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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

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

Hollókőért Közalapítvány
3176 Hollókő, Kossuth út 68.

Telefon: 06-32-579-010, 06-32-579-011, e-mail: kozalapitvany@holloko.hu
Web: www.holloko.hu

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2., tel.: 06-32/520-700,

e-mail: info@nogradi-muzeumok.hu
Web: www.nogradi-muzeumok.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.

HORPÁCS Mikszáth-kúria
1906-ban épült eklektikus, görögös, 
neoklasszicista stílusban az író, Mik-
száth Kálmán fia, ifjú Mikszáth Kálmán 
tervei alapján. Benne található az író 
használati tárgyaival, kézirataival, egyéb 
emléktárgyakkal, dokumentumokkal 
berendezett Mikszáth Emlékmúzeum. 
Megtekinthetjük az életútját bemutató 

dokumentumokat, a család fotóit, bú-
torait, az itt lakók használati tárgyait, 
emlékeit.

Elérhetőség:
2658 Horpács, Kossuth út 2.
Tel.: 06-35/382-220,
E-mail: palocmuzeum@t-online.hu,
mikszath.horpacs@museum.hu

IPOLYSZÖG Égerláp
Ipolyszög legfontosabb értéke a nemzet-
közileg is ismert Égerláp, mely méltán 

tartozik a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz. 
Ez az egyik olyan terület, mely ősi minő-
ségében fennmaradt.

IPOLYTARNÓC
Ipolytarnóci Ősmaradványok Termé-
szetvédelmi Terület
A világhírű, Európai Diplomával elis-
mert terület a régmúlt emlékeit őrzi, egy 
vulkáni katasztrófa során betemetett ősi 
kincseket. Cápafogakkal hintett tenger-
parti föveny, szubtrópusi erdő hatalmas, 
megkövesedett fái, egzotikus növényle-

nyomatok, ősvilági szörnyek lábnyomai, 
a vulkáni tufa áradatában összesült ma-
radványok, s mindezek eredeti helyze-
tükben, egy geológiai tanösvény mentén 
ismerhetők meg.
Elérhetőség: 3138 Ipolytarnóc, Pf.: 1.
Tel.: 06-32/454-113
E-mail: ipolytarnoc@osmaradvanyok.hu
Web: www.osmaradvanyok.hu

MOHORA Tolnay Klári Emlékház
A Tolnay Klári Emlékház annak az em-
lékkiállításnak ad helyet, mely a mű-
vésznő életútját bemutató fényképekből, 
személyes használati tárgyakból, családi 

ereklyékből, nagy sikert aratott színházi 
előadásokat idéző kosztümökből áll.

Elérhetőség: 2698 Mohora,
Kosssuth út 30. Tel.: 35/373-106

NÓGRÁDGÁRDONY Majláth Kastély
A Csitár felől érkező látogató jobb oldalt, egy hatalmas parkban a klasszicista stílusú 
emeletes kastélyt láthatja, mely ma kastélyszanatóriumként működik.
Elérhetőség: 2673 Nógrádgárdony, Kórház u. 1. Tel.: 06-35-371-527, 06-35-371-513,
Web: www.kastelyszanatorium.hu E-mail: info@kastelyszanatorium.hu

SZANDA Máriácska káponkája
Máriácska káponkája, a meszelt kis vá-
lyog-kápolna több mint száz éve áll, a ben-
ne álló Mária-szobor mindig az egyházi 

ünnepeknek megfelelő színű ruhát visel: 
Pünkösdkor pirosat, Nagyböjt idején fe-
ketét, Adventkor pedig lilát.

NÓGRÁDSIPEK Dobos-kúti Természetvédelmi Terület
A Dobos-kút Nógrádsipek közelében található, szépen kiépített pihenőhellyel, esőbeál-
lóval, bográcsálvánnyal, tűzrakóhellyel.

PATAK Kalászház
A hagyományos paraszti élet berendezéseinek és használati tárgyainak, eszközeinek 
gyűjteménye található meg az épületben.

ROMHÁNY Romhányi-csata Emlékpark
Romhány észak-nyugati kijárójánál, Szá-
tok felé közvetlenül  az út mellett találjuk 
az emlékparkot, ahol a romhányi csata - 

Rákóczi-szabadságharc utolsó jelentősebb 
hadművelete - emlékét őrzi a helybeli 
mesterek faragta kövekből készült Turul-
emlékmű.

RIMÓC Falumúzeum
A Falumúzeum egy, az 1920-as években 
emelt, erre szokásos, deszkamellvédes tor-
náccal készült, kontyolt nyeregtetős palóc 

házban kapott helyet. A gazdasági helyisé-
gek a hajdani mezőgazdaság és a hétköz-
napok használati tárgyait mutatják be, a 
ház udvarán pedig eredeti gémeskút áll.

Tűztorony
Az egész építmény - valószínűleg a talaj egy agyag-
rétegének megcsúszása miatt - szemmel láthatóan 
ferde, észak felé dől. 2004-ben a Tűztorony története 
és tűzoltó-kiállítás nyílt meg az épületben.

Elérhetőség: 3170 Szécsény, Rákóczi út 86.
Tel.: 06-32/370-860,
E-mail: krudy.muvhaz@gmail.com
Web: www.szecseny.hu

SZÉCSÉNY Kubinyi Ferenc Múzeum
Szécsény leglátványosabb épülete a Forgách 
kastély, a magyar vidéki barokk építészet ér-
tékes emléke. Parkja természetvédelmi terü-
let. 1973-tól közgyűjteményi funkciót lát el.

Elérhetőség: 3180 Szécsény, Ady E. u.7.
Tel.: 06-32-370-143
E-mail: kubinyi.f@freemail.hu
Web: www.szecseny.hu

Várkert
A Forgách kastély alján található a 
Várkert. A nagykiterjedésű gondo-
zott terület a sétálni, és kikapcsolód-
ni vágyó turisták, fiatalok kedvence.

TERÉNY Hunnia Csipkemúzeum
A múzeumba látogatók hasznosan és 
kellemesen tölthetik el szabadidejüket, 
megismerve a csipkék varázslatos világát, 
múltját és jelenét.

Elérhetőség: 2696 Terény,
Arany János u. 70. Tel.: 36-20/519-0927
E-mail:
fay.tornoczky.judit@csipkemuzeum.com
Web: www.csipkemuzeum.com

VARSÁNY Kézművesporta
A Nógrád Turizmusáért Egyesület 2012-
ben adta át rendeltetésének. A két szoba, a 
kis konyha és fürdők hat személy számára 
elegendőek, míg a telken épített két mű-
hely és kemence-szín nagyobb, 50-60 fős 

csoportok kézműves foglalkozásainak is 
elegendő helyet biztosít.
Elérhetőség: 3178 Varsány, Kossuth út 2. 
Tel.: 06-30/299-7948, 06-30/811-9951
E-mail: nogradtur@gmail.com
Web: www.nogradtur.hu

Falumúzeum
Az ófaluban a Dózsa György út 24. szám alatti palóc lakóházban rendezték be a Falu-
múzeumot, amely előzetes bejelentés alapján fogadja az érdeklődőket.
Telefon: 06-32/387-387

A település egy felújított, régi házában te-
kinthető meg a Főkötő kiállítás, valamint 
ugyancsak látogatható a magántulajdon-
ban lévő Babamúzeum is.

Elérhetőség: 3177 Rimóc, Madách tér 1.,
Telefon: 06-32-598-010,
E-mail: rimoc@profinter.hu



ALSÓPETÉNY Prónay Kastély
1750 körül épült, barokk stílusban, műemléki védettséget élvez. A kastély ősfás park-
ja védett természeti érték. A kiskastély és a nagykastély elegáns belső terei antik bú-
torokkal berendezettek.

BALASSAGYARMAT Palóc Múzeum
A város fő nevezetessége a Palóc liget 
közepén található Palóc Múzeum. A 
múzeum fő kutatási területei a népmű-
vészet, ezen belül a textil és a viselet, a 
népi vallásosság, népi írásosság valamint 
a szokások és hagyományok. Állandó 
kiállítások: Palóc Ház (szabadtéri gyűj-
temény), Tudós köznemesi könyvtár - 
Nemzeti történelmünk tükre, Madách 
relikviák, Mikszáth relikviák, A bölcső-

től a sírig – Paraszti ünnepek és hétköz-
napok Nógrád megyében. Az intézmény 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat is 
kínál az érdeklődőknek.

Elérhetőség: 2660 Balassagyarmat,
Palóc liget 1. Tel.: 06-35/300-168
Web: www.palocmuzeum.hu
E-mail: info@palocmuzeum.hu

Vármegyeháza
Bár nem látogatható, az épület a város 
egyik építészeti látványossága. A vár-
megyeháza 1835-ben készült el klasszi-

cista stílusban. Az U alakú, egyemeletes 
épületet 1894-ben alakították át, ekkor 
helyezték el a középrizaliton a volutás 
oromzatot Nógrád megye címerével.

Helytörténeti Gyűjtemény
Egy 19. századi kisnemesi kúriában ta-
lálható a Madách Imre Városi Könyvtár 
helytörténeti gyűjteménye. Az állandó 
kiállításon megismerkedhetnek Horváth 
Endre pénz- és bélyegtervező grafikus-

művész megvalósult pénzjegyeivel, réz-
metszeteivel, néprajzi fotóival, iparmű-
vészeti értékű bútoraival.

Elérhetőség: 2660 Balassagyarmat, Rá-
kóczi út 107. Tel.: 06-35/300-663

Ipoly-menti Zsidó Múzeum
és Zsidó temető
A magyarországi zsidó kultúra egyik leg-
régibb emlékhelye Balassagyarmat. Az 
egykori imaházban a 2000. esztendőben 
kialakított múzeumban Balassagyarmat 

és környékének zsidó emlékeit gyűjtő, 
kutató, bemutató intézmény jött létre. A 
temető nemzetközi zarándokhely.
Elérhetőség: 2660 Balassagyarmat,
Hunyadi út 24.
Tel.: 06-35/505-985, 06-30/583-2186

Pannónia Motorkerékpár Múzeum
A város központjának egyik pincéjében 
található a motorkerékpár múzeum. A 
magángyűjtemény 23 db Pannónia mo-
torkerékpárt, felszereléseket, tartozékokat, 

a márka történetével, a város motorsport-
jával kapcsolatos dokumentumokat, fotó-
kat tartalmaz.
Elérhetőség: 2660 Balassagyarmat,
Kossuth u 1. Tel.: 06-30/746-1806

BERCEL Falumúzeum
Feladatának tekinti a palóc - ezen belül a berceli és Bercel környéki - kultúra értékeinek 
párhuzamos bemutatását, megőrzését.
Elérhetőség: 2687 Bercel, Baross út 33., Tel.: 06-35/384-303

CSERHÁTSURÁNY Helytörténeti Gyűjtemény
Elsősorban használati eszközök, bútorok, ruhák és különösen szép népi szőttesek gyűj-
teménye látható itt.
Elérhetőség: 2676 Cserhátsurány, Dobó Katica út 3. Tel.: 35/357-363

CSESZTVE Madách Imre Emlékmúzeum
A csesztvei emlékmúzeum Magyarország 
egyetlen Madách-emlékhelye. Az ember 
tragédiájának írója 1844 decembere és 
1853 szeptembere között lakott itt. A mú-
zeum korhű dokumentumokkal idézi föl 
Madách Imre életét és munkásságát. Az 
állandó kiállítás végigkíséri a Madách-

család történetét, felidézi a kort, átfogó 
képet nyújt Madách Imre életéről és mű-
vészetéről.
Elérhetőség: 2578 Csesztve, Kossuth út 
76. Tel.: 06-20/423-2188
E-mail címek: info@palocmuzeum.hu, 
madach.csesztve@museum.hu
Web: www.nograd-muzemok.hu

DEJTÁR Tájház
Az épületben bemutatják a régi paraszti 
élet tárgyi, tevékenységbeli, viseletbeli 
emlékeit, valamint Dejtár népviseletének 
gazdagságát egy középparaszti portán.

Elérhetőség:
2649 Dejtár, Szabadság út 59.,
Tel.: 35/546-002,
E-mail: dejtarph@dunaweb.hu

DRÉGELYPALÁNK
Szondi Kiállítóterem és Drégely Vára
A kiállítóteremben az 1552.évi ostrom-
ról, Drégely várának történetéről, va-
lamint a vitéz kapitány, Szondi György 
életéről készült írásos és képi anyagok 
találhatók meg. A látogató betekintést 
kap Drégelypalánk község jelenébe is. 
A településtől mintegy 4-5 kilométerre 
áll Drégely sziklavára, ahol az 1552-es 

ostrom idején Szondi György várkapi-
tány 146 katonájával együtt hősi halált 
halt. Drégelyvár a nemzeti örökség része.

Elérhetőség:
Turisztikai Információs Pont
2646 Drégelypalánk Fő út 7.,
Tel.: 06-30-514-0334
Web: www.dregelyvar.5mp.eu
E-mail: pasztorildiko@gmail.com

ÉRSEKVADKERT
Helytörténeti Emlékház
Az emlékházban – egy régi módos gaz-
da háza - megtekinthető anyag a helyiek 
által használt eszközök, népviselet, bú-
torok, lakberendezési tárgyak és fotók 
gyűjteménye.

Elérhetőség:
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 97.
Tel.: 06-35/340-068, 06-20/770-3312

HERENCSÉNY Fonóház-Falumúmzeum
A fonóban találhatók a Herencsény és környékéről származó régi bútorok, használati 
tárgyak és dísztárgyak. Elérhetőség: 2677 Herencsény, Kossuth út 50. Tel.: 35/357-101

HOLLÓKŐ Világörökségi falu
Magyarország talán világszerte is legis-
mertebb faluja. Az UNESCO 1987-ben 
adományozta Hollókőnek a Világörök-
ség címet. A falu a XVII-XVIII. száza-
di tradicionális építészet megőrzésével 
nyerhette el méltó helyét a többi műem-
lék között. Külön vonzerőt jelent, hogy 
Hollókő nem csupán halott skanzen, 
hanem mindmáig lakott, élő település.
A községbe látogatók a múzeumokat és 
az időszakos kiállításokat végigjárva ala-
pos képet kaphatnak a palócság történe-
téből és életmódjáról.
Elérhetőségek: www.holloko.hu

A különleges szépségű, történelmi és építészeti emlékekben, néprajzi hagyo-
mányokban gazdag Palócföldön az idelátogató felejthetetlen élményekkel 

gazdagodhat. Az Ipoly mentén nem csak a természeti értékek kínálnak megannyi 
látnivalót, hanem mindaz a sok-sok múzeum, tájház, kiállító terem, gyűjtemény, 
amely a régi korok életvitelét idézi: a tájegység, a palócság hagyományait, a vala-
mikor a térségben élt elődök mindennapjait.

Az Ipoly mentén a múltat mindennapjaikban, szokásaikban talán még a kéz-
zelfogható és szemmel látható emlékeknél is jobban megőrizték maguknak 

az emberek. Érdemes megismerni e gyönyörű településeket, a csodás tájat, a tu-
risztikai látványosságokat.

Füvészkert és Vadaspark
Az Ipoly Erdő Zrt. tulajdonában lévő 
Nyírjesi Füvészkert és Vadasparkban 
szabadtéri foglalkoztató, tanösvény, erdei 

játszótér, állatsimogató, vadaspark és a 
mérsékelt égöv három földrészét érintő 
növényvilág várja a látogatókat.

Hont-Tsitári forrás
és kegyhely
A Börzsöny északi részén, Hont 
határában lévő Csitári kútyika 
régi szent helye a környékbeli-
eknek, melyről a 18. században 
már készültek feljegyzések. Már-
ciustól havonta egyszer tartanak 
itt istentiszteletet, főbúcsú ideje 
Áldozócsütörtök. A kápolna és 
kőkereszt mellett másik neveze-
tessége a három csodatevő forrás. 


