az íjászat és csatajelenetek sora, illetve a zenés és irodalmi műsorok tárháza idézi fel.

Történelmi Várjátékok
A hagyományos, Szent
István és az új kenyér ünnepéhez kötődő augusztusi várjátékok évek óta
sok látogatót vonzanak.
A párbajokban és vitézi
küzdelmekben gyönyörködni kívánók, vagy
vásárfiát keresők, esetleg
éhségüket és szomjúságukat csillapítani akarók
mind megtalálják itt,
amit keresnek.
Szüreti Vigasság
Bár a szőlőművelésből Hollókőn szinte
már csak a szüret ünnepe maradt meg, a
hagyományokat ápolva minden év októ-

berében felelevenítik a hozzá kapcsolódó szokásokat, amikor színes felvonulást
tartanak és kihirdetik a településen történt az évi eseményeket.

ILINY
Derelye- és Dedelle-Fesztivál
A palóc derelye, vagy ahogy a helyiek nevezik: dedelle kedvéért érdemes
Iliny községbe látogatni, hiszen a

gasztronómiai élvezetek mellett színes
programokkal és főzőversennyel is
várják az érdeklődőket! A hagyományos programra augusztus hónapban
kerül sor.

KÉTBODONY
Szilvafesztivál
A szilvalekvár-főzéssel egybekötött,
nemzetiségigasztronómiai-folklór
fesztivál nagyságát mutatja, hogy az
évenkénti, augusztus végi rendezvényen

több mázsa gyümölcsöt dolgoznak fel, és
több tízezer gombóc és derelye készül a
résztvevő csapatok versenyében. A fesztivál hangulatát az egész nap folyamán
színpadra lépő folklór együttesek, népi
tánccsoportok bemutatói színesítik.

HERENCSÉNY
Palóc Búcsú
2005-ben állították fel a falu
feletti Gyürki-hegyen a palócok 12 méter magas, acélból
készült vigyázó keresztjét.
Azóta rendszeresen, minden
év júliusában kerül sor a Palóc Búcsúra, melynek keretében a többségükben népviseletbe öltözött résztvevők
– köztük a cseh, lengyel és
szlovák testvértelepülések
képviselői – elzarándokolnak a kereszthez, és a palóc
nép összetartozásának erősítéséért imádkoznak.

