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Tagjaink a dejtári Tájház tornácán

A kerékpártúrázók hosszú sora

A "Sugárkankalin” Turisztikai Egyesület kilenc falu
összefogásával jött létre 2005 májusában, Borsosberény,
Dejtár, Drégelypalánk, Hont, Horpács, Ipolyvece,
Nagyoroszi, Patak, Pusztaberki  részvételével, majd 2007-
ben csatlakozott az egyesülethez Érsekvadkert is. Az
egyesület célja az érintett települések értékeinek
megóvása és bemutatása, a térség megismertetése,
népszerûsítése, ehhez közös anyagi források szerzése.
Célként tûztük ki a mikrotérség turisztikai fejlesztését is, a
falusi turizmus terén új, piacképes kínálatok kimunkálását,
a különbözõ fejlesztési törekvések és szférák
összefogását, rendezvények koordinálását, hogy falvaink
egyre ismertebbé váljanak, felgyorsítva ezzel a térség
turisztikai, gazdasági fejlõdését is.
A tíz szomszédos település az észak-magyarországi régió
legnyugatibb részén, az Ipoly folyó völgyében, a
Börzsöny hegység lábánál található. A mikrotérség
mintegy 60 km2 területen, csodálatos természeti
környezetben fekszik, melynek nagy része a Duna-Ipoly
Nemzeti Park védett területei közé tartozik. A térség több
jelentõs látványossággal rendelkezik, kiemelendõ
Drégelyvár,  a horpácsi Mikszáth kúria, a Hont-Tsitári
forrás és kegyhely, és a Honti szakadék. Említésre méltó
a  Börzsöny és az Ipoly találkozása nyújtotta csodálatos
természeti környezet látványa, de minden településen
találhatnak az érdeklõdõk történelmi, irodalmi, néprajzi
értékeket is.
Az egyesület megalakulása után kapcsolatba került az
Ökotárs Alapítvánnyal, mely szakmai segítséget nyújtott
tevékenységünkhöz. 2006-ban helyi közösségek
összefogásával hoztuk létre az „Örökségeink Útján
Zöldutat”.
A Zöldút elsõdleges célja a helyi értékek megõrzése, olyan
tematikus turisztikai útvonal kialakítása, amely bemutatja
a térség értékeit az odalátogatóknak, s ezzel az ott élõk
munkalehetõségeit is kibõvíti, a falvak gazdasági
fejlõdését elõsegíti.
Célul tûztük ki a hátrányos helyzetû Nógrád megyei
kistelepülések értékeit fenntartható módon megõrzõ és
bemutató zöldúthálózat, és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatások  kialakítását, és hosszú távú mûködésük
feltételeinek biztosítását.
A közel 60 kilométeres zöldút várja a bakancsos,
kerékpáros, lovas turistákat, horgászokat, madarászokat.
A térségbe látogató turisták kerékpárt kölcsönözhetnek
a drégelypalánki Turisztikai Információs Pontban.
Programjaink közül a három kiemelkedõ jelentõségû: a
tavaszi Mûvészetre Hívás Napja, a Kerékpártúra,
valamint az õszi Irodalmi-Mûvészeti Túra.
A Mûvészetre Hívás Napja minden év áprilisában kerül
megrendezésre a tíz településen. Egyesületünknek több
kézmûves és alkotómûvész tagja van. Célunk, hogy ezen
a napon a település lakói minél nagyobb számban
mûvészetekkel, festéssel, rajzolással, irodalommal,
versmondással, zenével, kézmûveskedéssel
foglalkozzanak. A Kerékpártúra minden év májusának
elején kerül megrendezésre. Az Örökségeink Útján Zöldút

A gombatúra egyik szépsége

Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán



Madármegfigyelõ a Csadó-tanyánál

állomásait kerekezzük végig, megismerkedhetnek a
résztvevõk a  tájházakkal, múzeumokkal, helyi alkotókkal,
a térség történelmével, a településekre jellemzõ
gasztronómiával is. Az októberi Irodalmi-Mûvészeti
Túrán végiglátogatjuk a nevezetesebb emlékhelyeket,
illetve a falvainkban élõ alkotómûvészek mûhelyeit,
galériáit. A települések gazdag programokkal várják az
érdeklõdõket, így képzõmûvészeti kiállításokkal, irodalmi
estekkel, templomi koncertekkel.
Településeinken ma is élõ hagyomány a farsangolás, a
tavaszváró kiszézés, a húsvéti tojásfestés, a pünkösdke-
járás, az aratási felvonulás, a vendégségi búcsú, a
karácsonyi betlehemezés, Szentcsalád-járás és a szüreti
felvonulás.
Palóc konyhával, kerékpáros turizmussal, valamint
zöldutas túrák összehangolásával többnapos pihenésre
ösztönözzük az ide látogató diákokat, családosokat és
idõseket egyaránt. Ideális kiindulópontot kínálunk fél, és
egész napos programokra, kirándulásokra. A térségben
étkezési lehetõség, és a falusi turizmus keretében
szálláslehetõség magánházaknál biztosított.
Egyesületünk számos szervezettel ápol jó kapcsolatot:
zöldutasokkal, turisztikai és környezetvédõ
szervezetekkel, hagyományõrzõ, kézmûves
egyesületekkel, képzõmûvész-körökkel, irodalmi
csoportokkal.
Az évek során eljutottunk külföldi tanulmányutakra:
csehországi tanulmányutunkon a Prága - Bécs Zöldutat,
Alsó-Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban
a helyi civil szervezeteket, a térségi „szelíd turizmus” -
vidékfejlesztés lehetõségeit ismerhettük meg. A helyi
termékeket elõállítók mellett turisztikai egyesületek
vezetõivel, szállásadókkal és vendéglátókkal találkoztunk,
vettük át a jó tapasztalataikat.
Több sikeres pályázatot is bonyolítottunk. (Ipolytáj
Közkincs Pályázat, Leader pályázatok) de rendszeresen
meghívottak vagyunk kistérségi, megyei szervezésû
programokra is.
Távlati célunk, hogy az egyesület hatékony mûködésével
a turisták minél több idõt töltsenek el a térségünkben,
fedezzék fel a kevésbé látogatott természeti, kulturális,
történelmi és néprajzi értékeinket. Ismerjék meg mindazokat
a lehetõségeket, amelyet a térség nyújt számukra:
természetjárás, egészséges életmód, a szabadidõ hasznos
eltöltése, természeti, táji örökségünk védelme,
megismerése, megõrzése.

Ismerjék meg Önök is hagyományainkat, történelmi
értékeinket, gyönyörködjenek a táji, természeti
látnivalóinkban. Szeretettel várjuk településeinkre!

A Hont-Tsitári Lourdesi barlang

"A zöldút te magad vagy… – állítják mindazok, akik
megpróbálnak létrehozni, feltárni, összekötni, kijelölni,
egyszóval megalkotni zöldutakat. Úgy gondoljuk, hogy
a zöldút mindnyájunkban megvan, csak találkoznunk
kell azokkal, akik társaink ebben az értékmentõ-
értékteremtõ munkában."                     www.zoldutak.hu



"Szent Márton oltalmában - Borsosberény"

Borsosberény, a közel ezer lelket számláló település a
Börzsöny hegység keleti lábánál terül el. Neve az ótörök
eredetû „berendi” népnévbõl származik, melynek
jelentése: „megadta magát”.
Elsõ írásos említésével 1274-bõl, majd 1282-bõl
találkozhatunk. A török hódoltság idõszakában sokat
szenvedtek itt élõ õseink. 1626-ban szinte teljesen
elpusztult a falu, olyannyira, hogy az 1633-34. évi kincstári
lajstromban mindössze egy házzal szerepelt. A
megpróbáltatások után újraéledt a település, és 1715-ben
már 18 háztartást találtak itt az összeírók. A XVIII. század
végére a népesség száma megközelítette a 700 fõt.  A falu
lelkesedéssel fogadta az 1848-as szabadságharc hírét. Az
örömünnep alkalmából kitûzték a nemzeti zászlót a
templom tornyára. A XX. század viszonylagos
nyugalomban indult a falu életében. 1904-ben a gazdák
megalakították a Borsos-Berinkei Gazdák Szövetkezetét
annak reményében, hogy szövetkezve nagyobb sikerrel
gazdálkodhatnak. 1913-ban levél érkezett a rétsági
fõszolgabírótól, melyben a Rétság - Borsosberény -
Nagyoroszi távbeszélõ hálózat létesítését tervezik. Aztán
kitört a háború, 108 berényi vonult be katonának. A soha
vissza nem térõk neveit az 1987-ben felszentelt emlékmû
õrzi.

A Római katolikus templom a falu központjában
található. 1730-ban épült a mai templom elõdje, melyet
1790-ben jelentõsen felújítottak. Az épület homlokzat
elõtti órapárkányos toronnyal, és félköríves szentéllyel
rendelkezik, hajója pedig háromboltszakaszos,
orgonakarzattal. Belsejét mívesen faragott faszobrok
díszítik. Szent Márton tiszteletére szentelték fel. A 316
táján Savariban (a mai Szombathely elõdje) született
szentrõl közismert a történet, miszerint köpönyegét
kettévágta, és felét átadta egy koldusnak egy fagyos
napon. Ez a motívum szerepel az egyházközség pecsétjén,
s ezt választotta a falu is címere és zászlója díszéül,
védõszentjének örök emléket állítva.
A Tihanyi-Mocsáry-kúriát 1826-ban építtette Tihanyi
Tamás, majd 1888-ban átalakították. Az 1910-es években
Mocsáry Ödönné, a község legnagyobb birtokosa élt itt.

Világháborús emlékmû A berényi iskola

Borsosberény címere



Földszintes, klasszicista stílusú, oldaltornácos, kilenc
támpilléres vidéki kúria. Udvarán idõs juhar és
vadgesztenyefák találhatóak. Az épület ma is tele van
élettel, hiszen itt mûködik a falu óvodája.
A Világháborúk emlékmûve 1987-ben épült. Puhakõ
oszlop, amelyen elhelyezett márványtáblába vésve
olvashatóak a világháborús hõsi halottak nevei. Az oszlop
tetején bronzból öntött sólyom látható.
A falu közelében található a Makkos-kastély, mely
egykoron Mocsáry László vadászbirtoka volt. A faluhoz
tartozik két ófalu, Szomolyapuszta, ahol az egykori
pusztatemplom maradványai láthatóak, és Jásztelek-
puszta, annak a temetõnek a maradványaival, amelyben
Benyovszky Móricz, madagaszkári király családjának
kriptája áll.
A Börzsöny lábánál található település a legendák és a
múltba nyúló történetek faluja. Határában számos olyan
hely van, melyekrõl a helyi emlékezet érdekes történeteket
tart számon. Egyik ilyen a Kámor csúcsa. A Pusztatemplom
a török hódoltság idõszakában elpusztult települést jelez.
A hagyomány szerint az ellenség közeledtével a templom
harangjait egy nagy kútba rejtették, mely azóta is idõrõl-
idõre megszólal.
A kis palóc falu vendégszeretõ lakói szívesen látják a
látogatókat, akár az augusztus közepi falunapra is.  Azt
pedig, hogy több napra is érdemes hozzánk ellátogatni,
garantálja Drégely várának, a horpácsi Mikszáth kúriának,
és a felüdülést jelentõ Bánki-tónak a közelsége. A
bakancsos turista néhány kilométeres gyaloglás után
tiszteleghet a hõs várkapitány, Szondi György várában,
de eljuthat Jásztelek-pusztára, vagy akár a Kámor
csúcsára is. A megfáradt vándort a község szélén, a lakott
területtõl mintegy 200 méterre egy igen barátságos faház
várja. Ez az Almáskert pihenõ, mely egy erdõs tisztáson
helyezkedik el. Kiváló lehetõségek nyílnak errõl a kiinduló
pontról kirándulásra, túrázásra és a környék
megismerésére. Aki több napra szeretne idelátogatni,
annak szívesen ajánljuk a Börzsöny Turistaházat, ahol
mindenkinek felüdülés lehet a pihenés.

Elérhetõségünk:
2644 Borsosberény, Petõfi út 161.
tel.: 06 35/ 374-321
fax: 06 35/ 374-321
e-mail: hivatal@borsosbereny.hu

Mocsáry-kúria

Lourdesi-barlang

A katolikus templomMakkos-kastély

Berényi szüreti felvonulás



„Õrizd értékeinket a szép és tartalmas
jövõért!”

A Börzsöny hegység és az Ipoly folyó ölelésében fekszik
a Palócföld e kicsiny gyöngyszeme: Dejtár.
Községünkben ma is szerves egységet alkot a
faluközösség tárgyi és szellemi öröksége, így
fennmaradtak azok az értékek, néphagyományok,
viseletek, amelyre az itt élõ emberek a mai napig büszkék.
Településünkön mindig éltek lelkes tanítók, neves
emberek /Luspay Kálmán - kántortanító, Ónagy Zoltán
– író, Csighy Sándor – költõ, Fábián János – tanár,
falutörténet kutató/, akik feladatuknak érezték értékeink
megmentését, vagy értéket alkottak. A falu létezésérõl az
elsõ írásos emlék 1255-bõl való. IV. Béla király 1255.
augusztus 16-án Vácott kiadott oklevele említi Dehter
községet, amely Vadkerttel és Szentlõrinccel határos. A
település azonban már jóval korábban létezett, amit a
templom melletti õsi temetõben talált kõbalta, és az
Ólomdomb dûlõben elõkerült bronzfejsze is igazol. A
XIII.század végére a kiváltságos falvak egész sora jött
létre az országban. Ilyen Dejtár is. Az itt élõ vallásos
emberekben él Szûz Mária tisztelete. Falunkban sétálva
megfigyelhetjük, hogy nagyon sok ház homlokzatán kis
kápolnákban Szûz Máriát, vagy valamelyik szentet
ábrázoló szobrot helyeztek el. A Mária barlang is e tisztelet
szép példája. Templomunkat 1810. szeptember 8-án, Szûz
Mária születése napján szentelték fel. Ez a nap falunk
búcsúja, Kis Boldogasszony, Kisasszony napja. A
templom alapjához szükséges köveket a drégelyi vár romjai
szolgáltatták. A tetõ fedéséhez fazsindelyt alkalmaztak,
melyet mára cserépre cseréltek. Egyhajós, középtornyos
jellegét tekintve késõ barokk épület. A templom mellett
áll a Szentháromság-szobor, amelyen a világháborúkban
elesett hõsök nevei olvashatóak. Településünkön több
tûzvész is pusztított, a faluban élõ emberek ezért Szent
Flóriánt választották védõszentjüknek. Tiszteletük
eredményeként tekinthetõ meg a Szabadság úton a Szent
Flórián szobor. A fõtéren a Millenniumi Parkban
megtekinthetjük a Millennium emlékére felállított
emlékmûvet, valamint a dejtári „Turul” madarat, Szabó
Imre szobrászmûvész és Galamb Sándor öntõmester
alkotását. Településünkön egyre többen fedezik fel az

Dejtár címere

R. K. Templom a Szentháromság szoborral A tájház szobája



építészet népi értékeit, újítják fel, vagy építik újjá a palóc
portákat. Ennek a folyamatnak része a tájház, amely a
nagyközönség elõtt 2003-ban nyitotta meg kapuit.
Tájházunkban állandó népmûvészeti kiállítás látható,
amely bemutatja a palóc családok életét, szokásait,
viseletét. Babakiállításunkon a dejtári népviselet
gazdagságában és sokszínûségében gyönyörködhetnek
a hozzánk látogatók. E palóc porta lehetõséget kínál
mûvészek, kismesterség mûvelõk bemutatkozására. A
dejtári szarvaskendõs népviselet szépsége még ma is
magával ragadja az emberi tekinteteket. Az idõsebb
korosztályon kívül már a fiatalabb generáció is felveszi,
újravarrja édesanyáink, nagyanyáink szarvaskendõs,
vagy féketõs viseletét. Az ide látogatók megkóstolhatják
a jellegzetes dejtári étkeket, a szuszkót, a dedellét, a
káposztás takartat, a monyurkát, a laksát, a rétest, a túrós
lepényt, a kukoricamálét, megízlelhetik a dejtári lekvárt,
sajtot, savanyúságot. Az Örökségeink Útján Zöldút
részeként, a település központjából a Kiscsapáson gyalog,
vagy kerékpáron közelíthetjük meg az itt elterülõ dejtári
réteket. Kincskeresõ ösvényünkön barangolva
megismerhetik, felfedezhetik természeti szépségeinket,
értékeinket. Az Ipoly völgye hajdani mocsaras
öntésterületeinek hírmondói a Duna-Ipoly Nemzeti Park
részét képezõ védett területek, a Páskom-legelõ és a Kifli-
tó környéke, melyek a falutól észak-nyugati irányban
terülnek el. A Nagy-tó, a Kifli-tó környéke és az Ipoly
folyó népszerû a horgászatot kedvelõk körében.
Lehetõség van természetjárásra, túrázásra,
madármegfigyelésre, gombászásra, gyógynövény
gyûjtésre, az õshonos magyar állattartás megfigyelésére.
Településünkön számos közösség tevékenykedik,
amelyek hozzájárulnak hagyományaink ápolásához,
továbbéléséhez. Rendezvényeink, hagyományaink:
Farsangi mulatság, Mûvészetre Hívás Napja, Majális,
Fülemülék éjszakája, Kerékpártúra, Húsvét, Gyereknap,
Úrnapja, Múzeumok éjszakája, Falunap, Szüreti
felvonulás, Palóc étkek fõzõestje, Mikszáth Kálmán Vers
és Prózamondó Verseny, Luspay Kálmán Népdaléneklõ
Verseny, Mikulásjárás, Adventi várakozás, Szállást keres
a Szent Család hagyománya, Betlehemes játék - Jászolba
helyezés, Madárvédõ és természetjáró programok.

A dejtári dedelle Dejtári szarvaskendõ

Millenniumi park

Dejtár Község Önkormányzata
2649 Dejtár, Szabadság út 2.
Telefon/Fax: 06-35/546-002
 www.dejtar.hu  ph@dejtar.hu

Bodor Evelin Anna fazekas



 „Apródok nyomában…”

Aligha akad olyan ember, aki ne hallott volna Drégely
váráról, illetve a vár alatti településrõl, Drégelypalánkról.
Hisz olvashatunk e helyrõl történelmünk lapjain,
szépirodalmi alkotásokban, de szólnak a vitézségbõl
példát adó hõsérõl, Szondi Györgyrõl népballadák,
legendák, mondák is.
Drégely vára – Történelmünk, szellemi kultúránk egyik
kiemelkedõ, fényes csúcsa bújik meg a Börzsöny erdõi
között. Drégely sziklavárát a Hunt nembeli Demeter
építette az elpusztuló honti vár helyett, majd Albert király
1438-ban örök birtokként Palóczy György esztergomi
érseknek adományozta. Várady Pál érsek a mohácsi vész
után ide menekül. Õ nevezte ki a vár kapitányává Szondi
Györgyöt. Ali, budai pasa 1552. július 6-án több mint
10.000 fõnyi seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi
és 146 fõbõl álló serege a nagyerejû rohamnak megpróbált
ellenállni, de rövid, öldöklõ harc után a vár végül elesett.
A sziklavár a hõsi helytállásról és hazaszeretetrõl üzen a
mának. Természeti szépsége és történelmi nevezetessége
miatt közkedvelt kirándulóhely. Drégelyvár a nemzeti
örökség része, 2012-tõl történelmi és nemzeti emlékhely.
A Drégelypalánkra látogató megtekintheti az 1658-ban
épült templom helyén 1792-ben újjáépített barokk stílusú
templomot, amely a környék egyik legszebb temploma.
Itt õrzik Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjét. A község
központjában lévõ Szondi parkban kapott helyet Kõ Pál
szobrászmûvész alkotása, a Szondi-szarkofág.
Az idelátogató turista megtekintheti a Fõ út 22. szám alatt
található helytörténeti kiállítást és pajtát, ahol a község
múltjából és jelenébõl kaphat érdekes tájékoztatót. A
gazdag történelmi múlt emlékei mellett sok látnivalót kínál
a táj szépsége, a természeti értékek sokasága. Az
országhatár mentén kanyargó Ipoly folyó ártere a Duna-
Ipoly Nemzeti Park legszebb része. Élõhelye kiveszõben
lévõ fajoknak, növény- és állatvilágnak.
Zöldutas kerékpártúrával, az Apródok Útja tanösvény
mentén bakancsos túrákkal, palóc konyhával, valamint
programok összehangolásával többnapos pihenésre
várjuk az ide látogató diákokat, családosokat és idõseket
egyaránt. Ideális kiindulópontot kínálunk fél, és egész
napos programokra, kirándulásokra a térségben.

Drégelyvár a magasból

Drégelypalánk címere

Kirándulók a várnál



Étkezési lehetõség a Várkapitány Étteremben,
szálláslehetõség falusi szállásadóinknál, ifjúsági
szállásokon megoldott.
Kiemelt rendezvényünk a minden év júliusában
megrendezett  Szondi várjátékok– vártúra. A várnál, és
a vár alatti Schaffer-kúti tisztáson a program ilyenkor:
középkori párviadalok, korabeli kézmûvesség, íjászat,
bajvívás, élõ történelemóra, kapitányválasztás,
gólyalábasok bemutatója, este tábortûz!

További információ:
Drégelypalánk Község Önkormányzata
2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1. Tel.: 06 35 367-199
www.dregelypalank.hu   palank@is.hu

Turisztikai Információs Pont
2646 Drégelypalánk Fõ út 7.  Tel.: 06 35/567 – 070
E-mail: pasztorildiko@gmail.com

Szeretnénk a várat, mint kegyeleti helyet tovább építeni,
hogy méltóbban tiszteleghessünk a hazaszeretet és a
helytállás példaképei: Szondi György várkapitány és hõsi
halált halt vitézeinek emléke elõtt.
Kérjük szíves támogatásukat!

DRÉGELYVÁR   ALAPÍTVÁNY
Bankszámlaszám: 63800104-10008896-00000000
Adószám: 19667410-1-12 (az 1%-os felajánlásokra)

Aratási felvonulás

Szondi kiállítóterem

Várjáték- íjászok

Ünnepség a Szondi szarkofágnál

Várkapitány étterem



"A Guruló Göncök  Fõvárosa -
Érsekvadkert"

Érsekvadkert közel 4.000 lakosú település nyugat-nógrádi
térségben. Balassagyarmattól 15 km-re délnyugatra
található, a 22-es fõút mentén. A megye legrégebbi
településeinek egyike. Elsõ alkalommal 1227-ben említi
oklevél az esztergomi érsek itteni vadaskertjeként. Régen
Vadkertként nevezték a vadaskertrõl, a késõbb
hozzácsatolt érsek elõtag pedig a birtokosra, az esztergomi
érsekre utal.
A településre érkezõ látogatóknak érdemes megtekinteni
az 1743-ban épült barokk római katolikus templomot -
melynek oltárképén Szent András látható, amely Vaszary
János festõmûvész alkotása-, az 1793 körül elkészülõ
barokk stílusú római katolikus plébániát, valamint az
1790 körül késõ barokk stílusban épített Drágffy kúriát.
Figyelemre méltó az 1904-ben épült, majd felújított
Kálvária kápolna a stációkkal.
A településen jól felszerelt általános iskola és óvoda
található. A Mikszáth Kálmán Közmûvelõdési
Intézményben integráltan mûködik az Ifjúsági Ház, a
Könyvtár és a konferenciák, esküvõk, céges
rendezvények lebonyolítására kitûnõen alkalmas
Közösségi Ház. 2005-ben nyitotta meg kapuit a
Helytörténeti Emlékház, amelyben a látogatók
megismerkedhetnek a községre jellemzõ történelmi,
néprajzi, kulturtörténeti emlékekkel.

Kolping-vendégház Kálvária-kápolna

A KözségházaGyurgyalagok

Érsekvadkert címere



Elérhetõségeink:
Polgármesteri Hivatal
2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91.
Tel./Fax: 06 35 340-001
ersekvadkert@ersekvadkert.hu
www.ersekvadkert.hu

Mikszáth Kálmán Közmûvelõdési Intézmény
2659 Érsekvadkert Rákóczi út 120.,
Tel./Fax: 06 35 540-050
kultura@ersekvadkert.hu
ersekvadkert@telehaz.hu

Az önkormányzat számos programot szervez a lakosság
mûvelõdése és szórakoztatása érdekében. A gitárzene
kedvelõi részt vehetnek a Nemzetközi Akusztikus
Gitárfesztiválon, a rock zene rajongói a Gödör
Fesztiválon szórakozhatnak. Nagy népszerûségnek
örvend a helyi amatõr képzõmûvészek alkotásaiból
évenként megrendezett Érsekvadkerti Alkotók Tárlata
címû kiállítás. A Falunap nemcsak a helybéliek, hanem az
idelátogatók fontos ünnepe is. Ezen a napon bárki
megkóstolhatja a híres „vadkerti nagygöncöt”
A helybéliek szívesen viselik õseik szép ruháit, mely
Nógrád megye egyik legszebb, legszínesebb népviselete.
A település és környéke kitûnõ lehetõségeket kínál a
horgászat és vadászat szerelmeseinek.
Vonzó természeti szépséget nyújt a falu határában
elhelyezkedõ Derék-pataki víztározó.

Helytörténeti emlékház

Koncert a templomban

A volt zsinagóga épülete

Nagygöncöt fõzõ asszonyok

Gitárfesztivál



„Hont-A vármegye névadó települése”

Az ország egyik legidõsebb települése Hont, melyet már
az utolsó jégkorszak idején, kb. 8000 évvel ezelõtt is laktak.
Az egykori rénszarvasvadászok lakóházainak nyomait az
Ipoly partján találták meg. Az elsõ írásos emlékek a faluról
a XIII. századból valók, mikor a település a névadó Hunt
a Pázmány nemzetség birtokába került. Ha valaki Mikszáth
jó palócairól olvas, nyilván ráismer majd Hont lakóira.

Látnivalók:

A barokk stílusú római katolikus templom:
A község régebbi temploma az óvoda helyén állt, 1775-
ben lebontották, de alapfalának romjai 1814-ben még
láthatóak voltak. A mai, barokk stílusú templomot 1776-
ban Mária Terézia költségén, Batthyány érsek
védnöksége alatt építették. Villámcsapás következtében
megsérült, ezért 1814-ben helyreállították. Mai díszes
tornyát is ekkor építették. (http://www.digicart.hu/vs-
photos/krpano/hont-rk-templom.html)

A Duna – Ipoly Nemzeti park:
A Nemzeti Park térségének egyedi sajátosságát a három
nagy tájképi egység, a folyóvölgyek, a hegységek és a
síkság találkozása adja. Ennek köszönheti, hogy még ma
is értékes, közel természetes állapotban megmaradt ártérrel
rendelkezik.

A Kozarek tó:
Egy mára már kiszáradó tavacska a falu északkeleti felén.
Vizét az egykori vasút megmaradt töltésén keresztül
zsilipen áteresztett áradó Ipoly folyó, a belvíz, és a számos
apró forrás táplálta. Nádasában több védett madárfaj lel
menedéket. Az úgynevezett Újtelep felõli oldalán található

Hont címere

Honti szakadék Tsitár- kápolnabelsõ



Magyarország egyetlen összefüggõ éger erdeje, melyet
10 éve vágtak ki. Az erdõ azóta újra kezdi megtalálni régi
formáját, és lombozatát újra birtokba veszik a madarak.

A Szakadék:
Híres õstörténeti emlékhely, a tudósok szerint az Õs-Ipoly
medre volt. A pleisztocénkori õslénytani leleteket rejtõ
szakadék, vagy honti szakadék - ahogyan a helybeliek
nevezik - a községtõl délnyugatra, az út bal oldalán
található. A fõútról keskeny gyalogúton jutunk a meredek
falú szurdokvölgybe, ahol a vízmosás monumentalitásán
és a rejtélyes völgyformán kívül mást ne keressünk, mert
a leletek védettek!

A Tsitári források:
Tsitári szent források. A legenda szerint Börzsönyalján,
Tsitáron, a Kutyinka forrásnál egy pásztor vak gyermeke
legeltette a juhait, a fiúnak látomása volt, Szûz Mária szólt
hozzá. Azt mondta a fiúnak, hogy az itt lévõ forrás vizével
mossa meg a szemét. A gyermek ezt megtette, és
visszanyerte szemének világát. Természetes forrás,
Magyarország egyedülálló vízrajzi adottságainak külön
figyelemmel kísért része. Egyházi kegyhely, zarándokhely,
hangulatos kirándulóhely az egész család részére.

Kis falunk kézmûves fazekasa Egyházy Gábor,  és
festõmûvészünk  Kolozsvári  Grandpierre Miklós  remekei
maradandó értékeket jelentenek. Galériáik (elõzetes
bejelentkezés után)  szívesen látják az érdeklõdõket.

Elérhetõség:

Honti kápolna

Ipolypart

Tsitár- pásztorfiú szobra

Polgármesteri Hivatal
2647 Hont, Ipoly u. 55.
Tel.: 35/368-242
Tel/Fax: 35/368-416.
email: onkormanyzat@hont.hu
polgarmester@hont.hu
www.hont.hu

Egyházy Gábor munka közben



"Mikszáth Kálmán faluja - Horpács"

A Börzsöny, a Cserhát és az Ipoly közé települt falu, neve
valószínûleg a magyar horpad szóból származik, ami arra
utal, hogy egy nem különösebben mély, horpadásszerû
völgyben bújik meg. Az oklevelek 1473-ban említették
elõször a Szobi család birtokaként, akik 1480-ban az
Almássyaknak adták cserébe.
A török idõkben, már Drégely 1552. évi ostroma alatt
felégették a falut. 1562-ben 14 adóköteles házat írt össze
a török. A tizenötéves háború felszabadító harcai idején,
1598-ban Paska István birtokolta, 1633-ban ismét a
hódoltsághoz tartozott, egyetlen adófizetõ háztartással.
A török kiûzése után a falu újratelepült.
Több évtizedre, évszázadra visszamenõleg ismerõs a
Horpácsot, a horpácsiakat a környezõ településektõl és
az ott élõktõl megkülönböztetõ történet, miszerint a
csodatermõ aranyalma -melyet belefoglaltak a falu
címerébe is- a világ közepén kellett, hogy földet érjen. Ez
a hely “nevezetesen a világ közepe“ nem is lehetne
máshol, mint Horpácson, ahol az aranyalma a földre esett,
s ahol egy tiszta vizû forrás csobogva jelzi a földre érés
helyét.
Horpács Nógrád megye egyik legkisebb települése, de
kicsinysége ellenére jelentõs értékekkel büszkélkedik. A
település legfontosabb nevezetessége a Mikszáth-kúria,
melyben a neves író életpályáját bemutató kiállítást
tekintheti meg az idelátogató.

Mikszáth-kúriaAz Írófejedelem

Mikszáth-emlékkiállítás

Horpács címere



A falu látnivalói közé tartozik még a XIX. században épült
Szontágh-kúria és az 1740-1744 között épült barokk
stílusú templom. A temetõben és a templom melletti
sírkertben nyugszik Nagy Iván történész, Szontágh Pál
és Mauks Ilona, Mikszáth Kálmán felesége.
A Mikszáth-kúria parkjában megcsodálhatjuk ifj. Szabó
István alkotásait: a karos lócán ülõ írót, felesége Mauks
Ilona, a tudós akadémikus Nagy Iván, a politikus
Szontagh Pál, valamint Molnár Péter Mikszáth
mellszobrát. A szoborpark közadakozásból, a Horpácsi
Fundus Közalapítvány támogatásával készült el.
A faluban egész évben nyitva tartó turistaszálló várja a
kirándulókat. 2005-ben nyílt meg az Aranyalma
Vendégház, mely nívós szállást nyújt, akár lovas turisták
számára is. A nagy palóc író emlékét õrzi az évente
megrendezett Mikszáth-ünnepség is október 13-án,
Kálmán naphoz kapcsolódva. Hova máshová választottak
volna helyszínt az ünnepi megemlékezésre, mint a
Mikszáth-kúria kertjébe: irodalmi mûsorral, múzeumi
sétával, koszorúzással tisztelegnek ekkor az író emléke
elõtt.

Elérhetõség:
Polgármesteri Hivatal
2658 Horpács, Kossuth út 12.
Tel/fax: 06(35)382-001
K7289@koznet.hu
zolmol@gmail.com

Apák Napja a falu szabadtéri színpadán

Templom virágkoszorúbanA néhai bárány

Horpács a magasból

Aranyalma Vendégház
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„A természet ölelésében”

A Felvidékkel határos Ipolyvece legfõbb értéke a
természet közelsége, a folyópart és a rétek nyújtotta békés
táj, és ezek különleges élõvilága. Talán ennek köszönhetõ,
hogy az ember már korán megtelepedett a területen. Ezt
sugallja a falu nevében a vece szó, amely szláv eredetû,
és kis falut, falucskát jelent, az Ipoly elõtag pedig a folyó
közelségére utal. Ipolyvece lakói a hagyományt õrzõ és
tisztelõ emberek. Az évszázadok során kialakult
népviseletet maguk készítették, és egészen a múlt század
közepéig hordták. Ma a falu fiataljai is egyre inkább
felismerik múltunk és falunk értékeit. A múlt gyökereibõl
újjáéledõ hagyományõrzõ csoportok felidézik a régi
népszokásokat, újratanulják a régi dalokat, táncokat,
melyekhez a régi szép viseletet öltik magukra.
A falu lakói és az idelátogató vendégek a Vecei Vigalom
keretében mindezt megtekinthetik, megkóstolhatják a
helyi ételeket, és bekapcsolódhatnak a kézmûves, sport-
és egyéb programokba.
A község egyetlen mûemlék jellegû épületét Deme János
építette a XIX. században, és napjainkban is lakott. A
lakóházzal szemben alápincézett, kétszintes magtárat
emeltek, az udvart egy keresztben álló istálló zárja le,
középen kocsiáthajtóval, hátul pajtával.

GólyákVecei Ipolypart

Birbic Néptánccsoport

A faluba érkezõ már messzirõl láthatja a római katolikus
barokk templomot, amely 1745-ben épült, a XIX. sz. végén
és 1932-ben bõvítették. A templomban õrzött régi oltárképIpolyvece címere



és kaszálók növényeivel, állataival, és a puszták
élõvilágával. Szívesen fészkelnek itt a gólyák, számuk
évrõl évre szaporodik, hiszen az emberek szívesen látják
õket, és táplálék is van elég. Kirándulás közben
találkozhatunk szürkemarhákkal is, melyek tavasztól õszig
itt legelésznek. Az Ipolyban és a folyó menti vizekben
számos ritka halfaj él, a horgászok nagy örömére.
Az Ipoly-partot, a falu nevezetességeit és környékét
viszontláthatjuk Deme Róbert festõmûvész képein, aki itt
született, ma is itt él és alkot.
A község lakói kedves, természetszeretõ emberek. Várják
és hívják azokat a látogatókat, akik kedvelik a csendes,
falusi környezetet, a folyóparti sétákat, a madárdalt és a
vadvirágokat.

További információk:
Ipolyvece Község Önkormányzata
2669 Ipolyvece, Dózsa út 82. Tel.: 35-383-201
Együtt Ipolyvecéért Mozgalom
www.egyuttipolyveceert.hu
dobosjuli@gmail.com

Szürkemarhák Ipolyvece határában

a magyar szenteket ábrázolja korabeli viseletben. A
templomkert éke Marton László szobrászmûvész Krisztus
a kereszten c. alkotása.
A török hódoltság éveit követõen települtek be az
elnéptelenedett faluba a szlovákok, s velük az új
protestáns vallás is. Õk építtették az evangélikus
templomot 1883-tól 1886-ig eklektikus stílusban, tervezõje
Klein András építõmester volt.
A falu központjából néhány perces sétával eljuthatunk
az Ipoly és a Derék-patak torkolatához, illetve a folyó
árterébe, amely a Duna-Ipoly Nemzeti Park területéhez
tartozik. Az Ipoly völgyében egyszerre találkozhatunk a
vízi élõvilággal, a mocsarasabb, láposabb területek, a rétek

Krisztus a kereszten

Vecei asszonyok

Trianoni emlékmû avatás - Férfikórus



"A király ajtónállói"

A település már Könyves Kálmán (1096-1114) király
uralkodása idején létezett. Elsõ lakosai Galíciából és
Lodomériából ideköltözött oroszok voltak, ezért nevezték
a falut egy ideig Oroszfalvának, amelynek lakói az Árpád-
korban királyi testõrként, illetve a palota és a vár
kapuõreiként teljesítettek szolgálatot Visegrádon.
Oroszfalva már Könyves Kálmán idejében mezõvárosi
kiváltságokhoz jutott, amelyeket Károly Róbert, Nagy
Lajos és Zsigmond, II. Ulászló, II. Lajos, I. Ferdinánd és
I. Lipót király is megerõsített. A településrõl verbuválták
a királyi testõrség katonáit egészen 1526-ig.
A drégelyi vár eleste után török hódoltsági terület lett,
majd pedig a Kozin, Stahremberg és a Keglevich családok
birtokolták.
1692-ben Macska György horpácsi hadnagyot bízták meg
a császári tábornokok, hogy a könyörtelenül kivetett adót
Nagyoroszi népén behajtsa. A begyûjtött adót azonban
a sokat szenvedett nép visszaszerezte, amikor is rajtaütött
Macska Györgyön a szátoki szállásán.
1839-ben itt született Szabó Endre, a neves pedagógus,
szakíró, aki a elsõként ismerte fel a hazai “kisdedóvás”
jelentõségét.
Az 1848-49-es szabadságharc is érintette a települést.
1849. januárjában a Guyon Richárd vezette hátvédcsapat
Nagyoroszi határában két napig tudta feltartóztatni a
Görgeyt üldözõ osztrák csapatokat. Ennek köszönhetõen
Görgey biztonságosan folytathatta útját a bányavárosok
felé.
A XX. század elején gyümölcs- és virágkertészetével aktív
szerepet játszott még a 65 km-re lévõ fõváros ellátásában
is. A községben mûködõ ács-, építõmunkás-, és
kõmûvesréteg országszerte ismert volt szaktudásáról.

Az 1700-as években épült katolikus templom A Kálvária

Nagyoroszi címere

Az elsõ világháború idején a férfilakosságból négyszázan
vettek részt a harcokban. A második világháború
Nagyoroszi számára 1944. december 7-én és 8-án ért véget.
A harcok során a község számos háza és a templomtorony
súlyos sérüléseket szenvedett. A templomtoronyba német
géppuskások fészkelték be magukat, akik a
templomtornyot ért találatig harcoltak. A németek
felrobbantottak két patakhidat is,  ennek újjáépítése vált
a legsürgõsebb béke-feladattá Nagyorosziban. 1950-2005
között a településen légvédelmi katonai alakulat mûködött.



Manapság a település rendelkezik minden feltétellel ahhoz,
hogy a turisták egyik kedvelt célpontjává váljon: évente
megrendezzük a majálisi ünnepséget, a Sugárkankalinos
kerékpártúrát, a Palócgulyás-fesztivált a veteránautós-
motoros felvonulással, a szüreti mulatságot és bált, az
Irodalmi-Mûvészeti túrát. Több kiállítást szervezünk
mûvelõdési házunk termeiben a helybéli alkotóknak,
képzõmûvészeknek. Falumúzeumunk ezernyi látnivalót
tartogat a múlt után érdeklõdõknek.
Helyi kézmûveseink szívesen látottak és foglakoztatottak
a térség rendezvényein, falunapjain, fesztiváljain,
kiállításain. Krasznai Gyula "bõrös" kézmûves nyitott
mûhelye szívesen várja az ide látogatókat, akár egy
kézmûvesfoglalkozás erejéig is.

A nagyoroszi vasútállomás mellett, a volt laktanyán
keresztül vezet Drégely várához az egyetlen, erdészeti
kezelés alatt álló aszfaltút, amin 1,1 kilométerre lehet
megközelíteni a várat autóval! A falu Drégelyvár m.h.
nevû vasúti megállóhelye a turisták kedvelt túraútvonal-
kezdõpontja.
A kulturált szállás és étkezés a falu központjában található
Márton fogadóban megoldható.

Elérhetõség:
2645 Nagyoroszi Felszabadulás út 1.
06-35-574-009 (központi szám)
06-35-574-006 (polgármester)
nagyorosziph@is.hu

Börzsöny Néptáncegyüttes

Részlet a falumúzeum anyagábólSzüreti vigadozók

Krasznai Gyula kézmûves



"Patak - A Derék település"

Patak a  hajdani Nógrád Vármegye nyugati részén fekvõ
magyar kisközség. A község neve 1255-ben a tatárjárás
után IV. Béla  király idejébõl származó oklevélben szerepel
elõször. Az iratok alapján megállapítható, hogy a település
a vízfolyásáról kapta a nevét.
Látnivalói közé tartozik a falut kettészelõ Derék patakon
átívelõ, 1800-ban épült, mûemlék jellegû, háromnyílású
kõhíd, mely 22 m hosszú, 5 m széles, 3,45-3,5-2,6 méter
fesztávú boltozatokkal. A híd anyaga romhányi homokkõ.
Másik mûemlék jellegû épülete a községnek a Nepomuki
Szent János kápolna, mely a Derék-patak hídja mellett
áll. A pataki plébánia Canonica Visitatiója szerint a kápolna
a község egy részét elpusztító tûzeset után 1860-ban épült,
barokk stílusban.
A település templomának építése 1731- ben kezdõdött,
benediktálása 1801-ben történt. A templom a
Szentháromság tiszteletére épült, 1937-ben bõvítik, és a
belsõ festést végzik el rajta. A mennyezeti kompozíciót és
a négy evangelista képét Márton Lajos festõmûvész
készitette. Növeli a templom értékét a ruskicai márványból
készült fõoltár. Készítõje Karl Ferenc József. A
fõoltárképet Vaszari János festette. A régi oltárkép helyére
került freskót, amely az utolsó vacsorát ábrázolja, Kaszás
Gyula festõmûvész készítette. A templomnak négy
harangja van, melybõl három 1978-tól villanymeghajtással
mûködik. A templom külsõ felújítása után 2011-ben a belsõ
átalakításra, festésre, az orgona felújítására is sor került.
Községünkben a fiatalokból álló Pataki Gézengúzok
Néptáncegyüttesnek is köszönhetõen – él még a
népszokások, a  népviselet, a néphagyományok szeretete,
ápolása. Szívesen öltözik be szép népviseletünkbe a falu
lakossága, melynek fõ éke a „szarvaskendõ”. Hímzés,
kézimunka, népviselet készítés, rongybáb készítés, mind
megtalálható a kézmûveseink tevékenységei között. A
fafaragás és a festés gyöngyszemei is fellelhetõk nálunk.

Római katolikus templom Kalászház

Patak címere



Látnivalóink még: az archaikus jellegû pincesor, a löszfal
a Dejtár felé vezetõ út mentén, amely partifecskék és
gyurgyalagok fészkelõhelye. A víztározó a Nagyoroszi
felé vezetõ út mellett a vízimadarak élõhelye. A falut
kettészelõ Derék patak vízi állatok és növények élõhelye.
Helyi termékeink a méz, lekvár, szörp, melyek igazi
ínyencségek. Megízlelhetõek a különféle sajtok, és - ha
igény van rá – disznótoros program keretében a hurka,
kolbász is megkóstolható. Akárcsak a „pampuska”, mely
a helyi gasztronómia egyik kedvenc étele a nudli, és a
laposgombóc mellett.

Elérhetõség:

Patak község polgármestere:
polgarmester@patak.hu

Önkormányzat:
 2648 Kossuth út 6.
Tel: (35) 592-011,
Fax: (35) 592-012

Háromlyuku kõhíd

Nepomuki Szent János-kápolna

Löszfal gyurgyalagokkal

1692 – Lourdesi-barlang

A Pataki Gézengúzok Néptáncegyüttes

Archaikus jellegû pincesor



"A nyugalom faluja- Pusztaberki."

A település nevében a Puszta elõtag az
elnéptelenedéssel, pusztulással hozható kapcsolatba, a
Berki utótag a magyar berek, azaz ligeti képzõs
származéka. A község neve egy 1379. évi határjárási
jegyzõkönyvben fordul elõ elõször, 1388-ban a Budai
Káptalan jegyzõkönyvében is szerepel. A török kincstári
adószámadási könyvekben 1579-ben Berki puszta néven
szerepel (még a Fényes Elek által 1851-ben kiadott
Geographiai szótár is emlegeti, akkor még 269 lakost
számlálva), évi adója mindössze 300 akcse. Az 1715-1720.
évi összeírásokban nem szerepel. A XVIII. század közepén
népesül be újra. A XIX. század elsõ felében földesúri
jogokkal rendelkezõk úrilakokat építettek itt.
Érdekességként: említésre érdemes, hogy falfûtésesek
voltak ezek az épületek.
A századforduló és az 1900-as évek elejének nagyobb
birtokosai, és az úrilakok gazdái, illetve bérlõi Baintner
János és családja, Albér Antal, dr. Huszár László, Kiszely
András, Wiener Mór, dr. Feledy Jenõ, és a Kiss család
voltak. Az elsõ világháborúban 43 katonát soroztak a
faluból, heten vesztették életüket a harcokban. A második
világháborúban két katona és egy civil áldozata volt a
községnek.
Az 1990. évi önkormányzati választások után vált újra
önállóvá a település. Azt megelõzõen 1950-tõl
Horpácshoz, 1973-tól pedig társközségként
Nagyoroszihoz tartozott. 1960-ban önálló
termelõszövetkezet alakult. Az 1960-as évek elõtt a
lakosság zömmel a földmûvelésbõl élt, 1960-tól  a
termelõszövetkezet megalakulásától azonban - fõként a
fiatalok - a közeli nagyobb települések ipari ágazatában
helyezkedtek el. 
A község különösen szép vidéken helyezkedik el, a
levegõ tiszta és egészséges. A vidék fõ látványossága,
kedvelt kirándulóhelye a Börzsöny. Az ezen a vidéken
létrehozott Duna-Ipoly Nemzeti Park 60 négyzetkilométere
kiterjed Pest, valamint a Duna jobb partján Komárom-
Esztergom megye területére is.
Mivel a település legnagyobb értéke a csodálatos táji
környezete, tiszta levegõje, ezért ezt felismerve épült meg
a közelmúltban -általános iskolából kialakított- az egész

TájházA templom téli naplementében

Pusztaberki címere



évben nyitva tartó, 62 fõ befogadására alkalmas
„Napraforgó” turistaház.
 
Az ide látogatóknak érdemes megtekinteni a temetõkert
sarkában egybegyûjtött, a falu földbirtokos családjai által
a XIX. században készíttetett, szépen faragott sírköveket,
és a falu faragott tábláit.

Elérhetõség:

Polgármesteri Hivatal
2658 Pusztaberki, Kossuth L. u. 19.
Telefon: 35/592-022, 35/382-020

A katolikus templom

Emlékmû

A pusztaberki határ

Görög táncest Pusztaberkiben

Egy szépen faragott tábla

Templombelsõ



„ÉLMÉNYT  KÍNÁLUNK  –  TÖRÕDÉST  ADUNK”!

A hegy, a síkvidék és a vizek találkozása az idõk során
mindig megragadta az embert. A történelmi és irodalmi
nagyjaink emléke járja át a vidéket, ahol a hagyományok
még az emberekben élnek.
A Sugárkankalin Turisztikai Egyesület a Börzsöny
keleti lankáin és az Ipoly völgyében amellett tett hitet,
hogy térsége értékeit felkutatja és megõrzi, mások számára
is elérhetõvé, megélhetõvé teszi.

Kis-nagy falvak a Palócföldön…

Falvainkat és környéküket megismerhetjük egynapos
túrák során, melyek igény szerint összefûzhetõek
többnapos kirándulásokká. A javasolt útvonalak a Duna-
Ipoly Nemzeti Park területén, réteken, és a Börzsöny
turistaútjain vezetnek.

A térségben tervezhetõ erdei iskola, természetjárás,
kerékpározás, horgászat. Megismerhetõek tanösvények,
tájházak, falumúzeumok. Felfedezhetõek a helyi termékek,
megízlelhetõek a palóc ételek, házias ízek. Találkozhatunk
az élõ kézmûvességgel, képzõmûvészekkel, beléphetünk
alkotómûhelyükbe. Felkereshetünk irodalmi, egyházi
kegyhelyeket.
A tíz település elérhetõ közúton a 2. sz. fõútvonalról,
valamint a Vác-Balassagyarmat vasútvonalról is. A
falvakat összeköti az „Örökségeink útján” Zöldút, amely
bejárható gyalogosan, kerékpárral, lóháton, és motorizált
jármûvön is.  A közel 50 km-es táv minden korosztállyal
végigjárható. Tájékozódjon a falvakban elhelyezett
zöldutas táblákról is!
Ha nyárra idõzíti kirándulását Örökségeink Útjára, bizony
kis szerencsével részt vehet az Ipoly-menti falvak
hagyományos egyházi és népi ünnepein, ami ugyancsak
maradandó élmény. A nyári programokkor, falunapokon
kézmûves remekeket találhat és vihet haza emlékül.
Ismerje meg Ön is építészeti, történelmi
nevezetességeinket, gyönyörködjön táji, természeti
látnivalóinkban, pihenje ki fáradalmait
szállásadóinknál!

        Barangolásainkat az országhatár mellett fekvõ kis
faluból,  Hontról indítjuk. A községbõl néhány perces
sétával elérjük a Honti szakadékot, majd felkapaszkodunk
a Kõmájra, ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk.
Innen a kék útvonalon haladva lejuthatunk a Tsitári
völgybe. Itt található a csodatévõ Tsitári-forrás, és a mellé
emelt kápolna, az ismert zarándokhely. Mellette õshonos
magyar állatokat láthatunk és simogathatunk az ARBU
Kft. tanyáján. A kápolna mögött felfedezhetõ a Szondi
alagút bejárata, innen turistautakon egészen a
Drégelyvárig sétálhatunk.

        A falut kerékpárút köti össze Drégelypalánkkal,
mely a kiindulópontja egy történelmi túrának. Utunk során
megismerhetjük a Szondi György várkapitány emlékét
õrzõ emlékparkot, kiállítást, a Nemzeti Örökség részét
képezõ Drégelyvárat, az ahhoz vezetõ túraút kellemes
napi programot ígér. Ha kedvünk tartja, betérhetünk a
közeli Nomád-táborba, megpihenhetünk a Shaffer-kútnál,
vagy végigjárhatjuk az Apród Tanösvényt.

         A Drégely várához tett túrák után folytassuk utunk
Nagyorosziba, ahol megtekinthetjük Szabó Endre
emlékszobáját és a Falumúzeumot. A Hora-dombra
felgyalogolva tavasztól sokféle gombát, õsszel pedig akár
szelidgesztenyét is gyûjthetünk.

        A Börzsöny lábánál délre haladva Borsosberénybe
érkezünk, a dimbes-dombos falucskában kellemes sétát
téve megnézhetjük a helytörténeti gyûjteményt. A falu
határából szép kilátás esik a Börzsönyre, és délre, Rétság
felé megtaláljuk az egykori Jászrelekpuszta maradványait,
temetõjében a Benyovszky család síremlékével.

A zarándoklattól a „kéklõ bércekig”

Az Ipoly

Dejtár-Páskom legelõ



        „Görbeország” megírója, Mikszáth Kálmán, a
kedélyes palóc e vidék embereirõl formálta humorban,
fordulatban gazdag írásait. Az itt eltöltött pár nap testi,
lelki, szellemi megújulást, felfrissülést ígér az
idelátogatónak. Horpácson, a házban, ahol életének
utolsó éveit élte, található a „Jó palócok, Tót atyafiak”
írójának emlékmúzeuma, melyben a neves író életpályáját
bemutató kiállítás tekinthetõ meg. Mára a kis kúria
kertjében szoborparkot is létesítettek hazánk Nógrád
megyéhez kötõdõ, további irodalmi és történelmi
kiválóságainak mellszobraival.

       A szomszédos Pusztaberkiben népi építészeti
ritkaság a Tótsor, a mára beolvadt szlovák lakosság
egykori otthonainak utcácskányi füzére. S ha már arra
járunk, sétáljunk el a víztározóhoz - ahol
madármegfigyelést is végezhetünk -, és a denevérek által
õrzött, homokkõbe vájt pincesorhoz.

        Érsekvadkert a vidék legnagyobb települése, és a
zenei élet központja. A szerencsések betoppanhatnak a
Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivál, vagy a Gödör
Fesztivál amatõr rockzenekarainak koncertjeire. Vonzó és
tartalmas program a Helytörténeti Emlékház
meglátogatása, de elsajátíthatják a híres vadkerti gönc
elkészítésének módját is. A Derék-pataki víztározó, és a
település környéke kitûnõ lehetõségeket kínál a horgászat
és vadászat szerelmeseinek.
      A következõ falvakban népviseletben járó
asszonyokkal találkozhatunk. A települések
néphagyományai a mai napig élnek, az ott élõk nagy
gonddal õrzik a nagyszülõk által alkotott kincseket. Patak
történetébõl kiderül, hogy egy vízfolyásról kapta a nevét.
Az oda látogató ma is átsétálhat a patakon átívelõ
háromlyuku kõhídon, mely 1860-ban épült. Érdemes
kilátogatni a falu határában található löszfalhoz, ahol az
érdekes természeti képzõdmény kisebb-nagyobb
mélyedéseiben gyurgyalagok fészkelnek.
        Néhány kilométerre a gyurgyalag-teleptõl eljutunk
Dejtárra, a falu központjában álló parkból rövid sétával
elérjük a Tájházat, ahol megnézhetjük és felpróbálhatjuk
a dejtáriak szarvaskendõs, hagyományos népviseletét is.

A templom melletti lejárón eljutunk a Páskom tanösvényre,
mely bemutatja az Ipoly völgy természeti értékeit.
Különösen érdekes része a tanösvénynek az Ipoly völgy
legnagyobb kiterjedésû, összefüggõ nádasa, melynek
élõvilágát megszemlélhetjük a közelében emelkedõ
madármegfigyelõrõl.
Az Ipoly partja és a közeli Kifli-tó szintén fotótémákban
bõvelkedõ túrára invitál. Áprilisban sétánk során
megcsodálhatjuk a különleges fekete kökörcsint,
májusban pedig az árvalányhajas homokdombokon
sétálhatunk.
       A réten továbbhaladva elérkezünk Ipolyvece határába,
ahol az õshonos szürkemarha-gulya legelészik. Az Ipoly
és a Derék-patak torkolatánál számtalan horgásszal
találkozhatunk. Innen néhány perces sétával elérjük a
falucskát, ahol a kedves emberek mellett a
villanyoszlopokon fészkelõ fehérgólyák is üdvözölnek
bennünket.

A kellemes zöldutas barangolás után ismét megérkezünk
Drégelypalánkra, ahol a Csadó-tanyai
madármegfigyelõbõl megszámolhatjuk a fehér kócsagok
és szürkegémek csapatát. Innen néhányszáz méterre
található a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület
Turisztikai Információs Pontja, ahol további
útbaigazítást kaphatnak.

Barangolják be vidékünket, töltõdjenek fel
élményekkel, élvezzék vendégszeretetünket!

Kerekezés az Ipoly töltésén

Horpács- Mikszát kúria parkja

Irodalmi program a Drégelyi várnál



Drége lypa lánk

                Civil szervezetek

Sugárkankalin Turisztikai Egyesület
Dombai Gábor
2646 Drégelypalánk, Fõ út 7.
35/567-070 info@sugarkankalin.hu
www.sugarkankalin.hu

Drégelyvár Alapítvány
Teszáry Károly
2646 Drégelypalánk, Fõ út 7.
35/ 364-142    06-30/690-7098
dregelyvara@gmail.com
www.dregelyvar.5mp.eu

Szent Erzsébet Alapítvány
Tóth László
2646 Drégelypalánk, Petõfi út 1.
Telefon: 06 30 452-2972

Turisztikai Információs Pont
Pásztor Ildikó
2646 Drégelypalánk, Fõ út 7.
06 30 514-0334
pasztorildiko@gmail.com
www.dregelyvarinfopont.gportal.hu

Terényi Istvánné Manci néni
Népi kézmûves – Csipkekészítõ
2646 Drégelypalánk, Szondi út 1.
06/30 4839-127
terenyimama41@gmaill.com
www.dregelyvarinfopont.gportal.hu

Misik Zsuzsanna, Népi kézmûves -
csuhébaba-készítõ
2651 Rétság, Petõfi u. 25.
06 30/504-1750
zsuzsi.misik@gmail.com

                    Helyi termék
Csósza Manufaktúra
Csósza István
2646 Drégelypalánk, Arany J.  u. 14.
06 20/364-0496
csosza1@t-online.hu

Dejtár
          Alkotók, kézmûvesek

Bodor Evelin Anna fazekas
2649 Dejtár, Szondi út 1.
06 30/3422113 eveeee@citromail.hu

Pásztorné Tóth Anna festõ
2649 Dejtár, Kossuth út
06 30/3854028
                  Helyi termék

Dejtári palóc lekvár, Balla Györgyi
2649 Dejtár, Kossuth út 22.

SZIVÁRVÁNY Kórus, Siklai
Istvánné, Nagy Magdolna
2649 Dejtár, Szabadság út 4.
06 20/3572802      06 30/4830882
dejtarifono@gmail.com
www.facebook.com/
szivarvanykorus

DEJTÁRI FONÓ Kulturális és
Falufejlesztõ Egyesület
Nagy Magdolna
2649 Dejtár, Kossuth út 52.
06 30/4830882
dejtarifono@gmail.com
www.dejtarifono.gportal.hu

Értéke ink

Alkotók, kézmûvesek

Oszolikné Sógor Katalin
2644 Borsosberény, Rákóczi út 22.
06 30/476-86-98

Közösségek, csoportok

Nomád Íjász Baráti Kör
Balla Szilvi
2644 Borsosberény, Rákóczi út 18.
06 20/214-12-91

Helyi termék

Méz, Majer László
2644 Borsosberény, Béke út.10
06 20/337-46-06

Házi tehéntej,  Molnár Tibor
2644 Borsosberény, Tõkés út.4.
06 30/274-14-74

Borsosberény

Kiadványunkban többnyire
egyesületi tagjaink szerepelnek, vagy
olyan alkotók, kézmûvesek, helyi
termékesek, csoportok, akik a
turisták fogadását is vállalják. A
teljes adatbázisokat megtalálják a
honlapunkon!

www.sugarkankalin.hu

Szállás

Géringerné Méder Andrea

06 35/367-395, 06 70/203 2482
info@kemencesvendeghaz.hu
www.kemencesvendeghaz.hu

Ipoly Vendégház,  Géringer Péter
2646 Drégelypalánk, Vasút út 11.
06 35/367-395,  06 70/203 2482
www.kemencesvendeghaz.hu

Lila AkácVendégház
Mócher Istvánné Ilike
2646 Drégelypalánk, Fõ út 44.
06 20/823 1507
mwww.lilaakac.frewb.hu

Kövirózsa Vendégház
Kövi Istvánné Marika
2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 9.
0630/452-2972
www.kovirozsavendeg.atw.hu

Drégelyvár Nomád Tábor
Szabadidõpark,   Kulman József
2646 Drégelypalánk, Rákóczi út 118.
0630/914-9895
www.dregelyvar.hu 

Várkapitány Étterem
Által Attila
2646 Drégelypalánk, Honti út  23.
0630/2210-931
varkapitany@vipmail.hu
www.varkapitany.hu

2646 Drégelypalánk, Vasút u. 25

 Közösségek, csoportok
Aerobic Team, Tóth Tímea
2649 Dejtár, Kossuth út 15.
06 30/4655951

 Alkotók, kézmûvesek

Bartha István, Türelemüveg-készítõ
2646 Drégelypalánk, Rákóczi út 42.
06/20 553 1770
bartha591213@freemail.hu

KemencésVendégház

Nepomuki Szent János Vendégház
Által Attila
2646 Drégelypalánk, Fõ u. 77.
0630/2210-931
varkapitany@vipmail.hu
www.varkapitany.hu



                        Szállás

Alkotók, kézmûvesek

Deme Róbert festõmûvész
2669 Ipolyvece, Somogyi út 5.
06-35-383104
ro-bika63@freemail.hu

Deme Klára, Hajócsipke, ékszer
2669 Ipolyvece, Hunyadi u.8.
06-30-4101367 klari.v@t-online.hu

Hagyamányõrzõ Férfikórus
Molnár János
2669 Ipolyvece, Dózsa út 82.
06-20-2911213
molnarjanos.ipolyvece@gmail.com

Hagyományõrzõ Asszonykórus
Knyazoviczkiné Dobos Julianna
2669 Ipolyvece, Bem út 9.
dobosjuli@gmail.com

Helyi termék

Bogyós gyümölcs, házi tojás
Mát Mihályné
2669 Ipolyvece, Petõfi út 4.
35/383-236

Bogyós gyümölcs, házi tojás
Ifj. Mitasz Ferencné
2669 Ipolyvece, Dózsa út 13.
35/383-329

Bogyós gyümölcs, házi lekvár
Sulyan József
2669 Ipolyvece, Rákóczi út 17
35/383-042

Bogyós gyümölcs, Pintér Ádám
2669 Ipolyvece, Bem út 23.
35/383024    06/20/8234343
pinteradamec@freemail.hu

Ostya, lekvár, ivólé, Dikasz Józsefné
2669 Ipolyvece, Petõfi út 7.
35/383-212    30/40-93-400

Ipolyvece

Hont
Alkotók, kézmûvesek

Kolozsvári Grandpierre Miklós
festõmûvész-szobrász,
2647 Hont,Vasút út 5.
35/368-342  30/395-9598
gorgogallery@gorgo-hu.com
www.gorgo-hu.com

Egyházy Gábor keramikus,
korongozó
2647 Hont,Dózsa Gy út 29.
30/395-8570
                        Szállás

Vendégház a szakadékhoz
Botkáné Hornyák Rita
Hont,Ipoly utca 116.   30/8430 125
vendeghazhont@gmail.com
http://vendeghazhont.atw.hu/

Civil szervezetek

Horpácsi Fundus Közalapítvány
Gere László elnök
2658 Horpács, Kossuth út 9.
35/592-001

Szontagh Mûemlékvédõ és
Mûvészetpártoló Alapítvány
Dr. Varga Péter Miklós
2658. Horpács, Kossuth út 5.
35/592-007

Horpács

Közösségek, csoportok

Birbic Néptánccsoport
Knyazoviczki Zsófia
2669 Ipolyvece, Bem út 9.
knyazso@gmail.com

Érsekvadkert

Szállás

Kolping Erdei Ház,  Beke László
2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 126
35/340-342

Szent Borbála Vendégház, Szrenkáné
Nagy Erzsébet
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 152
06 20 4955-049
sznegyerzsi@freemail.hu

Alkotók, kézmûvesek

Helytörténeti Emlékház, Réti Lajos és
felesége, szövés-varrás
2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 97.
35/340-068

Gömör Kata, festészet
2659 Érsekvadkert, Hunyadi u.

          Közösségek, csoportok

Népdalkör, Gyimesi László
2659 Érsekvadkert, Gépállomás u. 37.
35/340-162

Érsekvadkerti Pedagógus Kórus
Gyimesi László
2659 Érsekvadkert, Gépállomás u. 37.
35/340-162
gyimesil@t-online.hu

Civil szervezetek

Együtt Ipolyvecéért Mozgalom
Sulyan Attila
2669 Ipolyvece, Dózsa út 79.
06 20 5500 689
info@egyuttipolyveceert.hu
www.egyuttipolyveceert.hu

Aranyalma Vendégház
Ugrinné Zrubka Beatrix
2658 Horpács, Szabadság út 7.
30/311-4018
info@aranyalmavendeghaz.hu
www.aranyalmavendeghaz.hu

Mikszáth Túristaház
Arnóczki Mihály
2658.Horpács, Mikszáth út 2.
30/581-0360
www.turistahaz.mindenkilapja.hu

Szolgáltatás

Lovaskocsikázás,  Csizmadia Gábor
 06 30 4747-436

„Múltidézõ” Néphagyományõrzõ
Egyesület
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 97.
Telefon: 06 35 - 340-068
reti_lajos@freemail.hu
http://ersekvadkert-
multidezo.qwqw.hu

Érsekvadkert Jövõjéért Alapítvány
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 120.
Telefon: 06 35 - 540-050
ersekvadkert@telehaz.hu
www.ersekvadkert.hu

Civil szervezetek



Nagyorosz i

                  Kézmûvesek

Dobos Éva csuhébábkészítõ
2645 Nagyoroszi, Rákóczi u. 15.
20/284-53-30

Fodor Aranka szõnyegszövõ
2645 Nagyoroszi, Dózsa Gy. u. 3.
30/539-61-10

Krasznai Gyula meseíró-bõrdíszmûves
Krasznainé Konczili Éva  festõmûvész,
kézmûves, tanár
2645 Nagyoroszi, Petõfi út 19.
30/383-53-85 karaffagye@gmail.com
www.karaffaboros.freewb.hu

Záhorszki Mónika grafikus, foltvarró,
gyöngyfûzõ
2645 Nagyoroszi, Petõfi út 1.
30/312-19- 98
zahorszkim@gmail.com,

                Étkezés, szállás

Márton Fogadó (étterem, panzió)
RAM-BB Kft.
2645 Nagyoroszi, Szent István tér 4.
35/374 - 323
martonfogado@gmail.com
www.martonfogado.hu

Patak

Pusztaberki

               Falumúzeum

2645 Nagyoroszi, Szentháromság tér
Gál Zsuzsanna Éva
Tel: 06/70-313- 97-30
galzsuzso@gmail.com,

              Civil szervezetek

Pataki Gézengúzok Néptáncegyüttes
Busainé Kopó Rita
2648 Patak, Rákóczi út 24.
35 /382-272  kopo.rita@freemail.hu
www.patakigezenguzok.hu

            Alkotók, kézmûvesek

Varga Istvánné    
csipkehorgolás, hímzés
2648 Patak, Ifjúság u.9.  
35/382-202

Varga Nándorné  
népviselet készítése
2648 Patak, Petõfi u. 18.
35/382-339

Fábián Lászlóné,   horgolás, hímzés
2648 Patak, Kossuth u.  77.   
35/382-136

Mák Józsefné, horgolás, hímzés,
varrás
2648 Patak, Kossuth u.   72.
 35/382-058

                 Helyi termék

Konopás István, virágméz
2648 Patak, Hunyadi 9.
35 /382-353

Russói Lászlóné ,  házi szörp, házi
lekvár
2648 Patak, Kossuth u.  
35/382-073

Civil szervezet

Pusztaberki Fejlesztéséért
Közalapítvány, Medvegy Irén
2658 Pusztaberki, Petõfi út
35/382 366

Szállás

Napraforgó Turista Ház
Szabóné G. Ildikó
06/70 593 1949
napraforgoturistahaz@t-online.hu

          Közösségek, csoportok

Nagyoroszi Községi Nyugdíjasok
Klubja, Sátori Sándorné
2645 Nagyoroszi, Kertész út 45.
 35/374 045

Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek
Bajtársi Egyesülete
Csallóközi József
2645 Nagyoroszi, Kertész út 45.
35/374 045  30/329-46-07

Fitye Klub, Gál Zsuzsanna Éva
2645 Nagyoroszi, Kertész út 45.
70/313-97-30 bezsuzso@citromail.hu,

Nagyoroszi Honvéd Balassi Bálint
Sportegyesület, Koncz László
Gyuricza Pál (Darts Szakosztály)
2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1.
30/441-88-73 20/771-72-93
www.nhbbse.extra.hu,

Börzsöny Gyermek Néptánc
Együttes,     Kozák Simon Katalin
Mûvelõdési Ház, 70/584-96-48

Fejér Zsolt fafaragó
2645 Nagyoroszi, Bajcsy- Zs. út
20/335-75-79

Vigyinszki Attila tanár- festõmûvész
2645 Nagyoroszi, Bajcsy-Zs. út 5.
30/340- 25-22 vigya@citromail.hu
www.gportal.hu/vigya

Diák – Turistaszállás Üdültetési
vállalkozó,  Arnóczki Mihály
2645 Nagyoroszi, Lehel tér 2.
35/374-314

Patak Jövõjéért Egyesület
Russói Lászlóné
2648 Patak, Kossuth u.6.
35/382-073
patakjovojeert@freemail.hu

A Pataki Templomért Alapítvány
Konopás Istvánné
2648 Patak, Rákóczi u.2.
35/382-353

Nagyoroszi Wenckheim Vadászkastély
(vendégház) Ipoly Erdõ Zrt.
(Lakatos Lászlóné üzemeltetõ)
Diósjenõi Erdészet,
Nagyoroszi Külterület 20/489-81-19
i p o l y e r d o . d i o s j e n o @ w n e t . h u
www.wenckheim.hu/nagyoroszi

ARBU Kft, Arnold Boglárka
2669 Ipolyvece, Petõfi út 30.
06 30 221 0107
arnold.bogi@t-online.hu
www.arbu.hu

Szamóca Nyugdíjas Klub
Sulyan Józsefné
06 20 5698858 sulyan@ecom.hu

Ipolyvecei Torna Egyesület
Frankó Gábor
06 30 2856190



Partnereink

Nógrád Turizmusáért
Egyesület

Falusi Vendéglátók
Nógrád Megyei
Egyesülete

Nógrád Megyei
Kézmûves Mûhely
Egyesület

ZöME
(Zöldutak Módszertani Egyesület)

Nógrád Turisztikai Nonprofit Kft.



  +3630-576-6089   info@sugarkankalin.hu

Támogassa céljaink megvalósítását, ajánlja fel adója 1 %-át
egyesületünknek!

Adószám: 18641767-1-12


