
„Vonzóvá váltunk!”

Rendezvényhelyszínek

Varsány



Tisztelt Partnereink!

Van egy szeglete Nógrád megyének ahol kedvesek, 
mosolygósak és vendégszeretők az emberek, ahol 
még őrzik a hagyományokat, hordják a gyönyörű 
népviseletet. Hétköznap és ünnepnap is készítik a 
finom palóc ételeket, melyeknek az alapanyagait 
helyben, vegyszermentesen állítják elő a varsányi 
falugazdaságban.
Hangulatos porták, rendezett, virágos közterek, 
felújított intézmények jellemzik a települést.  
Örömmel ajánlom figyelmükbe Varsányt. 
Településünk az elmúlt években dinamikus fejlő-
désen ment keresztül, melynek eredményeképpen 
több rendezvényhelyszín megújult melyek jól fel-
szerelt kellemes környezetben várják az ide látoga-
tókat.
Szeretettel invitálom Varsányba!

Kanyó Judit
polgármester

www.varsany.hu



Közösségi Ház

100 főt befogadó nagyterem, könyvtár, előcsarnok, 
pince klub.
Kiszolgáló helyiségek: melegítő konyha, női, férfi mos-
dók.
A Közösségi Ház 50 m2-es nagyterme alkalmas konfe-
renciák, családi, baráti összejövetelek, táncmulatságok 
megrendezésére.
Felszereltsége: 100 db szék, asztalok, projektor, vetítő-
vászon, pulpitus, színpad, mely 15 m2 nagyságú.
Többféleképpen, a vendégek igényeinek megfelelően 
rendezhető be.
Az előcsarnokban kávészünet, tízórai, uzsonna is lebo-
nyolítható.
A nagyteremben, létszámtól függően ebéd és 
vacsora is megszervezhető.

www.varsany.hu



Szabadidő park

A közösségi ház mellett található.
A falu központjában, fákkal, bokrokkal, virágokkal tarkí-
tott, gondozott területen fekszik a szabadidőpark. Sza-
badtéri színpad, nézőtér, kemencék, padok, asztalok és 
kövezett parkolási lehetőség biztosítja a komfortos ki-
kapcsolódást.
Ajánljuk baráti társaságoknak, munkahelyi kollektívák-
nak, intézményeknek, kisebb-nagyobb rendezvények le-
bonyolítására.
Felállítható sátorral rendelkezünk, melyben max. 240 főt 
tudunk étkeztetni. Az étkezéshez szükséges étkészlettel 
rendelkezünk. A sátor és az étkészletet bérelhető.

www.varsany.hu



Kézművesporta

Egy régi parasztház udvarral és kerttel. A házban vendég-
szobák találhatók, melyben 6 fő elszállásolására van lehe-
tőség. A szobákhoz fürdőszoba tartozik. Továbbá egy fel-
szerelt konyha áll a vendégek rendelkezésére.
Az udvarban kialakításra került egy nyitott szín asztalokkal, 
padokkal, kemencével, melyben (májustól októberig) 50 
fő elhelyezése lehetséges. A felállítható sátorral tovább bő-
víthető a befogadó képesség akár 150 főig. Ajánljuk: ba-
ráti összejövetelekre, munkahelyi kollektíváknak tréningek, 
tanácskozások megtartására. Kemencében sült ételekkel, 
különleges helyi termékekkel állunk a vendégeink rendel-
kezésére. Kellemes légkör várja vendégeinket, ami marasz-
taló a számukra. 
A vendégház folytatásaként került kialakításra egy varrómű-
hely, ahol a palóc hagyományokat megörökítő hímzéssel, 
horgolással, ajándékkészítéssel foglalkoznak az itt dolgo-
zók. A szép, míves tárgyakat a varróműhely szomszédságá-
ban, a portéka boltban lehet megvásárolni.
A kertben gyümölcsfák, szőlőlugas, és földi eper található.

www.varsany.hu



Hagyományőrzők Háza

40 főt befogadó terem. Alkalmas konferenciák, tanácsko-
zások megrendezésére, házasságkötésre.
Hangversenyek, kiállítások, közösségi események, ün-
nepi ebéd és vacsora is lebonyolítható az épületben.
Kiegészítő helyiségek: melegítő konyha, gardrób, férfi-
női mosdó.
A Hagyományőrzők Házában festett palóc bútorok, ló-
cák találhatók, továbbá a varsányi népviseletet bemuta-
tó babagyűjtemény és helyben készült portékák. A fa-
lakat régi fotók, kerámia tárgyak, falvédők díszítik. Igazi 
különlegesség a népi kultúrát kedvelők számára.

www.varsany.hu



www.varsany.hu

Falumúzeum

A község alvégi részén álló ház 1895-ben épült.
A Falumúzeum Varsány község hagyományait, palóc 
életstílusát és emlékeit mutatja be a látogatók számára, 
illetve különböző rendezvények helyszíneként szolgál. 
Állandó kiállítása a helyi, hagyományos használati esz-
közökből áll, melyek a korábbi tulajdonos és adomá-
nyozó, Szép Erzsébet hagyatékából és a helyi lakosság 
felajánlásaiból áll.
A ház és környezete elsősorban hagyományőrzéssel 
kapcsolatos rendezvények megtartására alkalmas, szer-
vezhető mesedélután, faluszínház, népdalok napja.
Vendéglátásra alkalmas a ház udvara vagy kertje, 
a „tiszta szobában” lehetőség van tanácskozások meg-
tartására. Összkomfortos helyiségek állnak a vendégek 
rendelkezésére.



Köretek:
Hagymás törtburgonya
Rizses-zöldéges kása

Rizs
Sajtos-tejfölös zöldfűszeres héjában sült burgonya

Desszertek:
Messze földön híres varsányi túrós lepény, kapros túrós lepény

Káposztás lepény
Pampuska

Herőce
Szilvalekváros bukta

Malomkalács
Krumpli laska

Mákos kukorica
Snidlinges pogácsa
Tepertős pogácsa

Tejszínes málnahab*

A Varsányi Konyha kínálata

Előételek:
Mangalicazsírban érlelt fűszeres fokhagyma

Zöldfűszeres paradicsom

Levesek:
Boldog tyúkhúsleves házi cérnametélttel
Varsányi raguleves, fűszerkerti tárkonnyal

Snidlinges hagymakrémleves
Kapros savanyú bableves füstölt hússal

Varsányi gyümölcsleves*
Málnakrémleves tejszínhabbal*

Tábi fácánleves*
Tábi halászlé

Főételek:
Egytálételek:

Varsányi vörösboros marhapörkölt snidlinges burgonyapürével
Tábi vadpörkölt apró galuskával

Tábi harcsapaprikás túrós csuszával
Sztrapacska juhtúrós, káposztás,lecsós, túrós

Lucskos káposzta
Töltött káposzta

Krumplibukta, hagymás, túrós
Kakukkfüves tócsni

Húsos ételek:
Zsályás csirkecomb

Tárkonyos sertéstokány
Csirkemell tárkonyos mustáros mártásban

Valamennyi felhasznált alapanyag helyben, a Varsányi Falugazda-
ságban termesztett és feldolgozott.

A sajtok, húsok, zsírok varsányi gazdaságokból illetve a Varsány 
Táb-pusztai Horgászegyesülettől 

és Tábi Vadásztársaságtól származnak.
Az ételek összeállításának a lehetőségét fenntartjuk.

A *-gal jelölt ételek szezonálisan rendelhetők.

Áraink:
Terembérlet: 1500 Ft/óra vagy 10000 Ft/nap

Catering szolgáltatás: igény szerint választható, 
árajánlatainkat igény szerint elkészítjük
Leves + főétel + desszert 3500 Ft/fő



Kiadja: Varsány Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Kanyó Judit polgármester

Elérhetőségek:
3178 Varsány Rákóczi út 1.

Tel: 32/387-387
Fax: 32/387-247

E-mail: varsany.hiv@gmail.com
Web: www.varsany.hu
Facebook: Varsány


