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Szálláshely szolgáltatás ikon 

magyarázatok 

Az egyes ikonok a szálláshelyek 

mellett a megtalálható 

szolgáltatásokat jelzik! 

 

 Parkolás 

Nyársaló / bográcsozó hely 

 Lovaglás 

 Horgászat 

 Vadászat 

 Étkezési lehetőség 

 Szabadtéri sporteszközök 

 Fedett kültéri terasz / filagória  

 Kültéri / Beltéri medence 

 WI-FI 

 

 

 

 

 Fűtési lehetőség 

 Házi állat bevihető 

 Házi állat nem vihető be 

 Dohányzó 

 Nem dohányzó 

 Wellness 

 SZÉP kártya elfogadó hely 

 Bankkártyás fizetési lehetőség 

 Akadálymentesítés 

 Klíma 

 Gyermekbarát  

 Vezetékes telefon 

Mobil hálózat 
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Minden jog fenntartva! 

 

Szerkesztette: Báryné Panyi Adrienn munkaszervezet vezető 

                         Ságiné Huszár Beáta munkaszervezet vezető helyettes 

Felelős kiadó: Eged István egyesületi elnök. 

 

2021. november.  
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Kedves olvasó! 

 

Szeretettel ajánljuk, rövid összefoglaló kiadványunkat a Bélapátfalvai és 

a Pétervásárai kistérség 33 településéről. Visszavárjuk a már itt korábban is 

megfordultakat és örömmel várjuk az új vendégeket is. A két térség nem csak aktív 

pihenést kínál csodás erdeivel, növény és állatvilágával, természetes és épített 

örökségeivel, hanem a gyógyulni vágyóknak is számos lehetőséget nyújt. Kiváló 

gyógyvize Bükkszéken, a gyógygázfürdő – Mofetta – Mátraderecske, a parádi 

víz és a Salvus víz, mind - mind tovább emeli eme csodás térség értékét. 

Kiemelkedő látogatóközpontjaink Szilvásvárad, Sirok, vagy a palóc 

székesegyházat magáénak mondható Pétervására. A 33 település Istenmezejétől 

– Nagyvisnyóig kiváló túrázási és kikapcsolódási lehetőségeket rejt magában, 

számtalan minőségi szálláshellyel és kiváló konyhával rendelkező éttermeivel. 

Várjuk Önöket egész évben, télen – nyáron, Észak Magyarországon! 

 

Üdvözlettel: Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési közhasznú Egyesület 
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Balaton 
 

A település története és jelen 

Balaton területe az őskortól lakott, a település területén kőkori, bronzkori, kelta és avar 

kori leletanyagra is bukkant a régészeti kutatás. A mai települést a Bél-nemzetség alapította az 

1200-as évek második felében. Lakossága kettős identitású volt, részben barkó palócok lakta 

földműves kultúrájú, részben az 1600-as évektől betelepülő családoknak köszönhetően 

kisnemesi település. Ez utóbbit azért is érdemes kiemelni, mert a kisnemesi családokban a 

legfontosabb érték a tanulás volt, a könyvek tisztelete. Köreikből tanult emberek kerültek ki, az 

elsők között voltak, akik diplomát szereztek. Építészetileg is sajátos vonásokat mutatnak a palóc 

kisnemesi települések. Ezt hadas településszerkezetnek nevezzük, ami azt jelenti, hogy 

nagycsaládok éltek együtt, vagyis az egymással rokonságban álló, azonos nevet viselő 

családok. A kezdeti egy házból így az idők folyamán egy adott ház hosszú udvara válhatott kis 

utcává, ahol kis közök alakultak ki. Balaton az 1700-as évekre kuriális, így adómentes faluvá 

vált, Igazgatását az ott lakó nemes birtokosok választott testülete intézte, a kuriális községek 

élén a meghatározott időre választott vezető, a bíró állt. Balaton sajátos földrajzi helyzetéből 

adódóan a török időkben sem néptelenedett el. A környező erdők védettséget biztosítottak az 

itt élőknek, és hogy ugorjunk egy nagyot az időben, a második világháború idején ezek az erdők 

jelentettek menedéket a katonaszökevényeknek is. Annak köszönhetően, hogy a település nem 

néptelenedett el, lakossága folyamatos, a mai napig színmagyar, római katolikus, ahol a 

Kormos, Fodor, Bóta családnév gyakori. Érdekesség, hogy a Kormos család eredete 1600-as 

évekig nyúlik vissza, egyik tagja lefejezte a szarvaskői vár kapitányát, bár utána őt is 

kivégezték, hőstette bekerült a település történetének érdekes lapjai közé. Birtokosait tekintve 
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a XV. században a serkei Lórántffyak, az Ormányiak, majd a Perényiek birtoka volt, 1552-ben 

a törökök elpusztították, de hamarosan újjáépült. 1590-ben Bolyki Tamás és örökösei 

birtokolták, 1596-ban hódoltsági falu lett. A lakosság Budára, majd Hatvanba fizette a török 

adót. 1632-51 között az Ormányi-javak nagyobb része a Szentpétery család birtoka lett. 1715-

ben a kéttaksás szabados gazda mellett négy telkes jobbágyot az állami telekadó fizetésére 

kötelezett gazdák közé írtak össze, de 1720-ban az egész falut jobbágytalan kuriális telepnek 

minősítették. A fentiek ellenére az 1771. évi úrbérrendezéskor 5,5 jobbágytelket regisztráltak, 

amelyet 14 telkes gazda használt; ők a Szentpétery, a Ragályi, a Plathy, a Fáy, a Török nevű 

birtokos uraknak robotoltak. Az 1862-es birtok elkülönítés után 12 telkes gazda, 7 zsellér, 6 

jobbágyos földesúr és 55 jobbágytalan kisnemes lakott a községben. A kisnemesek a közös 

őstől örökölt falurészekre telepedtek 1860-ban. A község létszáma 1786-ban 543, 1869-ben 642 

főt tett ki, legnagyobb létszámát 1949-ben érte el a falu, közel 1500 fővel. Területe 1866-ban 

2292 kat. hold, ez az óta sem változott. A határából 899 hold szántóföld, 611 erdő és 12 hold 

szőlő volt. Balaton életében döntő változást hozott az 1864-ben megnyitott Borsodnádasdi 

Lemezgyár, így a meg lévő palóc-nemesi identitáshoz innen kezdve kapcsolódott egy ipari 

munkás lét is. A 20. század megrázkódtatásai érzékenyen érintették Balatont is. A két 

világháborúban több százan vesztették életüket, eltűnt a kis zsidó nemzetiség is. A falu 1919-

ben cseh-román, majd 1944-ben orosz-román megszállás alá is került. Katolikus iskolája 

államosításra került, jelenleg ismételten katolikus fenntartású. A Bosodnádasdi Lemezgyár 

1991-es csődje nehéz helyzetbe hozta Balatont, a község az óta keresi új megélhetését, melyet 

a turizmus és a helyi értékek fejlesztésében kíván megtalálni. Jelenleg közös iskola-és 

közigazgatási központja a környező településeknek. 

 

 

Természeti örökségek 



                                                                                                                                 

 
8 

Az Eger-patak a leghosszabb vízfolyás Egerben és környékén. A Balaton község 

területén, a Vajda-kútnál eredő kis patakocska innen délkeleti irányban 68 kilométert tesz meg 

a Tiszáig, amelynek jobb oldali mellékfolyója. Az Egri kistérség, illetőleg a Bélapátfalvai 

kistérség majdnem egész területe e vízfolyás vízgyűjtőjén terül el, itteni főágának hossza 

mintegy 40 km, ezért a térség vízrajzának meghatározó alkotóeleme. A patak az Eger- Laskó -

Csincse vízrendszer egyik legjelentősebb tagja. A patak kialakulása valószínűleg a miocén 

időszakban kezdődött el, amikor is a Bükk hegység mintegy 300-400 méternyit emelkedett, és 

így számottevő magasságú, mélyülő völgyekkel tagolt hegységgé alakult, és elkezdődött a máig 

tartó karsztosodás és a vízhálózat kialakulása. A Heves-Borsodi dombság délkeleti szélétől 

indulva előbb Bükkszentmárton, Bekölce és Balaton felszíni vizeit gyűjti magába,[7] majd a 

Bükk hegység nyugati lábánál halad Egerig, ahonnan tovább haladva az Egri-Bükkalján vág 

keresztül, majd az Alföld északi szegélyén keresztüljutva torkollik a Tiszába. Balaton neve 

ószláv nyelven sáros, vizes területet jelent. A község ennek megfelelően rendkívül sajátos 

mikroklímával és növényzettel rendelkezik. A mészkő hegységnek is köszönhetően, a 

rendkívül agyagos altalajból több helyen máig iható, kristálytiszta hegyi források bukkannak 

elő. Ezek közül a leghíresek a fent már említett, Eger - patakeredő Vajda-kút, de bővízű forrás 

még a Deék-kút, a Betyár-kút, a Gát-forrás vagy az önkormányzat 1860-as években épült 

épülete melletti forrás is.  A bővízű források a szűk balatoni völgyben lápos, mocsaras réteket, 

és úgynevezett mocsolyákat hoztak létre, miáltal a mocsári növényzet (sás, nád, mocsári 

virágok) és állatvilág is kiválóan megél. Mindez kombinálva a középhegység hidegebb 

hegyvidéki tájaira jellemző zuzmós, tölgyes, sőt páfrányos, fenyőerdős növényzetével. Balaton 

hegyvidéki éghajlata és gazdag vízlelőhelyei kiváló életteret nyújtanak, a nagyvadak 

jelenlétének a községet körülölel erdőkben. Kiváló vadászparadicsom a nagyszámú vaddisznó, 

őz és szarvas állománynak köszönhetően. Ugyanakkor a legeltető állattartásnak (szürkemarha) 

és a kisállattartásnak is kiváló terepe a lankás hegyoldalak és a meredek lejtők váltakozásából 

adódó legelőterület. Balaton gombászparadicsom is, különösen a legelőkön található csiperke 

és az erdei gombák, főleg a vargánya gyakori előfordulása miatt. Erdei szamócásokat, 

vadkörtéseket rejtenek. 
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Épített örökségek és látnivalók 

A község pecsétje: BF-betűk között álló ekevas, felette négyágú korona, napkorong, 

csillagok, alatta 1761-es szám. A pecsét lenyomata 1991-től Balaton címereként szolgál. 

A falu legfontosabb látnivalója a nyugati felében, magaslaton álló középkori alapokra épült 

római katolikus templom. Az eredetileg kelet - nyugati tájolású kis templomot már az 1300-as 

években is említik. Ez többszöri renoválás után lett jelentősen kibővítve és átalakítva 

későbarokk stílusúvá 1776-ban. Belső terében az Angster gyár orgonáján kívül Sajóssy Alajos 

egri festő oltárképe, a barokk szószék, szenteltvíztartója és faragott oltárképe érdemel komoly 

figyelmet. Ez utóbbi, mintegy 120 centiméter magas, 80 centiméter széles kép Józsefet 

ábrázolja az ácsműhelyben, ölében a gyermek Jézussal, körülöttük az ácsmesterség jellegzetes 

szerszámaival. Szakértők a faragvány keletkezésének idejét a 18. század közepére, második 

felére teszik. A község műemléke a templom melletti barokk harangtoronyban elhelyezett 

nagyharang. A gótikus harang a XVI. századból való, eredetileg Balaton és Bükkszentmárton 

határán került rejtélyes körülmények között a mocsárba, ahonnan a XVIII. században emelték 

ki a balatoniak. A hosszú pereskedés végén a harangot Balatonnak ítélte a Kúria. Az első 

világháborúban Hadek Gyula akkori tanító kérésére az egri érsek hagyta jóvá beolvasztás alóli 

megmenekülését. Ma is üzemel. Balaton község a Patak és Faluközi-patak mindkét partján, 

azok összefolyásánál épült, patak menti falu. A templom és két középbirtokos kúriája a falu 
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déli részén, a harmadik kúria a Fő utcán, középtájon helyezkedett el. 1945 után a Bozsonyán, a 

Lutri és Potronca nevű falurészeken terjeszkedett tovább, így az eredeti patak menti falu 

napjainkban út menti faluvá fejlődött. A falu telepítési képén a hajdani palóc nemzetségek, 

hadak szálláshelyei még világosan kirajzolódnak. A község hagyományosan épült lakóházai 

közül az 1960. évi felvételkor négy szerepelt a műemlékjegyzéken. A Kossuth utcában a népi 

építészeti egyéb emlékeit mg 7 lakóház őrizte meg. Legfontosabb műemléképülete, a Fodor-

kúria a teljes palóc vidék legrégebbi lakóháza a maga 19. század elejei építésével, szép példája 

a kisnemesi kúriáknak. Eredetileg hozzá tartozott a ma a Kossuth Lajos utcán található 

klasszicista kőhíd is. A templom mellett található a parókia lenyűgöző méretű klasszicista 

épülete. Balatonban, az iskola udvarán található a hármashalmot és kettőskeresztet formázó, 

1933-ban átadott világháborús emlékmű. További szobrok a településen: az önkormányzat 

1860-as években épült épülete és parkja előtti millecentenáriumi emlékmű és a temetőben 

található nagyméretű Jézus szobor, továbbá egy Pieta szobor egy magánház kertjében.  

 

Múzeum / tájház 

A település önkormányzata közel 10 éve vásárolt meg a falu fő utcáján egy autentikus 

parasztházat, azzal a céllal, hogy Tájházként tartja fenn az épületet. A lakók segítségével, 

összefogásával gazdagodott berendezése, sokan ajánlottak fel bútorokat, textileket, berendezési 

és használati tárgyakat, melyek segítségével fogalmat alkothatunk eleink életéről, viseletéről, 

szokásaikról. A tisztaszobában vagyon szép faragott bútorok, vetett ágy, rengeteg „stafírung” 

látható, számtalan mindennapos használati tárggyal, öltözékekkel. A mai napig bővül a 

gyűjtemény, hála a község lokálpatrióta lakóinak. A Tájház fenntartója az Önkormányzat, de 

gyakorlatilag egy 10-15 fős „asszonycsapat” gondozza, takarítja, gondoskodik róla. Ők a 

Faluközösség Asszonyai, akik szívükön viselik a hagyományőrzést, közösségi életet. 

Túlnyomó többségben nyugdíjas korúak, és szabadidőjükből áldozva végzik ezt az önkéntes 

közösségi munkát. Minden hétfőn 10-14 óráig a Tájházban találkoznak, elvégzik az aktuális 

tennivalókat, gondozzák a kertet, és nem kis mértékben segítik a falu programjainak 

szervezését. Az ő ötletük volt a már hagyományos tojásfa díszítés húsvétkor, ők készítik 

adventban a betlehemet, az ő segítségükkel gyújtunk gyertyát vasárnaponként ugyanekkor, ők 

rendezik a gyerekeknek a Szilveszteri Száguldást. A Falunap, a Krumplifesztivál és a 
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Karácsonyi vásár állandó szorgos háttérmunkásai. Állandó nyitva-tartással nem rendelkezik az 

épület, de előzetesen egyeztetve bármikor látogatható, megnézhető. Belépődíj nincs. 

 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

A településen állandó jelleggel megrendezett eseményei: 

Falunap (augusztus végén) 

Őszi Ízek Kavalkádja (vagy Krumplifesztivál-szeptember vége, október eleje) 

Karácsonyi Vásár (december) 

Minden rendezvényre jellemző-az éppen aktuálisan meghívott fellépők előadásán kívül- hogy 

a település különböző közösségei (Tájházas Asszonyok, Szülői munkaközösségek, Baráti 

társaságok, stb.) sütnek-főznek, amikkel megvendégelik a lakosságot. A helyi és környékbeli 

termelők ezeken az eseményeken értékesíthetik kézműves termékeiket, így mindig kapható 

lekvár, szörp, sajt, méz, stb. amikkel színesebb a rendezvény, és a vendégek 

megismerkedhetnek a falu és szűkebb környékének hagyományos ételeivel, ízeivel. A 

meghívott fellépő vendégek között gyakran szerepelnek a környék Hagyományőrző Néptánc 

csoportjai, a település tehetséges fiataljai az országos hírű fellépők mellett. Igyekszünk minden 

korosztály igényeit itt is kielégíteni, gyermekprogramokkal, idősebbeknek is tetsző 

előadásokkal.  Szeretnénk hagyományt teremteni az egyszer már megrendezett Elszármazottak 

Napjával, melynek célja, hogy az itteni gyökerű, de már nem a településen élő emberek is 

idelátogassanak, felelevenítsék régi ismeretségeiket, és megtapasztalják a község épülését-

szépülését. Ezen az eseményen lehetőség volt a falu és környékének szervezett bejárására, a 

legnevesebb, legszebb pontok felkeresésére. 
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Szálláshelyek 

Vadászles Vendégház 

Csuhaj, Tamás, 3347 Balaton, Jókai u. 51. 06-20/443-4761 

http://www.vadaszlesvendeghaz.hu/ , 2 szoba, 7 fő 

 

Csendes, szomszédok nélküli telken került kialakításra a 2 szobás, maximum 7 fő 

befogadására alkalmas szálláshely, felszerelt konyhával. Étkezést a szálláshely nem biztosít. A 

kertben bográcsozó hely, hinta kihelyezett, labdajátékoknak és drónozásra is alkalmas terület.  

   

 

Vén Diófa Kúria 

Mihályné Kormos Katalin, 3347 Balaton, Alkotmány u. 35. 

3 szoba, 10 férőhely 

 

 

http://www.vadaszlesvendeghaz.hu/
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A régi paraszti világ hangulatát idéző szálláshely 2 db négy ágyas szobával várja leendő 

vendégeit, ahol minden szobához saját fürdőszoba került kialakításra. Konyhája jól felszerelt, 

tornácos, filagóriás kertével kellemes kikapcsolódást biztosít. Programjai között szerepel 

többek között az állatsimogató, lovaglás 

  

 

Zöld Ligetnyaraló 

Kormos Tibor, 3347 Balaton, Sport út. 10 / A.  

3 szoba, 10 fő 

 

 

 

Helyi terméket előállítók 

Drahos László – lekvárok, szörpök 

3347 Balaton, Kossuth Lajos út.  
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Recept 

Gezemice leves 

HOZZÁVALÓK: 

40 dkg apróhús, 10 dkg sárgarépa, 10 dkg fehérrépa, 10 dkg karalábé, 10 dkg zeller, 

petrezselyem, 1 evőkanál zsír, 1 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 15 dkg zöldborsó, 1 

krumpli, ételízesítő, só, bors, pirospaprika, liszt 

A grízgaluskához: 

1 tojás, búzadara, só, bors 

ELKÉSZÍTÉS: 

Az esetlegesen megmaradt apróra vágott nyesedék húst felteszem 2 l vízben főni. Az apró 

kockára vágott zöldségeket a zsírba teszem, megsózom, megborsozom, tíz perc után pedig 

hozzáadom a vöröshagymát, és átpirítom. Beledobom a fokhagymát 1 csapott evőkanál liszttel, 

majd hozzáöntök 1 dl hideg vizet, amihez sót adok, összeforralom, és mikor a hús félig 

megpuhult a zöldséges keveréket hozzáöntöm. Megízesítem őrölt borssal, ételízesítővel, hozzá 

adom a krumplit és a zöldborsót. Forrás után megszórom pirospaprikával. 10 percig főzöm 

tovább. 

A tojást kis tálban villával habosra keverem, kevés sóval, borssal megszórom, és annyi 

búzadarát adok hozzá, hogy sűrűbb nokedlitészta állagú legyen. 5 percig pihenni hagyom, majd 

a forró levesben melegített kiskanállal félkanálnyi adagokban a kész levesbe szaggatok. Lassú 

tűzön 5 perc alatt a többszörösére nő meg. 

A végén friss petrezselyemmel ízesítem. 
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Palócleves 

Hozzávalók / 4 adag 

60 dkg sertéscomb, 2 közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 50 dkg zöldbab, 3 db 

burgonya, 140 g tejföl, só ízlés szerint, borsízlés szerint,3 db babérlevél, fűszerpaprika ízlés 

szerint, 1 paprika, 1 paradicsom, 5 dkg zsír 

Elkészítés 

A húsból pörköltet készítünk a következő módon: a sertéscombot és a hagymát felkockázzuk. 

A hagymát megpirítjuk a zsíron, hozzátesszük a feldarabolt paradicsomot és paprikát, 

meghintjük pirospaprikával, majd rátesszük a felkockázott húst. Megvárjuk, hogy kifehéredjen 

a hús, hozzárakjuk a sót, borsot, fokhagymát, babérlevelet, felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. 

Ha félig megpuhult a hús, hozzáadjuk a zöldbabot, felöntjük vízzel. A krumplit megpucoljuk, 

felkockázzuk. Ha már majdnem megfőtt a zöldbab is, a leveshez adjuk a krumplit is. Ha megfőtt 

minden, elkeverjük benne a tejfölt, pár percig még forraljuk.  

 

Ganca 

Hozzávalók: 100 dkg burgonya, 2 fej hagyma, 2 tojásnyi zsír, 1 bögre liszt 

Elkészítés: 

 A megpucolt, felkockázott krumplit annyi sós vízben főzöm meg, amennyi éppen ellepi. Még 

forrón, levében krumplitörővel összetöröm, apránként megszórom liszttel és közben fakanállal 

keverem. A krumplipürénél sűrűbbnek kell lennie, ezért ha szükséges, adok még hozzá lisztet. 

Takaréklángon kevergetem, vigyázva, hogy le ne kapjon az alja. Néhány percig "pöfögtetem" 

majd zsíros kanállal beleszaggatom abba a hagymás zsírba, (apróra vágott hagyma zsírban 

megpirítva) amit a krumpli főzése alatt készítettem. Kicsit megpirítom a gancákat és forrón 

tálalom. Ha gazdagabban szeretnénk fogyasztani, sült szalonna kockákkal megszórhatjuk. 
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Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

1. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 "Balaton Község 

Közművelődéséért Közalapítvány" 32 451 614 Ft Többfunkciós közpark kialakítása 

Balaton Község központjában 

2. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Balatoni Sportegyesület  

8 000 000 Ft  Balatoni Sportegyesület kondicionáló termének kialakítás 

Önkormányzat elérhetősége 

UDZELINÉ MURÁNYI ENIKŐ Polgármester asszony 

Telefonszám: 36/554-061, e-mail cím: polgarmester@balatonkozseg.t-online.hu, levelezési 

cím: 3347. BALATON, KÖZTÁRSASÁG TÉR 5. weblap: www.balatonkozseg.hu 

 

 

mailto:polgarmester@balatonkozseg.t-online.hu
http://www.balatonkozseg.hu/
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Bátor 
 

A település története és jelen 

1754-ben a Nagyberekben a Bátori-vizen túl az Oroszvár nevű helyet említi egy oklevél. 

1283-ig királyi várbirtok volt. 1295-ben Marsó fia Pous comes Batur nevű birtokrészét Endre 

egri püspöknek átengedte, csereképpen a szomszédos Fedémes és Bathan egy részének 

birtokáért. 1350-ben Bátori Sebe comes unokái szerződnek leánynegyed kiadásáról. Bátori 

Rufus János fiúgyermek nélkül halt meg, így 1369- a falu egyik felét, a király Mihály egri 

püspöknek adományozza, másik fele Rufus János lányaié marad. 1479-ben Bátor részben az 

egri káptalané, másrészt pedig a Bátory, Széky, Csehy családoké. Az 1486 körül íródott Szt 

János könyv alapján az egri püspök szarvaskői váruradalmához tartozik, de ide tartozik az 

1558., 1687. évben is.  

A XVII. században Kisbátor köznemesi birtok, Nagybátor legnagyobb az egri káptalané. 1650 

körül Bánóczy Gábor egri őrkanonok kiváltja Bátort a foglalóktól. A jobbágyfelszabadítás után 

Bátor egy nagybirtokos egyházi uradalomnak és két kisnemesnek jobbágyfaluja. Lélekszáma 

1786-ban 575, 1860-ban 674.  

A falu java a nyugati Laskó ág kanyarulatára települt, mely a templomdombot keretezi be. A 

Laskó északi ágától keletre az egyik volt földesúr, az egri káptalan uradalmi épületei, a falu 

északnyugati végén pedig a másik volt középbirtokos kúriája és gazdasági udvara volt található. 

A telkek többsége szalagtelek. 
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Természeti örökségek 

Bátor déli határában található a bátori Nagy-oldal 1978 óta Természetvédelmi Terület. 

A Laskó patak völgye feletti vöröses-barnás sziklákkal övezett oldalban különböző korú alkotó 

kőzetek lelhetők fel. Az egykori bányászati tevékenység miatt mára pala vagy a radiolarit 

megfigyelésére van lehetőség az elhagyott bányaudvarok területén. 

Az szilikátos alapkőzet, a radioralit felszínén savanyú talajtípus jött létre, amely kitűnő 

feltételeket biztosított az ilyen környezetet kedvelő növények számára (pl. orvosi veronika, 

fehér perjeszittyó), valamint szilikát-sziklagyepi növényekből (pl. magyar kőhúr, északi 

fodorka, parázsmoha) áll. 

Egyedi tájértékek 

Miocén rétegfeltárás 

Miocén sekélytengeri üledéksor (barnaszén és keresztrétegezett lagúna-üledék). 

A hajdani kőbányában feltárt felsőtriász mészkő és az alsó júra radiolárias agyagpala 

réteghatára. 
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Épített örökségek és látnivalók 

Szent Imre templom – műemlék 

1283-ban említik először.1720 körül romokban áll. A bátori lakosok 1775-ben fogtak 

hozzá, új templomot építsenek és ezért egy évi közmunka mentességet nyertek. A templom az 

egri káptalan költségén épült, Szt Imre herceg tiszteletére. 

„Az 1811. évi canonica visitatio szerint három harangja van, szilárd  

anyagból épült karzata, sekrestyéje és a templom erős boltívekkel, szószéke  

szépen festve és aranyozva.” Főoltára Szt Imre herceg tiszteletére, mellékoltára  

Nepomuki Szt Jánosnak lett felszentelve. Tervező és kivitelező mestere úgy vélik, hogy 

Francz József egri püspöki építész lehetett. Homlokzati tornyos, nagyméretű, egyhajós, keletelt 

későbarokk templom. A falu közepén magasodik. A három lépcsős kőkeretes bejárati ajtó 

zárköves, szegmentíves. A sekrestyén szalagkeretes bejárati ajtó, homorú ereszpárkány, 
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bádogfedésű féltetővel. A templom körül téglalábazat, nyeregtetőjén új palahéj. A templom 

északi oldalhomlokzatának kialakítása a déli oldallal azonos. 

 

Plébániaház- műemlék 

 

A bátori plébániát 1730-ban említik először. 1772-ben Bátorban felépült a plébániaház.  

A templom nyugatra a Hevesaranyosra vezető út mentén, szabadon álló földszintes, átépített 

barokk lakóház.  
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Kápolna (Nepomuki Szent János) – műemlék 

 

A falu nyugati részén 1823-ban Kiss István császári és királyi kapitány építtette, majd 

Lipov-niczki János egri kanonok a kápolnát a plébánia kerítéséhez helyeztette át, mindezt 1845-

ben, amikor is október 12-én felszentelték. A plébánia kertjében áll. XIX. századi, későbarokk 

népies jellegű építmény.  

Wágner Kúria (településképileg meghatározó) 
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Magasföldszintes, szabadon álló XVIII. század végi lakóház.  

Földszintjén alagsori helységek találhatóak. Egyszerű szalagkeretes ablakok díszítik az 

épületet. Az épület szép, felújított állapotú, mely jelenleg magánkézben van. 

Erdészház – nyilvántartott műemléki érték 

 

Az úttal párhuzamos gerincű nyeregtetős lakóház. Kéttraktusos, síkfödémes  

Helyiségek, a nyílászáról régiek, nagyjából 19. századra tehetők. Az épület két végén fedett 

előtér található. Telken több melléképület is fellelhető. 

Erdőtiszti lakás – nyilvántartott műemléki érték 

 

Domboldalon álló, L alaprajzú, földszintes, egytraktusos, kontyolt nyeregtetős  
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Lakóház, faoszlopos tornáccal és gazdasági épülettel.  

 

Múzeum / tájház 

Faluház 

Cím: 3336 Bátor, Rákóczi F. U. 1. 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nem rendelkezik évenként megrendezésre kerülő programmal. 

 

Szálláshelyek 

Nevenincs Vendégház Bátor 

Cím: 

3336 Bátor, Hunyadi János út 21. 

Telefon: 

+36 20 225 3625 

E-mail: 

nevenincsvendeghaz@gmail.com 

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes WIFI 

 Macska, kutya bevihető (3 000 Ft / éj) 

 2 szoba, 6 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Angol 

 Családoknak is tökéletes 
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Helyi terméket előállítók 

Bónusz Péter 

Tejtermékek 

+3620/388-98-16 

3336 Bátor, Kossuth út 31. 

Recept 

 
Nincs tudomásunk Bátorra kifejezetten jellemző ételről. 
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Támogatott pályázatok 

Turisztikai fejlesztés Bátor Községben 

PROJEKT AZONOSÍTÓ:                    TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00002 

Projekt címe:                                      Turisztikai fejlesztés Bátor Községben 

Kedvezményezett neve:                    BÁTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

TSZ kötés dátuma:                       2018.02.06. 

A Projekt kezdete:                        2018.04.01. 

A Projekt fizikai befejezése:        2021.12.31. 

A támogatás összege:                 64.589.537 Ft 

Támogatás intenzitás:                 100% 

Módosult támogatási összege:              64.589.537 Ft. 

Önkormányzat elérhetősége 

Polgármester-  Pallagi Alfréd , Tel: 06-36/483-001, Fax: 06-36/483-001, E-mail: batorpmh@t-

online.hu, Web: www.bator.hu, Cím: 3336 Bátor Kossuth Lajos út 7/b 

 

 

mailto:batorpmh@t-online.hu
mailto:batorpmh@t-online.hu
http://www.bator.hu/
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Bekölce 
A település története és jelen 

Bekölce Heves megye északi részén, a Pétervásári - dombságon, a Bükk hegység 

lábánál, fő forgalmi úttól 2-6 km-re található 678 lélekszámú kisközség. Egertől 23 km-re, 

Szilvásváradtól 12 km-re fekszik. Közúton közelíthető meg a 25-ös főúton. A Bél nemzetségből 

származó II. Mikó telepítette a falut 1381-ben. Az e nemzetségből származó Bekölczey család 

birtoka volt, melynek kihaltával 1484-ben Mátyás király a Czobor és a Farmosi családoknak 

adományozta. 1792-ben Bekewiche névalakban említették. Bekölce eredetileg a hevesi 

várbirtokhoz tartozott, de határának negyedrésze belenyúlt Borsod vármegyébe. 1492-ben az 

egész falut Borsodhoz, 1546-ban pedig Heveshez csatolták az 1550-es török adóösszeírásban 

nem szerepelt. Ezután a borsodi egynegyed rész kivételével 200 éven keresztül Heves 

megyéhez, majd 1786-tól ismét Borsod megyéhez tartozott, végül 1807-ben az akkori törvény 

az egész falut Heves megyéhez csatolta. 

 Infrastruktúra, gazdaság Bekölcén: A falukép az elmúlt években előnyére változott. A 

közintézmények állapota évről évre javul, folyamatos a felújítás. Az orvosi rendelő jól 

felszerelt. A község vezetékes ivóvízhálózattal rendelkezik. A gázhálózatot 1994-ben építették 

ki, a lakások ellátottsága 85%. Telefonhálózat kiépítésre került, a mobil telefonszolgáltatás jó. 

A szennyvízhálózat kiépítésére 2002-ben került sor. Mára a település teljes infrastruktúrával 

ellátott.  A kereskedelmi ellátást 4 kiskereskedelmi bolt (ebből 2 élelmiszer jellegű) és 2 

vendéglátóhely szolgálja. Az alapellátást szolgáló intézmények jó színvonalon, jó 
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felszereltséggel működnek. Minden igény kielégítő óvodát működtet, az önkormányzat két 

óvónő egy dajka foglalkozik a 22 fős óvodai csoporttal. Iskola nincs a településen a tanulók a 

szomszédos Balaton község egyházi fenntartású általános iskolájába járnak.. A szabadidő 

hasznos eltöltésére sokszínű programot kínál a kívül-belül felújított Közösségi Ház és Könyvtár 

a könyvtár 1500 kötetet, és sajtót kínál az olvasóknak, és DJP - Magyarország pontot működtet, 

és informatikai eszközökkel jól felszerelt. Gyógyszertár, postaszolgáltatás is megtalálható a 

településen. Az idegenforgalom terén is folyamatos növekedés tapasztalható, bár Bekölce a 

nagy idegenforgalmat bonyolító Szilvásvárad árnyékában él, mégis egyre többen keresik fel a 

Falubíró vendégházat,(ami Erdei Iskolai projekteknek ad otthont), és a lovas turizmusra 

szakosodott, főként külföldi vendégeket vonzó Western Lovas panziót. A településen a 

lakosság csökkenés megált, egyre több a településre a városokból költöző (elsősorban 

Budapest, Debrecen, Hódmezővásárhely) 

A településen sok a hétvégi ház elsősorban Hollandok, Franciák, Németek, Szlovákok 

vásároltak a településen ingatlant. 

 

 

 

Természeti örökségek 

  A település gyönyörű természeti adottságokkal bír, magas dombok veszik körül, igen 

szép látványt nyújtva a faluba érkezőnek. Határában lévő legmagasabb pont Magos hegy, 

melynek tengerszint feletti magassága 456 m. Növényzetét bükkösök, tölgyesek egyaránt 

jellemzik. Erdős területek és füves dombhátak váltogatják egymást, ahol újra megjelentek a 

tájra jellemző őshonos vadvirágok, növényfajok, sőt a Bükkre jellemző vadállomány 
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mindinkább közelebb húzódott a falu határához. A település a nyugatról keleti irányba folyó 

Bekölce-patak két oldalán fekszik. A faluhoz tartozik még a falu határában keletkezett két volt 

uradalmi tanya, Kalakú és Baksa nevezetűek. Az éves csapadék 600-640 mm, az átlagos 

középhőmérséklet 8-8,5 ℃, a napsütéses órák száma 1800-1900.  A tengerszint feletti magasság 

közelítőleg 400 m. A Bekölce-patak a falun folyik át. Növényzetét bükkösök, tölgyesek 

jellemzik, nagyvadak, madárfajok megtalálhatóak benne. Erdőterülete 53%. talaja barna 

erdőtalaj. 

 

 

 

Épített örökségek és látnivalók 

 

Az 1777-ben használt községi pecsét címeralakja: vízszintesen fekvő ekevas, élével 

lefelé, alatta barázda, fölötte pedig csillag, körirata: Bekölcze. A községben lévő Benyicky-

kúriát az 1950-es években lebontották. Bekölce jellege szerint a Bekölce-patak mindkét partján 

elterülő, a fő forgalmi utaktól 4-6 km-re eső település, melynek utcás jellege a 20. században 

alakul ki. Római katolikus temploma 1800-ban épült, Mária tiszteletére. A falu fölött, dombon, 

fák között álló templom kőfallal kerített térségen álló, klasszicizáló, egyszerű építmény. 

Bekölcén a népi építkezés vonásai az 1960. évi felmérés szerint a Béke út 32. 83., 86., 134. sz. 

alatti és a Rákóczi u. 14. számú lakóházak alapján ismerhetők meg, (sajátos palóc népi építészet 
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úgynevezett kontyos házak) Műemlék jellegű népi épületek a Béke út 58., 78. és 110. sz. 

lakóházai. 

 

Múzeum / tájház 

 

Nem található a településen jelenleg.  

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

 

Nem rendelkezik évente megrendezendő eseménnyel vagy programmal a település. 

 

Szálláshelyek 

 

Wester Lovastanya Camping 

3343 Bekölce Béke út 252, 06/709449455, www.szallas.hu, 

http://www.westernhorsestable.nl/hu/kemping/  

 

A panzió két épülete egy verandával került összekötésre. A kisebb épületben kapott helyet az 

étkező - konyha, az emeleten található 2 db kétszemélyes szoba, közös fürdőszobával. A 

http://www.szallas.hu/
http://www.westernhorsestable.nl/hu/kemping/
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nagyobb épület földszintjén bár kapott helyet és 2 db kétszemélyes szobát szintén közös 

fürdőszobával. Az emeleti részen 4 db kétszemélyes fürdőszobás szoba található. Kialakításra 

került kempinghely, tágas, nyugodt környezetben. A kempinghez zuhanyzós vizesblokk 

tartozik mosdóval és WC-vel.  

Reggeli Kültéri  

 

 

Falubíró Vendégház 

 

3343 Bekölce Kossuth út 3. 

Liktor Ramóna 36/423/384, falubiro@tvn.hu 

 

   

 

A Falubíró vendégház két épülete összesen 7 db vendégszobával várja a kikapcsolódni 

vágyókat. A szobák bútorzatai között a népi és a modern stílus is megtalálható igény szerint, 

minden szobához külön fürdőszoba került kialakításra, a nappali – étkezőben LED tv, 

könyvtársarok is szolgálja a kellemes kikapcsolódást. A közel 70 m2 terem, kisebb 

összejöveteleknek is helyszínt tud biztosítani. Különlegessége a szálláshelynek, hogy a régi 

mailto:falubiro@tvn.hu
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világ hagyományos eszközeivel, igazi palóc konyhamúzeum szerű részben készülnek a 

tájegységre jellemző ételek.  

Reggeli, ebéd, vacsora,  

 

 

Helyi terméket előállítók 

Gál Martin helyi termelő 

3343 Bekölce, Béke út 230., 0630426-4877 

1. akácméz 2. vegyesméz 3. méhészeti termékek 

 

Recept 

Egyszerű linzer 

Hozzávalók:

30 dkg liszt 

20 dkg vaj 

1 db tojássárgája 

10 dkg porcukor 

½  db citrom reszelt héja 
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A lisztet tálba öntjük, a vajjal összemorzsoljuk. Ezt követően hozzáadjuk a tojássárgáját, a 

porcukrot és ½ citrom reszelt héját, kifacsart levét. Összedolgozzuk, gyúrást követően, 1 órára 

zacskóban, hűtőbe helyezzük.  A tésztát lisztezett deszkán 2- 3 mm vastagságúra nyújtjuk, és 

tetszőleges formákra szaggatunk ki belőle. 170 fokra előmelegített sütőben 12 - 15 perc alatt 

sütjük. Ízlés szerint lekvárral, krémmel, töltjük, porcukrozzuk.  

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

NINCS.  

 

Önkormányzat elérhetősége 

Bekölce Községi Önkormányzat 

Képviselője Gálné Mátrai Ágnes polgármester asszony  

Telefonszám: 36/77/791 36/485/563, e-mail cím: bekolceph@gmail.com, levelezési cím: 3343. 

Bekölce Béke út 43, weblap: www.bekolce.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bekolceph@gmail.com
http://www.bekolce.hu/
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Bélapátfalva 
 

A település története és jelen 

A település nevét a Bél nemzetségtől kapta. Az oklevelek a XIII. századtól Bel, Beel, 

Beyle névalakban, 1415-től pedig Apátfalva névalakban említik. 

Apátságát II. Kilit püspök alapította 1232-ben a ciszterci szerzeteseknek. 

1241-ben IV. Béla király seregei menekültek a tatár elől, érintve a települést és az apátságnál 

ütköztek meg. 1412-ben. 1495-től az egri püspökség birtoka maradt. A szerzetesek 1534-ig 

éltek a monostorban, amikor Perényi Péter a püspökség birtokait is elfoglalta. A szerzetesek 

elmenekültek a monostorból.  Apátfalva 1562-ig a szarvaskői várhoz tartozott.1945-ig a 

település papnevelő birtoka volt. A papok otthonának romjaira épült 1843-ban a Hüttner József 

által alapított apátfalvi keménycserépgyár bizonyos része, melyet a papnevelő intézet az I. 

világháború után lebontott. Bélapátfalva 1761 előtt mezővárosként szerepelt, majd a malmok, 

a papírgyár, a keménycserép-gyár és a 1910-ben a régi cementgyár megépítésével kialakult a 

település ipari jellege. A két világháború között itt állították elő az országban termelt cement 

egynegyedét.1980-ban került átadásra a cementgyár, ami a 2001-ig működött. 

A település neve 1905-ben módosult Bélapátfalvára. 1895-ig község, 1950-ig nagyközség, 

1950-től 1970-ig önálló tanácsú község.1973-tól közigazgatási szempontból Bükkszentmárton, 

Mónosbél és Mikófalva is Bélapátfalvához tartozott, majd 1990-ben nagyközségi 

önkormányzat alakult Bélapátfalvai központtal, Bükkszentmárton és Mónosbél községekkel 

körjegyzőségben. 
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Természeti örökségek 

Bélkő-hegy és tanösvény 

A Bélkő hegy fehér mészkősziklái százmillió évvel ezelőtt emelkedtek ki az eltűnő 

őstengerből. A hegy adta a cementgyár számára szükséges alapanyagot, ennek köszöntheti a 

lépcsőzetes sziklás arculatát. „A homlokát ráncoló hegy”- ahogy Szabó Magda írta, a 

településkép meghatározó eleme. A ciszterci apátságtól indulva jutunk el a 815 m magasan 

fekvő kilátóhoz, az 5 km hosszú, 7 állomásra felfűzött tanösvényen. A hegy tetejéről turistaúton 

haladhatunk a Bükk-fennsík felé, Szilvásváradra, Felsőtárkányba, Szarvaskőre. A sziklák 

tövében védett növények élnek, például a fokozottan védett szirti pereszlény, korai szegfű, vagy 

magyarföldi husáng. A Bélkő gerincén két növényföldrajzi körzet - a Délnyugati-Bükk és az 

Északi-Bükk - határa húzódik.  Megtalálható még a türkiz boglárka, több védett hüllőfaj is 

(lábatlan gyík, az erdei sikló vagy a rézsikló). A madarak közül a bajszos sármány, a 

feketeharkály, vagy a fokozottan védett, fehérhátú harkály. A földalatti üregek, bányavágatok 

több denevérfajnak szolgálnak lakhelyül. 

 

Lak-völgyi tó 

 A tó eredetileg azért létre 1909-ben, hogy a cementgyár üzemeltetéséhez ipari vizet 

szolgáltasson. Vizét számos forrás táplálja, - a Lóczy-forrás, a Vannaréti-forrás, a Jegetővölgyi-

forrás, a Borsókúti-forrás. 

1979-től horgászati célt szolgál, mivel a gyár üzemeltetése megszűnt. 



                                                                                                                                 

 
35 

A tó élővilága sokszínű: récék, vidrák, ritkábban gémek is előfordulnak rajta illetve mellette. 

 

Napijegyek  

március 15-től október 31-ig. 

Horgászni 

március 15-től 30-ig 06.00-tól 19.00 óráig 

április 1-től október 31-ig 06.00-tól 20.00 óráig lehet. 

 

Dallos Attila +3630 3639112  

ATIS Műszaki Állomás és Autószervíz 

Vezetőségi telefonszám: +3670 459 1200 

 

Épített örökségek és látnivalók 

Cementgyár 

 

A Bélapátfalvai Portland cementgyárat 1908 évben alapította lovag Wessely Károly 

bécsi építészeti tanácsos, nagyvállalkozó.1901-ben megvásárolta a 8500 holdas szilvásváradi 

erdőbirtokot, erdei kisvasutat létesített, majd 1904-ben az Egercsehi térségében található 

szénvagyon kiaknázásába is belefogott. Hozzá köthető az Eger – Putnok közötti vasút 1908-ra 

történő megvalósulása.Megalakult a Bélapátfalvai Portland Cementgyár Rt. 1909. augusztus 

tel:+36303639112
tel:+36303639112
tel:+36303639112
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28-án. 

Az első cement-termék 1910. szeptemberben került legyártásra. Nyersanyagként a Bél-kő hegy 

mészköve szolgált, melyen a bányanyitás 1909-ben kezdődött és a lerobbantott kővel, kézzel 

megrakott csilléket drótkötélpályán szállították a cementgyárba. A gyár első fejlesztése 1912 – 

1913-ban történt, így bővült a termelő kapacitás. 1923-ban a Bélapátfalvai Portland cementgyár 

központja átvette az Egercsehi Kőszénbánya Rt. igazgatását is, így jött létre az érdekközösség. 

A cementgyár az 1948-ig nagyszilárdságú portland cementet gyártott, de nagy kereslete volt az 

1930-tól gyártott fehér cementnek is, amely „Üstökös fehér” portlandcement néven jutott el 

még Közel-keletre és Dél-Amerikába is. Az államosítást követően gépesítés kezdődött a 

bányaüzemben, új palabányát nyitottak és makadám út épült a bánya 550 m-es szintjéig. 1964-

től megkezdődött az S 54-es szulfátálló cement gyártása. 1949-1951 között egy új üzem -

aknakemencés darabos égetett meszet előállító -Mészüzem épült. Főleg az 1950-es évektől a 

cementgyár volt Bélapátfalva legnagyobb foglalkoztatója. A gyár működtette a művelődési 

házat, a település óvodáját, a Sportlétesítményt. 1966-ban 102 lakás tartozott a gyárhoz. 

Az itteni cementgyár 1963-tól az akkor Váci székhellyel megalapított Cement és Mészművek 

Országos Vállalat gyáraként működött. 1973. augusztus 27-én döntés született a gyár 

bélapátfalvai telepítési helyéről. A „Felsőmajori” terület lett a gyártelepítésre kijelölve. 

Az alapberuházást követően 187 lakásos lakótelep építése, földgázvezeték kiépítése, 

elektromos ellátás és vasúti fejlesztések, ipari vízellátás kiépítése  valósult meg. A teljes 

üzembe helyezés 1980. márciusban megtörtént. Az 1980-as évek elején a Cement és 

Mészművek Bélapátfalvai Gyárának, benne a bányaüzemmel és mészüzemmel közel 1100 fő 

volt a foglalkoztatott létszáma. A rendszerváltást követően a  belföldi cementfelhasználás az 

1988 évi 4379 ezer tonnáról 1993-ra 2484 ezer tonnára esett vissza. 

A 1994 évi teljes privatizáció után jelentős fejlesztések történtek, amik 

ugyan létszámcsökkenéssel jártak, a bérszínvonal viszont jelentősen emelkedett.  

A darabos égetett mészből a piac a korábbiaktól lényegesen kevesebbet igényelt, elsősorban a 

legnagyobb felhasználó a Kazincbarcikai Könnyűbeton gyár, ezért az üzem veszteségesen 

működött, így a tulajdonosok 1998-ban az üzem leállítása mellett döntöttek. 

Az 500 ezer tonna körüli éves cementértékesítés 1999 évre 396 ezer tonnára csökkent. 

A BÉCEM Cement és Mészipari Rt 2000. május 2-án a tulajdonosok döntésük alapján 

leállították a cementgyártás. A és telekingatlanok a helyi Önkormányzatnak lettek 

elajándékozva, a többi épület a Bélkő Területfejlesztési Közhasznú Társaságnak került 

átadásra. A Kht kapta meg a 416 m szinti bányaudvar és agyagbányák területét, míg a védett 
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100 hektáros területe visszakerült a Magyar Állam tulajdonába, amit a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatósága kezelésébe adtak. 

 

Bélapátfalvai ciszterci apátság 

 

A Bélkő hegy lábánál áll az 1232-ben alapított Bélapátfalvai Ciszterci Apátság, amely 

Magyarország egyetlen épségben megmaradt középkori ciszterci apátsági temploma. 

Megtekinthető a késő-barokk Szent Imre oltár és hazánk egyik legrégibb, még működőképes 

templomi orgonája.  

 Az apátság nemcsak múzeum, hanem élő vallási helyszín is. A Húsvét és a Mária Búcsú közötti 

időszakban kéthetente szentmise kerül megrendezésre, és esküvőknek is helyet ad. 

Gilitka/Szent Anna/Kápolna  

 



                                                                                                                                 

 
38 

Műemléki védelem alá tartozó római katolikus kápolna, mely a Gilitka - patak 

völgyében található, Bélapátfalva és Szarvaskő között. 

A völgy nevét II. Kilit egri püspökről kapta. A kegyhely az Egri Főegyházmegyéhez tartozik. 

1750-ben Androvics Miklós egri szemináriumi rektor építette, ahol a legenda szerint Szent 

Anna megjelent. 

Szűz Mária édesanyjának, Szent Annának a tiszteletére szentelték fel.  

A kápolna népszerű búcsújáró helyként szolgált. Szent Anna napján búcsúi körmenettel 

zarándokoltak ide, a II. világháborúig, amikor a kápolna megsérült. 2004-ben kezdődtek meg a 

munkák, majd 2004-ben Seregély István egri érsek hozzájárulásával felszentelték.  

A helyreállítás után a kápolnát újra felszentelték 2007. június 29-én, a Szent Anna búcsú 

alkalmával. Azóta újra a zarándokok rendelkezésére áll a kegyhely. 

 

Múzeum / tájház 

Gesztenyés kiállítóház 

A város központjában álló Gesztenyés Kiállítóház egész évben értékes állandó várja a 

látogatókat, és kulturális eseményeknek is rendszeresen otthont ad. 

A múzeumi belépődíj 7 éves kor fölött 250 Ft/fő, a látogatók részére minden esetben élőszavas 

illetve audio guide-os tárlatvezetést biztosít. 

Családoknak, csoportoknak igény szerint foglalkozásokat is kínálnak. 
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Elérhetőségeink: 

3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 38. 

Tel.: +36-30/455-0389 

Aktuális nyitvatartási: 

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00-ig 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Január 

Újévi hangverseny, január 

Február 

Farsangi bál, február 

Március 

Március 15, önkormányzati ünnepség 

Április 

Húsvétoló 

Május 

Bélapátfalvai fogathajtó verseny 

Gyermeknap 

Pünkösdi hangverseny 

Június 

Barokk fesztivál, Apátság 

Múzeumok éjszakája 

Július 

Gesztenyés kiállítóház-kiállítás megnyitó 

Bélkő fesztivál 

Gilitka búcsú 

Augusztus 
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Bélapátfalvai búcsú 

Önkormányzati ünnepség, augusztus 20. 

Meghívásos Motoros Party 

Október 

Önkormányzati ünnepség, Október 23. 

Tök-jó Party 

November 

Idősek napja 

December 

Mikulás-járat 

Adventi forgatag 

Adventi ünnepség 

Szilveszter 
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Szálláshelyek 

Apátságúti Vendégház 

 

Bélapátfalva, Apátság út 38. 

tel.: +36-30/940-5296, vagy +36-30/309-4832 

e-mail: olah_kitti@freemail.hu 

NTAK regisztrációs száma: MA19005428 

A szálláshely címe: 3346 Bélapátfalva, Apátság út 38. 

Szálláshely típusa: vendégház 

Komfort fokozata: összkomfortos  

Szobák száma: 3 

Férőhely:  14   

Ára: 3800,- Ft/fő/éj 

Nyitvatartás: április 1 - október 31. 

 Ingyenes parkolás 

 SZÉP kártya elfogadóhely 

 Kutya bevihető (2 500 Ft / éj) 

mailto:olah_kitti@freemail.hu
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 3 szoba, 14 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Angol 

 Gyerekkedvezmény minden időszakban: 

- 0-3 éves korig ingyenes. 

- 4-7 éves korig 2.000 

 ,.Ft/fő/éj 

 

 

 

Bélkő Panzió 

 

Kapcsolattartó személy neve: Vizy Pál 

tel.: +36/554-111, vagy +36-30/945-4635 

e-mail: info@belko-panzio.hu 

NTAK regisztrációs szám: PA19002652 

A szálláshely címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1. 

Szálláshely típusa: panzió 

Komfort fokozata: jelenleg nincs 

Szobák száma: 13 

mailto:info@belko-panzio.hu


                                                                                                                                 

 
43 

Összes férőhelyek száma: 28 

Részletes árismertető: http://www.belko-panzio.hu/araink.php 

Nyitvatartás: április 1. és november 1. között 

 

 Azonnali visszaigazolás 

 Parkolási lehetőség (Fizetős) 

 Ingyenes WIFI 

 SZÉP kártya elfogadóhely 

 Légkondícionálás 

 Macska, kutya bevihető (2 500 Ft / éj) 

 12 szoba, 26 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar 

 Év Szállása 2014 - Népszerűségi Díj III. 

 

 

 

 

 

Erdei-lak 
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Kapcsolattartó személy neve: Baghy Tamás  

tel.: +36-20/337-7230 

e-mail: ifjbaghy.tamas@upcmail.hu 

NTAK-regisztrációs szám: MA19004799 

A szálláshely címe: 3346 Bélapátfalva, Tó környéke 1108. hrsz. 

Szálláshely típusa: faház 

Komfort fokozata: összkomfortos 

Szobák száma: 2 

Összes férőhelyek száma: 4+1 

Ára: 9.000 - 10.000/2 fő/éj (minden további felnőtt +3.000 Ft, 3-12 év között +2.000 Ft) 

Nyitvatartás: egész évben 

 Zárt parkolás 

 Háziállat nem hozható be 

 Kerékpárhasználat 

 Felszerelt konyha 

 Klíma 

 Fűtés 

 

 

Helyi terméket előállítók 

Bélapátfalva íze-java kistermelői kézműves termékek 

Apátság út 22. Bélapátfalva 3346 

Apostol Nikolett ős- és kistermelő  

lekvár, szörp, szószok  

 

 

mailto:ifjbaghy.tamas@upcmail.hu
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Recept 

Laska 

 

 1 kg burgonya  

 só ízlés szerint 

 30 g vaj (vagy margarin) 

 350 g finomliszt (ebből egy kevés a nyújtáshoz is) 

 0.5 dl napraforgó olaj 

Elkészítés 

A krumplit enyhén sós vízben, héjában megfőzzük, majd leszűrjük, áttörjük, hagyjuk langyosra 

hűlni. 

Hozzáadunk 30 g vajat/margarint, 1 csipet sót, rászitáljuk a lisztet, és lágy, rugalmas tésztává 

gyúrjuk. Konyharuhával letakarjuk, és 10-15 percet pihentetjük. 

A tésztából hengereket formázunk, feldaraboljuk, és kis cipókat készítünk, amiket kör alakúra 

kinyújtunk. 

Palacsintasütőben mindkét oldalát megsütjük. 

Sütés után megkenjük olajjal, és sózzuk. 

 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/burgonya
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
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Túrós lepény 

 

Tészta 

- 30 dkg liszt 

- 12 dkg zsír 

- 3. ek. cukor 

- 20 g friss élesztő 

- 1/2 kk. só 

- 3 ek. tejföl 

- 1 dl tej 

 

Túrós réteg 

 

- 1 kg házi tehéntúró 

- 1 csipet só 

- 5 dkg puha vaj 

- 5 ek. cukor 

- 4 db tojás  

- 2 ek. búzadara 

- 2 ek. liszt 

- 1 ek. tejföl 

- Ízlés szerint 15 dkg mazsola 

 

Tetejére: 

- 3 ek. tejföl 

- 1 tojássárgája 

 

Elkészítés: 

1 dl tejben az élesztőt egy csipet cukorral felfuttatjuk. 
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A lisztet, a zsír, a cukrot, a sót és a tejfölt egy tálba tesszük és hozzáadjuk a felfuttatott 

élesztőt. Alaposan összegyúrjuk.  

Kb. fél cm vastag tésztát nyújtunk, lisztezett nyújtódeszkára tekerjük a tésztát és a sütőpapíros 

tepsibe így rakjuk át. 

 

A túró töltelék elkészítése a következő lépés.  

A tojásokat kettéválasztjuk sárgájára és fehérjére. Az összes fehérjéből kemény habot verünk, 

majd félretesszük.  

Egy tálba öntjük az 1 kg túrót, a  csipet sót,4 ek. cukrot az 5 dkg puha vajat, a 2 ek. búzadarát, 

a 2 ek lisztet, 1 ek. tejfölt és 3 db tojássárgáját Egyet elrakunk a kenéshez. Fakanállal alaposan 

összedolgozzuk a tölteléket és ekkor hozzákeverjük a felvert tojásfehérjéket is.  Végül a 

tepsiben lévő tésztalapra egyenletesen eloszlatva rákenjük a túrós tölteléket. 

 

3 púpozott evőkanál tejfölt és 1 tojássárgáját összekeverünk. Ezzel pedig a kapros-túrós 

töltelék tetejét megkenjük. 

 

Sütőben közepes fokozaton 180°C kb. 45 percig sütjük. 

 

 

Támogatott pályázatok 

HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013  

Bélapátfalva Város Önkormányzata: 7 828 607 Ft  

Tájház korszerűsítése Bélapátfalván 

 

Önkormányzat elérhetősége 

Ferencz Péter polgármester – Bélapátfalva 

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhely: 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. 

Postacím: 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. 

Telefon: 36/554-300 

Fax: 36/554-300 

Honlap: http://www.belapatfalva.hu 

E-mail: belapatfalva@t-online.hu 

 

mailto:belapatfalva@t-online.hu
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Bodony 

A település története és jelen 

Egykori az Aba nemzetiség birtoka volt, az Árpád-kori település. Először 1275-ben 

említik nevét. 

Bodony Árpád-kori település, mely egykor az Aba nemzetség birtoka volt. Nevét először az 

egri káptalan 1275. évi határjáró levele említi meg. 

1684-ben az Erdődy és a Rákóczi-családok birtoka volt, majd 1741-ben báró Grassalkovich 

személynök birtokolta. 

1837-1841.ig a debrői uralomhoz tartozott. 1841-ben gróf Károlyi György vette bérbe, majd 

1854-ben meg is vásárolta, majd 1876-ban hitbizománnyá alakította át, melynek gróf Károlyi 

Mihály lett a haszonélvezője. 

A település 1904-ben leégett ez tűzvész következtében. 

1910-ben 1684 lakosából 1672 magyar volt, ebből 1674 római katolikus.  

A lakosság létszámának alakulására komoly hatással volt a török pusztításai — 1575 és  1683 

— illetve  az 1904-es tűzvész. Ekkor tömegesen vándoroltak ki a lakosok Amerikába és 

Kanadába.  

  

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1275
https://hu.wikipedia.org/wiki/1684
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi-csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/1741
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/1854
https://hu.wikipedia.org/wiki/1876
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi_Mih%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi_Mih%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
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Természeti örökségek 

Horgásztó 

A Kiskata-réti víztározó a környék egyik legjobban kiépített horgász tavaként működik. 

Gondozott környezet várja az ide látogatókat, a falu központjától mindössze 2 km-re.  

 

  

Lágyasi legelő 

A települést erdők, hegyek, legelők övezik. Egy csodálatos festői környezetben fekszik. 

Hegyvidéki klímáját a Mátra közelségének köszönheti.  

A falu nyugati határában található a különleges természeti értéket képviselő Lágyasi legelő. Az 

erdőkkel, hegyekkel körülvett legelő egy ősgyep. Számos vadvirág és különleges fűféle 

található meg itt. A tó után egy 200 m-re találhatjuk meg. 
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Épített örökségek és látnivalók 

Harangláb 

 

Szent Mihály templom 

 

A 15.században épült, viszont a 1332-37.évi tizedjegyzékben Bodon névalakban említik.1696-

ban elhagyatott templomként jelölik.  

1720 körül Szent Mihály tiszteletére szentelt templomként írják le. A torony 1770-ben épült, 

majd Grassalkovich Antal 1776-ban átépítette és kőtoronnyal bővítette. 1975-1985 ismét 

rekonstruálták Fias István atya vezetésével. Feltárták a 15. századi gót szentély. Ekkor újították 

fel a nyolc változatú barokk orgonát is. 
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Népi lakóházak 

A régies népi lakóházakat főként még helybéliek lakják. 

 

Népművészeti ház 

 

 

A több mint fél évszázada alakult Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet több heves 

megyei település alkotóházát egyesíti. A szövőházban a palóc tájvidék ruháit természetes 

alapanyagokból készítik el a dolgozók. Hagyományos szövőszékeken folyik a munka, a házban 

a régi szőttesek, hímzések megtekintése mellett lehetőség adódik újonnan készített holmik 

megvásárlására.  

 

Népi iparművészek 

Les Gábor fazekas a néprajzkutatók véleménye szerint a magyar népi fazekasság olyan gazdag 

művészeti ágat fejlesztett ki, ami nagyon ritka Európában. Ő és több családjának több 

generációja is a faluban él. „Erdélyben született munkáira az erdélyi fazekasság formái és 

motívumai jellemzőek.” Gyermekei Les Norbert és Les Bernadett  is fazekasok. 
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Kincsesház 

 

Gál Krisztina és férje keze munkáját dícséri a felújított ház és a népi motívumgyűjtemény. A 

falakon díszes tányérok, szőttesek díszelegnek. A vendégeket kutya, cicák, kecskék és nyulak 

is várják. Lehetőség van kecsketejből készült termékeket (sajt, túró, orda, körözött) kóstolni és 

vásárolni a helyszínen. 

 

Múzeum / tájház 

Múlt és Jelen Múzeum 
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A múzeum a régi idők tárgyainak kiállítása, melyet 2004-ben nyitottak meg. A bemutatott 

darabokat Fejes László évtizedek óta gyűjti. Minden darab a régi időkhöz és hagyományokhoz 

kapcsolódik, több személyes jelentőséggel bír. 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nem rendelkezik évente megrendezendő eseménnyel vagy programmal a település.  

 

Szálláshelyek 

Panoráma Vendégház Bodony 

 

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes WIFI 

 SZÉP kártya elfogadóhely: OTP, MKB, K&H részletek » 

 Ha itt foglalsz további 7 kedvezményt kapsz! részletek » 

 3 szoba, 8 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Angol 
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 Családoknak is ideális 

 Dézsafürdőnk téli időszak alatt napi 5.000 Ft / nap áron használható 

 nyársalóval, bográcsozóval (fa bekészítéssel), grillezővel 

 fedett terasszal 

 gázfűtés  

 

 

Tulipán Vendégház Bodony 

 

 Azonnali visszaigazolás 

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes WIFI 

 2 szoba, 5 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Görög, Cseh, Szlovák, Angol, Lengyel 

 Zárt parkoló 

A földszinten található egy kellemes nappali, konyha, fürdőszoba, kamra és 

előszoba.  
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Helyi terméket előállítók 

Les Norbert és Les Bernadett  

Székely és magyar rovásírással díszített kerámiatárgyak készítése, árusítása. 

Email:lesbernadett@freemail.hu 

Mobil:+36 30 238 3595 

Cím:3243 Bodony, Kossuth út 4. 

Les Gábor 

Zsűrizett, hagyományos erdélyi kerámiák 

(erdélyi fazekasság formái és motívum világa) 

- nagybányai edények 

- szász kerámiák, bokályok 

- szatmári madaras, nagybányai és iza-völgyi, tálak, tányérok, 

- barcasági kerámiák készítése és árusítása. kerámia  

Email:les.gabor.bodony@gmail.com 

Mobil:+36 20 423 3965 

Telefon:+36 36 374 054 

Cím:3243 Bodony, Kossuth út 55. 

Papp Szilárd  

Szőrmekészítés, árusítás, állatok preparálása.  

Email:papszidermi@freemail.hu 

Mobil:+36 30 655 8241 

Cím:3243 Bodony, Árpád út 67. 

Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet Kiállítóhelye  
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Hagyományos palóc szőttesek. 

Telefon:+36 36 444 057 

Cím:3243 Bodony, Kossuth u. 29. 

Fejes András  

Sajt 

Cím:3243 Bodony 

Recept 

Nincs tudomásunk kifejezetten Bodony településre jellemző ételről/receptről. 

 

Támogatott pályázatok 

A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00001 

Kedvezményezett neve: Bodony Községi Önkormányzat 

A projekt címe: Helyi piac kialakítása Bodonyban 

A támogatás összege: 35.937.983 Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A projekt kezdete: 2017.05.19. 

A projekt befejezése: 2019.12.30. 

 

A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00014 

Kedvezményezett neve: Bodony Községi Önkormányzat 

A projekt címe: A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltségének  

energetikai korszerűsítése 

A támogatás összege: 11.922.563 Ft. 

A támogatás mértéke: 100%. 
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A projekt kezdete: 2017.03.01. 

A projekt befejezése: 2019.12.31 

 

Önkormányzat elérhetősége 

Polgármester: Vince János 

+36 30/962-1750 

Cím: 3243 Bodony, Liget út 2. 

Központi telefonszám: +36 36/544-173 

Polgármesteri Hivatal email: polg.hiv@bodony.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+36%2030/962-1750
tel:+36%2036/544-173
mailto:polg.hiv@bodony.hu
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Bükkszenterzsébet 
A település története és jelen 

A település megléte, írásos okmányok alapján már II. András uralkodásának ideje alatt 

lakott terület lehetett, és a feltételezések szerint, András lányáról, Szent Erzsébetről kaphatta a 

nevét.  1244-ben IV. Béla királytól engedélyt nyertek, hogy nővére tiszteletére a falu templomot 

építhessenek. Bükkszenterzsébet is szerepel az 1332/1337 évi pápai tizedjegyzékben, mint  

Sancta Elisabeth. Neve az idők folyamán több névalakban is előfordult: 1451-ben 

Egyházasszenterzsébet, 1466-ban Szenterzsébet, 1564 évi összeírásban pusztaként volt 

feltüntetve Szenterzsébet név maradt.   1589-1590 évi számadáskönyvek alapján a 

beszolgáltatási helye az egri vár volt. 1675-ben az itt élő nagyobb családok nevét is ismerjük 

az összeírások, urbáriumok révén: Szirák, Zay, Petre, Gyönge, Csorba, Forgon, 1684-ben Eösz 

Gábor birtoka.  Az 1900-as évek elején 205 lakóházban 1087 lakost számlált. Jelenlegi nevét 

1903-ban nyerte el, 1949-ben egyesítették Tarnalelesszel, 1957-ben vált újra önálló településsé. 
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Természeti örökségek 

    A település közvetlen határában a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó Tarnavidéki Tájvédelmi 

Körzet 184 ha-s területen terül el. Számos védett, ritka növény- és állatfaj, mint például a holló, 

sólyom is fészkel. Nagyobb természetes képződményei a glaukonitos homokkő: Nagy-kő, Kis-

kő, Ordas-kő.  A Nagy-kő körül található ősborókás védett terület. A Magyar Állami Földtani 

Intézet, kutatási és bemutató jelleggel löszfal-talajszelvényt alakított ki, amely az Erzsébet 

völgy felé vezető közút bejáratánál látható. 

 

Épített örökségek és látnivalók 

    Római katolikus temploma: 1761 és 1773 között épült. 1833-ban felújították. Árpád-házi 

Szent Erzsébet tiszteletére került felszentelésre, késői barokk stílusban épült. A Római 

katolikus plébánia 1794-ben épült, szintén barokk stílusban, amelyre 1946-ban emeletet 

építettek rá. 
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Múzeum / tájház 

2015 novemberében nyílt meg a bükkszenterzsébeti Palóc Értéktár Múzeum, közel 

tízezer régi használati tárgy, kiegészítő tekinthető meg. A gyűjtemény, lakosság felajánlásából 

valamint Ladoczki Vilmos néprajzi gyűjtő gyűjteményéből került összeállításra, a falu egyik 

legrégebbi közel 120 éves lakóházában. A tervek szerint a későbbiekben a hely nyári 

hagyományőrző táborok helyszíne lehet, ahol a fiatalok a gyakorlatban is elsajátíthatnának régi 

mesterségeket: szövést, kosárfonást, korongozást. 

A falu híres szülötte Utassy József (1942–2010) költő, aki gyermekkorát a településen 

töltötte. Érdemei: József Attila-díjas és Kossuth-díjas magyar költő, műfordító. Számtalan 

műve közül pár: Tüzem, lobogóm! (1969), Csillagok árvája (1977), Mézgarázdák (1980), Ezüst 

rablánc; Napkút, Bp., 2010 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Település búcsúja.  

 

Helyi terméket előállítók 

Napfény Paplan 

 

3257 Bükkszenterzsébet, Ipar út 1, Telefon: +36-36 567048; +36 20 5185541 

https://napfenypaplan.hu/  

 A Napfény Paplan-2000 Kft családi tulajdonban lévő kisvállalkozás.  

Termékkínálatuk: a teljesség igénye nélkül: paplanok, párnák, plédek, ágyneműhuzatok, 

lepedők, matracvédők, wellness textíliák, törölközők, köntösök, asztalterítőket, asztalszoknyák, 

függönyök  

 

https://napfenypaplan.hu/
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Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

1. Vidéki örökség megőrzése 2012 Bükkszenterzsébet Római Katolikus 

Egyházközség  23 722 740 Ft Templom felújítása 

2. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Gyetvai Pack Faipari Gyártó 

Kereskedő és Szolgáltató Kft. 2.000.000 Ft 5 tengelyes faipari CNC 

megmunkáló centrum beszerzés Bükkszenterzsébeten 

3. HFS LEADER Egyházak támogatása 2019 Bükkszenterzsébeti Római Katolikus 

Plébánia, Templom felújítás, 5.866.058 Ft 

4. HFS LEADER Falu megújítás és fejlesztés, 2019, Bükkszenterzsébet Községi 

Önkormányzat 8.522.006 Ft, Település épületeinek fejlesztése, térfigyelő 

kamerarendszer.  

Önkormányzat elérhetősége 

Ortó Szilárd Polgármester 

3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 199, Telefonszám: 0636/567-016, Faxszám: + 36 367-

074, hivatal@bukkszenterzsebet.hu, https://www.bukkszenterzsebet.hu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hivatal@bukkszenterzsebet.hu
https://www.bukkszenterzsebet.hu/
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Bükkszék 
 

A település története és jelen 

Az oklevelek 1275-ben említik először Sceek, majd 1438-ban Zeek névalakban. 

1550-ben török hódoltságban él a falu lakossága. A Bükkszékhez tartozó Pósvár, vagy 

pósváralja ebben az időben népesebb falu volt, mint Szék, de 1552-ben mindkét települést 

elpusztítja a török. Szék 1564 körül Szék benépesült, de Pósvár azóta sem 

Széket 1576-ban szegényparasztság. 1586-ban Széky Pál alispán megszerzi Szék és Csehi falu, 

és Kürt puszta egy részét. 

1654-ben második falupusztulás éri el a települést, így 1695-ig ismét elnéptelenedik. 

1696-ban újból megtelepedett, pár zsellér család, közülük a Zagyvák.  

1697-ben gróf Bagni Scipió siroki várúr megvásárolt Bükkszék negyedrészét majd Orczy 

Istvánnak adta.  

A kuruc korban történt falupusztítás után csak 1734-ben népesült újra harmadjára a falu.  

A székiek a Kölesszu árnyéka területen telepedtek le ideiglenesen, majd 1715 környékén  

erdő- és bozótirtásból kialakult a Sass-féle majorgazdaság. 
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1728-ban Széky György és Papszász György a széki birtok negyedrészét megvásárolták a 

kincstártól. 1738 környéként főleg terpesi jobbágyokkal népesítették be a települést. 

A birtokfelosztás időszakában a falu főbirtokosa az Orczy család, rajta kívül a Lipcsey, Práff, 

Fáy, Dapsy és Széky család rendelkezett jobbágytelek felett. 

A település jelenlegi nevét (Bükkszék) egy 1901. évi 74.491 számú belügyminiszteri rendelet 

állapította meg.  

 

Olajkutatás  a bükkszéki-boltozaton 

Az 1930-as években, hatévnyi kutatás után, a Bükkszéki boltozaton ifj. Lóczy Lajos és 

Schréter Zoltán geológusok szénhidrogén-kutatást kezdeményeztek. Az első fúrást 1836. 

december 6-án kezdték meg. A kutatási munkát az akkori Iparügyi Minisztérium „X. 

Szakosztálya”rendelte el, és a debreceni székhelyű „Nagyalföldi Bányakutató 

Kirendeltség”végezte. 10 év alatt 69 fúrás mélyült. Az iparügyi miniszter nagy eredménynek 

látta, és úgy gondolta, hogy majd a kutatások révén sikerül a hazai nyersolajfogyasztás nagy 

százalékát kitevő petróleumot és benzint ezekből a kutakból fedezni, hogy csökkentsék az 

importot, növeljék az exportot. A feltárt petróleum mind az állam tulajdonának számított, mint 

ahogy ma is így van.  

A Salvus gyógyvíz lelőhelye 
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A Bükkszéki olaj kitűnő összetételű, magas százalékban tartalmaz benzint, parafint, kenesint. 

Egy héten belül közel 6000 kg-ot termeltek ki. Valójában 1937. április 25. tekinthető a  

bükkszéki kőolaj kitermelés kezdetének, hiszen a 2.sz. fúrás 285. méterében erős olajszintet 

fedeztek fel. Ebből 5 perc alatt 480 l olaj jutott felszínre. Négy fúrógép dolgozott a telepen. 

Sajnos a kitermelt olaj nem volt jelentős, valamint az olajmező súlypontja később Sirok felé 

tolódott, azonban felfedezték a talajban a repedésekkel átszőtt mészkövet, majd az ott lévő 39-

40 fokos vizet. 

A kutatásokat később is folytatták, hogy le tudják határolni hévíztároló kiterjedését. 

Remélték, hogy a vízmennyiség elég lesz szódagyártásra. Megállapították, hogy a víz kiválóan 

alkalmas fürdésre, így 1939-ben egy 16 méter átmérőjű körmedencével létesítettek egy fürdőt, 

mely később 33,3 m hosszú medencével bővült. A kút nemcsak a fürdő, de a Bányászüdülő 

ellátását is biztosította. Sajnos az üdülő vízellátása bizonytalan volt, mert a B-27. kút eredeti 

vízhozamát nem lehetett visszaállítani, így az üdülő 1970-ben egy 550 m mély kúttal (B-27/a) 

el tudta látni saját szükségletét. Sajnos a két kút üzemeltetését a vízügyi hatóság nem engedte, 

így megoldást a 27/b. sz. kút fúrása jelentette. A /27-es, és az 540 m-es kút felváltva üzemeltetve 

látta el a két fürdőt és a palackozót, melynek palackozása 1951-ben indult meg a Salvus 

gyógyvíz néven, mely az óta is helyben történik.  

Sajnos ma már a kút kitermelési joga 1990 óta német tulajdonban van , az akkori tulajdonosok 

eladták azt. A víz vásárlása nagyon sok költséget jelent az önkormányzat számára. 

A község termálfürdőjének melegvizes medencéi, öltözőkabinja az 1940-es létesítési 

állapotot őrizték meg. 

A régi fürdőrészt a nagy érdeklődésre való tekintettel később kibővítették – területe 15300 m2, 

ebből 6600m2 füvesített és fásított, ligetes terület – így a gyógyvízzel töltött medencék mellett 

egy 1000 m3 feszített víztükrű medence, gyermek medence, valamint egy vízicsúszda szolgálja 
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a gyógyulni, pihenni és szórakozni vágyók kikacsolódását. A fürdő 2012-ben teljesen újjáépült, 

és wellness részleggel bővült. A szabadtéri strandot júliusban adták át élménymedencével, új 

csúszdákkal. A Fürdőház decemberben nyitott, élménymedencékkel, Salvus gyógyvizes 

medencével, szaunavilággal, melyben helyett kapott a Salvus inhalatórium, ahol sűrített 

levegővel porlasztott, sűrű, sós ködpárát lélegeznek be, ez légúti problémákra jó. 

 

2007 augusztusában a kutatások 70. évfordulója alkalmából nyílt meg az olajfúrás történetéről 

szóló állandó kiállítás a strandon, valamint az községben „olajosok útja” elnevezéssel 5 

emléktáblát állítottak az olajkutatások emlékére a fúrások helyszínein. 

2009 elején a hivatal és az önkormányzat valamint az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat új 

épületbe költözött a Dobó I. u. 1. szám alá. 

 

 

 

Természeti örökségek 

Bükkszék tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezetébe 

tartozik. Területét az országos ökológiai hálózat is érinti. 
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Az ökológiai folyosó több helyen, foltokban jelenik meg, leginkább a Terpesi közigazgatási 

határ és Fedémes közigazgatási határának közelében. 

A község területének északnyugati részét érinti a HUBN20013 azonosító jelölésű, 

(Hevesaranyosi Fedémesi dombvidék) kiemelt jelentőségű Natura 2000 terület. A védett 

terület otthonául szolgál például a bundás boglárkának (Polyommatus admetus), az erdei 

estikének (Hesperis sylvestris) vagy a vitéz kosbornak (Orchis militaris). 

A településen törvény által védett azaz ex-lege védett forrása a Cser-tanyaivölgy alsó forrás. 

Ex-lege védettség alatt áll még Pósvár, Helyi természetvédelemre javasoltak a Csoma hegyi 

fenyvesek. A település kedvező természeti, táji, klimatikus adottságokkal, gyógyvízzel, 

építészeti és néprajzi emlékekkel rendelkezik. 

Épített örökségek és látnivalók 

A településen egy országos védettségű műemlék található, a XII. században épült, Szentlélek 

templom,  melyet 1470 körül gótikus részletekkel díszítettek. A törökök elpusztították, majd 

újjáépítették a XVIII. század elején. 1732 kőtemploma ismét romokban áll. 

 

Javasolt helyi védelem 

Helyi egyedi védelemre javasolt négy épület Bükkszéken, az egyik a volt Práff kúria, mely 

jelenleg faluházként működik. 1920 körül épült, 1945-ig a Práff család birtoka volt.  
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A Rákóczi út 51. szám alatti kézműves ház. 

Lakóházak a Kossuth utca 4 szám alatt és a Rózsa út 7 szám alatt. 

Egyedi tájértékek 

A településen összesen 21 darab egyedi tájérték található.  

- 1928-ban épített domborműves, díszített füles homlokzatú tornácos lakóház 

- Jókai utcai csaknem száz éves (1924) boltíves tornácos, kőoszlopos lakóház, 

- Domborműves, tégladíszítésű füles homlokzatú lakóház az 1900-as évek elejéről a 

Dózsa György utcán. 
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Bükkszékfürdő 

Fürdőház 

 

2012-ben készült el a 4 évszakos épület, ahol helyet kapott a fürdőben egy gyermekvilág-sarok, 

beltéri élménymedence (pezsgőfürdő, dögönyöző, nyakzuhany, buzgár), egy kiúszó medence 

és egy SALVUS vízzel feltöltött medence. 

Szaunavilágunk finn szaunával, infralámpákkal felszerelt helyiséggel, gőzkabinnal, 

aromaterápiás kabinnal és a világon egyedülálló Salvus inhalatóriummal várja a vendégeit. 
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Masszázs szolgáltatás is igénybe vehető. 

 

A wellness részlegben található inhalatóriumban sűrített levegővel porlasztott sűrű, sós 

ködpárát lélegeznek be a betegek. Az allergiás, asztmás betegek számára különösen hatékony 

tüneti kezelési módszer ez. Az ország egyik legkülönlegesebb sókamrájával a bükkszéki fürdő 

büszkélkedhet, ahol is valódi Salvus vizet porlasztanak a levegőbe.  

 

 

 

Strandfürdő 
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A Strandfürdőben egy gyógyvízzel töltött medence, egy úszómedence, egy élményelemekkel 

(buzgárok, sodrófolyosó, dögönyöző) felszerelt élménymedence, egy gyermekmedence, egy 

csúszdapark és Közép-Európa egyik leghosszabb, 136 méteres csúszdája várja a gyógyulni és 

pihenni vágyókat. 

 

Mária keresztútja 
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A július 31-én, abból az alkalomból, hogy a falu központjában egy éve átadott Mária keresztútja 

elnevezésű elmélkedőhely betagozódott a Mária Út zarándokútvonalba. 

A tizenöt állomásból álló, Szűz Mária szenvedéstörténetét jelképező stációt, az ezt idéző 

kőfaragványokat Takács László, bükkszentkereszti kőfaragó ajándékként ajánlotta fel a 

falunak. 

„Az ő lelkében fogant meg a gondolat, hogy a Nemzetközi Eurachisztikus Kongresszus 

tiszteletére kőbe faragja a Boldogságos Szűzanya földi életében átélt szenvedésének az 

állomásait. Ebben a formában és a stációk összeállításában is eddig egyedüli a világon, ahogy 

elénk állítja Jézus anyjának szenvedéseit. Az egyház isten áldását kéri mindazokra, akik 

imádságos lélekkel járják végig a stációkat, ahol elmélkedések segítenek az imában” – áll a 

zarándokhely elején állított tájékoztató táblán. 

 

Közpark (felnőtt fittness park és játszóvár) 
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Kopjafa 

Szecsődi Tamás helyi lakos keze munkájának köszönhető a Faluház előtt álló kopjafa készítése, 

ahol az Önkormányzat és a lakosság méltóképpen megtarthatja nemzeti ünnepeit. 

 

 

Múzeum / tájház 

Nem rendelkezik tájházzal a település. 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Falusi disznóvágás: Minden év februárjában várja a hagyományos konyha és disznóvágás 

kedvelőit. Egész napos készület, evés-ivás, és esti zenés mulatság, mely hajnalig tart. 

Március 15-i ünnepség: A Faluház előtti kopjafa koszorúzásával emlékezünk. 

Pünkösdi búcsú: Bazárosokkal és utcabállal. 

Polgármesterek bográcsfőző versenye: Minden év júniusában várja az érdeklődőket. Az 

egész napos rendezvényen határon belüli és határon túli települések polgármesterei mérik 

össze főzőtudományukat. Napközben gyermek programok, fellépők, kiállítások színesítik az 

eseményt, melyet az esti élőzenés utcabál követ. 
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Művésztelep: Magánszervezésben lévő rendezvény. Művészek mutatják be festményeiket az 

érdeklődőknek. Már hagyománynak számít a településen. 

Bükkszéki Gulyásfőző fesztivál: A Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület szervezésében 

kerül megrendezésre, ahol amatőr csapatok mérhetik össze tudásukat, különböző gulyások 

elkészítésével. Napközben fellépők, programok várnak minden korosztályt. 

Tökös fesztivál: Október hónapban A Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület szervezi meg 

az eseményt. Napközben kaphatóak tökös ételek, rétes, pogácsa, tea, forralt bor. A programok 

között tökfaragó verseny, és ügyességi pályák is szerepelnek. Este közös mulatsággal zárjuk a 

napot. 

Mindenki karácsonya: December hónapban együtt a ünnepelnek meghitt hangulatban a 

település lakóival. A rendezvényen vendégül látják a lakosokat, és színvonalas műsort adnak. 

Szálláshelyek 

Forrás Fogadó 

Telefon: +36 30 6961845 

Web: http://www.forrasfogado.hu 

E-mail: forrasfogado@gmail.com 

3335 Bükkszék Rózsa u. 2. 

 

 

 Ingyenes WIFI 

 SZÉP kártya elfogadóhely: OTP, MKB, K&H  
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 Saját étterem 

 Ha itt foglalsz további 2 kedvezményt kapsz!  

 5 szoba, 12 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Angol, Német 

 bőséges svédasztalos reggeli 

 2 fogásos fogásos vacsorát kínálunk 

 szabadtéri grillezési, bográcsolási lehetőség 

 

 

 

 

Harmónia vendégház 

 

3335 Bükkszék, Béke út út 10. 

huszarbea@yaahoo.com 

www.harmonia-vendeghaz.webnode.hu 

 

 

http://www.harmonia-vendeghaz.webnode.hu/
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 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes WIFI 

 5 szoba, 12 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Angol 

 Zárt udvar 

 Ingyenes parkolás 

 Teljesen felszerelt apartman 

 4 évszakos vendégház 

 Grillezési, bográcsozási lehetőség 

 Fedett terasz 

 Kisállat bevihető 

 

 

 

Helyi terméket előállítók 

Botlik László 

3335 Bükkszék, Egri út  

Bio zöldségtermesztés és vegyesbolt 

Márka Vegyesbolt és Széki Tésztaüzem 

3335 Bükkszék, Egri út 1. 

Házi, kézműves tészta 
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Recept 

Sulyka 
 

 
 

A tésztához: 

 30 dkg burgonya 

 30 dkg finomliszt 

 1 db tojás 

 1 kávéskanál só 

Elkészítés: 

A tésztához: 

1. Vizet forralunk 

2. A 30 dkg krumplit feltesszük főni. Ha megfőtt össze törjük és össze keverjük a többi 

hozzávalóval. 

3. Ha szükséges vízzel lágyítjuk a tésztát. 

4. Ezt kb. 4-5 fele vágjuk, s egyenként lisztes kézzel, lisztes deszkán addig sodorgatjuk, 

amíg kb. 2 cm széles, s jó hosszú hengereket kaptunk belőle. Ezeket késsel 2 cm-es 

darabokra vágjuk, majd ezeket megszórjuk liszttel, és nudlikká sodorjuk. 

5. Forró vízbe rakosgatjuk a nudlikat. Ha megfőzz, kiszedjük őket a vízből.  

Pirított zsemlemorzsával, túróval, káposztával tálalhatjuk. 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/burgonya
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
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Nyögve 

 

 80 dkg burgonya 

 1 db tojás 

 35 dkg finomliszt 

 1 kávéskanál só 

 1.5 dl víz 

  

 125 g füstölt szalonna 

 1 közepes db vöröshagyma 

 40 dkg juhtúró 

 2 dl tejföl 

Elkészítés 

1. A burgonyát lereszeljük. Hozzáadunk egy csipet sót, állni hagyjuk 10 percig, majd 

kinyomkodjuk a levét. 

2. A kinyomkodott burgonyát összekeverjük a tojással, liszttel és annyi vízzel, amennyit 

felvesz. 

3. Forrásban lévő vízbe szaggatjuk. Ha feljött a víz tetejére, további 2 percig főzzük, 

majd leszűrjük. 

 

Krumplilepény 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/burgonya
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/viz
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fustolt-szalonna
https://www.nosalty.hu/alapanyag/voroshagyma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/juhturo
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tejfol
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 50 dkg krumpli 

 1 evőkanál vaj 

 1 dl tej 

 só 

 

 bors 

 1 db tojás 

 5 dkg reszelt sajt 

 15-20 dkg finomliszt 

 olaj a sütéshez 

 

 Elkészítése: 

1. A krumplit megfőzzük, áttörjük. 

2.  Sózzuk, borsozzuk és a vajjal, tejjel krumplipüré állagúra keverjük. 

3. Amikor kihűlt, beledolgozzuk a tojást, sajtot és annyi lisztet, hogy jól formázható 

masszát kapjunk. 

4. A tésztából lepényeket formázunk és bő, forró zsiradékban mindkét oldalukat pirosra 

sütjük 

 

Támogatott pályázatok 

ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-007 

Projekt neve: „Bükkszéki Gyógyfürdô és Strandfejlesztés”  

Kivitelezési költség:                       1 000 000 000,- Ft + Áfa 

Kivitelezés időtartama:                2012. március – 2012. október vége 

Finanszírozási forma:                    UNIOS támogatott projekt, az önrészt pedig banki 

hitel (MFB) biztosítja 

Kivitelező cég:                                  ZÁÉV Építőipari Zrt. (Zalaegerszeg) 

Magyar Falu Program 

MFP-OUF/2019 k 

Óvoda udvar 

1 986 847 Ft 
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Magyar Falu Program 

Orvosi eszköz - 2020 című, MFP-AEE/2020 

Orvosi eszköz 

2 999 980 Ft 

Magyar Falu Program 

„Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” 

14 999 997 Ft 

Magyar Falu Program 

MFP-KOEB/2021 

Kommunális eszköz beszerzése  

14 998 135 Ft 

Magyar Falu Program 

MFP-BJA/2019 

Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása  

4 996 585 Ft 

LEADER 

VP6-19.2.1.-29-3-17 

Élhető települések kialakítása 

5 569 620 Ft 

Park felújítás, kamerarendszer, es 

Via Carpatia- Interreg 

FMP-E/1901/1.1/035 

Szlovák-magyar határmenti pályázat 

25.600,84 Euro 
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Önkormányzat elérhetősége 

Polgármester: Sági Ferenc 

Bükkszék Község Önkormányzata 

Cím: Bükkszék, Dobó István út 1, 3335 

+3636-631-013 

bukkszek@bukkszek.hu 

 

 

 

 

  

https://www.google.hu/search?q=b%C3%BCkksz%C3%A9k+k%C3%B6zs%C3%A9g+%C3%B6nkorm%C3%A1nyzata+c%C3%ADm&ludocid=10352896517012543449&sa=X&ved=2ahUKEwigjfvo3bv0AhWRyqQKHQ9lDPIQ6BN6BAhMEAI
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Bükkszentmárton 
 

A település története és jelen 

1945-ig Borsodszentmárton néven Borsod megye sajószentpéteri járásához tartozott. 

A XIV. század elején Felbél volt a neve. 1554-ben a törökök elpusztították, majd újjáépült, 

1596 – után török hódoltság alá esett. 1720-ban jobbágytalan kuriális birtoknak minősítették, 

majd a  XVIII. század közepén ismét jobbágyfalu lett. 1857 – 1859. évi birtokelkülönítés után, 

minden telek 7 kishold legelőt kapott. A XVI. és a XVII. században a törökök elől menekültek 

lakosai jelenlegi helyükre, majd a Csergedező-patak jobb partja is benépesedett. 

„A település már 1924-ben is (Puszta kert), majd 1945 után is nyugat felé (Káposztás), a 

forgalmi út irányába terjeszkedett annyira, hogy néhány ház közvetlenül az országút mellé 

épült.” 

A falu népi építészeti emlékei az  iparosodás következtében elpusztultak a XX.század derekán. 

A házak építőanyaga főként vályog, majd  1950 után a kő és tégla való. A századfordulón a 

házakat fazsindellyel fedték. 

A gazdasági épületeket vagyoni helyzet alapján két csoportra osztották. A szegényebbeknek 

egy fedél alatt volt a házzal, míg a jómódúak esetében a pitvarba nyílt az istálló.  Jómódú 

emberek a csűr egyik ágában is tartottak állatokat.  
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A két világháború között  a  falu  határa 1900 kat. holdat tett ki. Művelési áganként osztott 1000 

kat. hold szántóra, 250 kat. hold rétre, 250 kat. hold legelőre és 400 kat. hold erdőre. A faluhoz 

tartozott még Binét Miklós 500 kat. hold kiterjedésű majorja. 

A birtokmegosztási viták miatt, sokan a bélapátfalvai cementgyárban vállaltak munkát. Az 

elektromos áramot 1950-ben vezették be. 

 

 

Természeti örökségek 

A település az Észak-magyarországi.középhegységben, a Bükk ÉNY-i részén fekszik. Területi 

jogszabály által védett országos jelentőségű és helyi jelentőségű természetvédelmi terület nem 

érinti.  A Nemzeti Ökológiai hálózat területei viszont érintik a külterületeket. Az Eger-patak 

völgye Természetvédelmi területként van nyilvántartva. Erdőtársulásai a szubmontán 

égerligetek, a pannónia cseres-tölgyesek, és a gyertyános tölgyesek. Vízfolyások mentén 

mocsárrétek, kaszálók, puhafa-ligetek övezik. 
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Épített örökségek és látnivalók 

Szent Márton püspök-templom 

Román stílusú templom, a településhez vezető úton, melyet később barokk stílusban rendeztek 

be. A templom országos műemlékvédelem alatt áll. A települést a Szent Márton tiszteletére 

épült templomról nevezték el, mely a XII. században épült, majd 1554-ben a törökök 

elpusztították. Ezt követően egy remete, Baranyai István saját pénzén újjáépítette. Falai faragott 

és terméskőből épültek. Hajóból, szentélyből és annak északi oldalához csatlakozó sekrestyéből 

áll. 

 

Népi lakóépületek 

A településen található paraszti-népi építészet elemei a Nemzeti és össz Európai kulturális 

örökség részét képezik. 

A háromosztatú (paraszt) ház többször megújult úgy, hogy hogy az 1950-es évekig megőrizte 

szerkezeti formáját. 

A múlt hagyományait idéző településkép az épületek sokaságának és egységességének 

köszönhető. 

Keresztcsűr  

Mára néhány csűr maradt már csak fenn a faluban, régen viszont fontos eleme volt a 

településkének. 
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Múzeum / tájház 

Nem rendelkezik jelenleg a település jelenleg tájházzal. 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nem rendelkezik jelenleg a település programmal. 

 

Szálláshelyek 

Orchard House 

3346 Bükkszentmárton, Széchenyi utca 2.  

 

 Gyermekbarát szálláshely, valamint kisállatot is fogad 

 A szobának és az üdülőháznak van saját erkélye vagy terasza 

 A szobában elérhető felár nélküli vezeték nélküli internet-hozzáférés (WiFi) 

 Az üdülőház 90 m2 alapterületű: 1 nappali, 1 hálószoba, 1 fürdőszoba, 1 wc, 1 

konyha és 1 terasz 

 A vendégházhoz saját udvar vagy kert is tartozik 
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 A helyszínen grillezési lehetőség elérhető 

 2 szoba, 5 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Angol, Francia, Német 

   

 

Beáta Vendégház 

3346 Bükkszentmárton, Zrínyi Miklós út 16  

 

 Családoknak is ideális 

 4 szobás 12 fő elhelyezésére alkalmas  

 Szalonnasütési, bográcsozási, grillezési lehetőség  

 Fűtési szezonban az óraállás szerint elfogyasztott gáz külön fizetendő 

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes WIFI 

 SZÉP kártya elfogadóhely: OTP, MKB, K&H  

 Beszélt nyelvek: Magyar 
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Kikelet Vendégház Bükkszentmárton 

3346 Bükkszentmárton, Rákóczi Ferenc út 76 . 

 

 Egész évben nyitva tart 

 Falusi szálláshely 4 napraforgós besorolással 

 2013-ban teljes egészében felújításra került 

 Pároknak, családoknak, kisebb-nagyobb családi illetve céges rendezvényeknek 

 4 szoba, szobánként 4 fő elhelyezésére van lehetőség 

 Minden szobához fürdőszoba 

 Wifi-vel, TV, felszerelt konyha, közös helység 

 Zárt parkoló, díjmentesen  

 Szalonnasütési, bográcsozási, grillezési lehetőség 

 A Vendégház nem fogad kisállatot 

 Ingyen tűzifa (szabadtéri sütéshez, főzéshez) 

 4 szoba, 16 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar 

 6 éves kor alatt ingyenes 

A téli nyitvatartási időszakban (szeptember 1-től – április 30-ig) fűtési díjat kér, mely 5000.- Ft 

/ éj. 
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Kapcsolódó-szolgáltatások: 

Rendezvény- és programszervezés, lovaglás, sétakocsikázás, kerékpárkölcsönzés, 

idegenvezetés, pisztrángsütés, gulyás- és grillparty, paintball, kalanderdő, erdei kisvonatozás. 

(térítés ellenében) 

   

 

Helyi terméket előállítók 

Nem található a településen helyi termelő. 

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap  

1. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2012 ,17 739 641 Ft, Falusi szálláshely 

kialakítása Bükkszentmártonban 

2. Falumegújítás,-fejlesztés 2012, 4 999 990 Ft, Játszótér, park kialakítás,  

sportpálya felújítás 

3. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013, 2013, 2 370 479 Ft, Tájház kialakítása 

Bükkszentmárton községben 

4. Élhető települések kialakítása-2021, 6 619 925 Ft, Élhető települések kialakítás 

Bükkszentmártonban  

 

 

Önkormányzat elérhetősége 
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Bükkszentmárton Község Önkormányzat 

Polgármester: Liktor Róbert 

3346 Bükkszentmárton, II. Rákóczi F. u. 78. 

tel.: 36/817-326 

 

 

 

 

 

 

Egerbocs 
 

A település története és jelen 

Először 1262-ben említik Boch névalakban. Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék 

templomos helyként jelöli. 1346-ban Bocsi Péter az egri püspökre hagyta birtokrészét, ennek 

így a  falu egyik fele az egri püspöké, másik Bocsi Péter örököseinek birtoka lett. 
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1552-1558 között a szarvaskői vártartományhoz tartozott. 1596 után újranépesült és a töröknek 

adózott. A török uralom után 1688-ban a lakosok otthonaikat hátrahagyva, Egerbe és a 

nádasokba menekültek, de 1692-ben Buttler egri várparancsnok visszaparancsolta őket 

lakhelyükre. 

1720 derekán az Egercsehi felé eső része köznemesi kuriális település, a Hevesaranyos felé eső 

pedig adóköteles jobbágyfalu. A káptalan 1811-12. évben úrbéri szabályozást hajtott végre, és 

az itteni jó földeket maradványföldnek meghagyták, helyettük Báránylápán és Villó pusztén 

kaptak rosszminőségű földeket. A jobbágyok panaszai miatt elrendelték, hogy vissza kell 

állítani a jó minőségű földeket.  

A belterület egyes részeit a rajtuk lakó hadakról szög-eknek nevezik, a patak nyugati partját 

pedig, ahol nem nemesek laktak, Paraszt Ódal-nak.  

A XVII-XVIII.században Egerbocs volt a plébánia székhelye, de 1770-ben romba dőlt ,Bátor 

vált székhellyé, s a község Hevesaranyossal együtt, mai napig filiája maradt.  

A falu lakossága 1828-ban 816 fő, 1900-ban 853 fő.  

A szántóterületen  búzát termeltek, majd a kukoricát, burgonyát. 

1895-1950-ig a bátori körjegyzőség kisközsége, 1973-ig önálló tanácsú község, 1990-ig a bátori 

községi közös tanács társközsége. 

Egerbocs híres csodás népviseleteiről, néptánc csoportjairól, fontos számukra a hagyományok 

megőrzése. 

 Egerbocs ma 

A település lakossága folyamatosan csökken. 1949-ben 1021 állandó lakosa volt, 1999-re közel 

a  felére esett vissza. 

A községben működő intézmények: 

A napközi otthonos óvoda 20 férőhellyel, két óvodapedagógussal, 1 dajkával 23 gyermekkel 

működik. 
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A három tantermes általános iskolában 3 pedagógussal, 17 tanuló alsó tagozatos oktatása folyik.  

A kisközség önkormányzati könyvtárában 4 ezer kötettel áll rendelkezésre. 

Infrastruktúra, gazdaság: 

A gáz bekötésére 1995-ben került sor, a 262 lakás 80%-át érinti. A vezetékes ivóvíz a 

lakásállomány 95%-ában, a közcsatorna-hálózat a lakások 100%-ban  áll rendelkezésre. 

A községben a telefonellátottság 70%-os. Az utak többsége burkolattal ellátott. 

A hulladékgyűjtést a PEVIK pétervásárai cég végzi. 

Kiskereskedelmi ellátást 4 üzlet és 3 vendéglátó hely biztosítja; a boltok közül 3 élelmiszer 

jellegű. 1 korlátolt felelősségű társaság (KÉSZ-KER 94 Kft.), kettő betéti társaság (Vadker Bt., 

Heves Tel Bt.) és 15 egyéni vállalkozás található a településen. 

 

 

Természeti örökségek 

A település területén országos jelentőségű védett természeti értékek az ex lege védett 

források találhatóak.  

Közigazgatási területe a Heves-Borsodi dombság Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) térsége 

által érintett. A Nemzeti Ökológiai Hálózat területei, valamint az Érzékeny  

Természeti Területek fedik egymást. A patakok, kisebb vízfolyások medrei és parti sávjaik az 

ökoháló jegyzet területei közé tartoznak. A Laskó-patak, a Villói-patak, valamint a többi kisebb, 
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helyi jelentőségi vízfolyás (Butajpatak, Mocsolyás-patak) természeti értékekben, élőhelyekben 

gazdag területsávok.  

Az igazgatási terület délnyugati része Natura 2000 terület.  

 

Épített örökségek és látnivalók 

Egerbocs területén sem országosan, sem helyileg védett emlék, épület nincs. 

 

Szent-Márton püspök templom: 

 Barokk temploma a XVIII. század végén épült, majd a XVIII. században bővítették. 

 

 

Múzeum / tájház 

Nem rendelkezik jelenleg a település múzeummal, tájházzal. 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Idősek napi ünnepség 

Karácsonyi ünnepség 

Mikulás 
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Máglya gyújtás 

Augusztus 20. 

Májusfa állítás 

Szúcs főzőverseny 

Zöld nap 

Szálláshelyek 

Bocsi Lak Egerbocs 

3337 Egerbocs, Alkotmány utca 46.  

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes WIFI 

 SZÉP kártya elfogadóhely: OTP, MKB, K&H  

 Ingyenes légkondícionálás 

 1 apartman, 4 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar 

 Családoknak is ideális 
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Helyi terméket előállítók 

Valiskó Olivér 

Falusi vendégasztal és sajtkészítő műhely 

Képviselő: Valiskó Olivér 

Lakcím/székhely: 3337 Egerbocs, Alkotmány u. 36. 

 

Ismertető szöveg: 

A szép természeti környezetű, csendes, kis bükki falu egyik legnyugodtabb portáján található 

az eredeti állapotába helyre állított parasztgazdaság.  

 

Termék/ár: 

Kemencében sült kovászos fehér és teljes kiőrlésű házikenyér, húsételek, és palóc kalácsok. A 

termékek, kecskesajt készítményekk. 

 

Tel.: 06/20/291-1523 

E-mail: valiskooliver@gmail.com 

Major Eszter 

Hobbi szappankészítő  

Recept 

 
Töltött káposzta palóc módra 

 50dkg füstölt, főtt sonka  3db lilahagyma 

mailto:valiskooliver@gmail.com
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fustolt_fott_sonka
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/lilahagyma
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 2fej fokhagyma 

 2ek zsír 

 magyaros fűszerkeverék 

 bors 

 

 só 

 1kg sertéslapocka darálva 

 3tasak félkész rizs 

 fűszerpaprika 

 1fej káposzta 

 1ek lecsó 

 1fej darab 

1. A sonkát ledaráljuk, összekeverjük a hagymával és fokhagymával. Ezután hozzáadjuk 

a zsírt is, majd lábasba tesszük, és lassú tűzön összefőzzük. A fűszereket ízlés szerint 

adjuk hozzá. 

2. Körülbelül 5 perc múlva hozzáadjuk a darált húst, és tovább főzzük még öt percig. 

Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a rizst, a fűszerpaprikát, és jól összedolgozzuk. 

3. A káposztát ízlés szerint kimossuk, majd a lefejtett levelekbe göngyöljük a tölteléket és 

feltekerjük. Lábasba tesszük, felöntjük vízzel, és rátesszük a lecsót. Egy óra alatt készre 

főzzük. 

 

 

Támogatott pályázatok 

Út felújítása 2021 

Magyar Falu program  

MFP-UHK/2021  

Egerbocs Községi Önkormányzat: 11.182.774.- Ft vissza nem térítendő támogatásba részesült 

 

 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fokhagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/zsir
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/magyaros_fuszerkeverek
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/bors
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/serteslapocka-daralva
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/felkesz-rizs
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fuszerpaprika
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/kaposzta
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/lecso
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/darab
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Önkormányzat elérhetősége 

Polgármester: Barta Ervin 

3337 Egerbocs Béke út 21. 

Tel: 36/483-022, 

Fogadó óra: 

kedd:8.00-12.00, 

Email: egerbocsonkormanyzat@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:egerbocsonkormanyzat@gmail.com
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Egercsehi 
 

A település története és jelen 

Egercsehit 1285-ben említi először egy oklevél terra Cheh alakban, egészen 1903-ig így 

nevezik. 1903 után vette fel az Eger nevet, közelsége miatt. 1285-ben Baksa Simon fia Dénes 

a Zempléni Vily faluért cserélte el köznemesek birtoka. 1552.-ben, a török ostrom alatt 

elpusztult, majd 1564-ben ismét benépesült.  

Egy 1791. augusztus 23-i villámcsapás miatt az egész község porig égett. 1820 körül birtokos 

Beniczky Márton, majd Beniczky Tamás, akitől unokaöccse Zsigmond kapta meg a birtokot és 

felépítette itt a Beniczky-kastélyt.  

 

 



                                                                                                                                 

 
97 

 A XX.század elején megjelent a kőszén. Beniczky György megnyitotta a bányát, mely Heves 

megye egyetlen mélyművelésű és egyben legnagyobb szénbányája lett. A bánya Észak-

Magyarország legjobb minőségű szenét adta. 

1990-ben bezárták a bányát, így a környékbeliek nehezen találtak munkát. 

 

 

 

Természeti örökségek 

Egercsehi Heves megye északi részén az Ózd-Egercsehi medencében fekszik. A falu 

határában ered a Villó patak. Növényzetét cseres tölgyesek, bükkösök adják. 

Egyedi tájértékek 

Bányató 

A Kis-Akácos nyugati határán található, az egykori kőszénbánya meddőhányójánál. Erdővel 

körülvett, hínáros állóvíz, mely élőhelyül szolgál számos szitakötőnek.  

Fésüs kagyló lelőhely ősmaradvány előfordulása az üledékes kőzet feltárása 

Szőlő-mála a Beniczky kriptától nyugat, dél-nyugati irányban kb. 320 méterre. 

Miocén homokkő, amely fauna fosszíliákat tartalmaz (fésüskagylókat). 

 

Épített örökségek és látnivalók 

Beniczky -kastély – műemlék (Kossuth Lajos u. 1. sz. kastély) 
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Földszintes, téglány alakú lakóház. 

 

Rózsafüzér Királynője templom - műemlék (ófalu) 

A falu fölötti dombon álló, keletelt egyhajós templom késő középkori  

szentéllyel, barokk hajóval. Homlokzatát és tornyát a XVIII.század végén építették idősebb 

Zwenger József tervei szerint. A templom az 1769-es villámcsapás során megsérül, így a 

lakosság megkezdte annak újraépítését. Miller János kőfaragó 33 forintért a templomajtó 

kőoszlopait és lépcsőit faragta ki. 

Egyszem oltára fölött az Erzsébetet látogató Boldogságos Szűz képe látható. A templom a 

hívek adományából készült. 1818-ban Zwenger József egri kőművesmester 268 forintért a 

külsőt, a tornyot és a homlokzatot javítja, majd 1829-ben ismét, a templomot és tornyot. 

 

 

Római Katolikus Templom (bányatelep) 
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Beniczky kripta 

A Beniczky nemesi család kriptája, kis park közepén.  

Kőszénbánya igazgatói lak (veszélyeztetett) 

 

 

Transzformátor ház (Településképileg meghatározó) 

 

Művelődési ház, mozi (veszélyeztetett) 
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Az egykori bánya kétszintes irodaépülete (Településképileg meghatározó) 

 

Plébánia épülete  
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Magtár – műemlék (veszélyeztetett) 

 

Kálvária (Kossuth Lajos u. 31. mellett.)  

 

Emlékmű (Bányász téren, a templom melletti parkban)  

Egercsehi szénbányászatának és bányászainak emlékére emelt, márványlapokkal 

burkolt lépcsős talapzaton álló mészkő-szikla. Fekete márvány emléktáblákkal, a bányászok 

névsorával. 
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Bányász kopjafa (Bányász téren, a templom melletti parkban)   

Fából faragott kopjafa beton lábazaton.  

 

Feszület (Az ófalu É-i határánál, a Kossuth Lajos út mellett)  

Kb. 3 méter magas feszület, festetlen faragott terméskő talapzat és kereszt. 

 

 

Hősök emlékműve (Kossuth Lajos u. 29. számmal szemközt, egy parkban) 

Az I. és II. Világháborúkban elhunyt hősök emlékére állított emlékmű, kerítéssel 

körbevett parkos területen.  
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Feszület (A település D-i határánál, a 25. sz. főút mellett Kossuth Lajos út Szarvaskő 

felőli vége)  

Festetlen, faragott kő talapzaton faragott kő kereszt. 

 

Olvasó nő szobra (A Jókai Mór és Petőfi Sándor utak kereszteződésénél egy parkban.)  

Kis parkos területen, egy medence partján található, ülő, olvasó nőt ábrázoló bronzszobor 
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Mozdony (A Jókai Mór és Petőfi Sándor utak kereszteződésénél egy parkban.)  

A bányászat során használt, fekete és piros festésű öreg kismozdony. 

 

 

Bányász-emlékmű (Jókai Mór és Petőfi Sándor utak kereszteződésénél)  

A bányászat során elhunyt bányászok emlékére állított emlékoszlop. 

 

Emlékmű (A Jókai Mór és Petőfi Sándor utak kereszteződésénél egy parkban)  

A fasizmus áldozatainak emlékére állított emlékmű. 
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Csille (Egri út 1. szám mellett)  

A szénbányászat során használt csille, egy csilleürítőben kiállítva. 

 

Bányász emlékmű (Május 1. út)  

 

Múzeum / tájház 

Tájház (veszélyeztetett)  
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Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Adventi ünnepség 

Mikulás ünnepség 

 

Szálláshelyek 

Vukica Vendégház Egercsehi 

3341 Egercsehi, Ady Endre út 2/1. (Magyarország) 

 Ingyenes parkolás 

 SZÉP kártya elfogadóhely: OTP, 

MKB, K&H  

 Ingyenes légkondícionálás 

 

 4 szoba, 11 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Szerb, 

Angol, Német 

 Családoknak is ideális
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Helyi terméket előállítók 

Nincs jelenleg helyi termékes a településen. 

Recept 

Paprikás krumpli 

Hozzávalók 4 személyre:   

8 db krumpli, 2 fej vöröshagyma, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 20 dkg füstölt lángolt kolbász, 

3 ek olaj vagy 10 dkg füstölt szalonna, 2 tk pirospaprika, só 

Elkészítés: 

 A szalonna zsírján megdinszteljük a kockákra vágott hagymát és a karikára vágott 

zöldpaprikát, meghintjük pirospaprikával és rögtön hozzákeverjük a kockákra vágott 

paradicsomot Ha összeforrt, sózzuk, hozzáadjuk a karikára vágott kolbászt, a hasábokra 

vágott krumplit és felöntjük 2 dl vízzel. Fedő alatt készre pároljuk 

 

 

Támogatott pályázatok 

Európai Szociális Alap   

Közreműködő szervezet neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 

Igazgatósága  

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság 

Kedvezményezett megnevezése: Egercsehi Község Önkormányzata 3341 Egercsehi, Egri út 

8. 

https://hepih.nfu.hu/page.php
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Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 50 884 694 Ft 

 

Önkormányzat elérhetősége 

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal 

3341 Egercsehi, Egri út 8. 

Tel: 36/585-001 

Polgármester: Kovács András 
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Erdőkövesd 
A település története és jelen 

Erdőkövesd első írásos fellelhető említése 1255-ből való Kues alakban. Ősidők óta 

lakott hely, leletek igazolják, hogy a kőkor, bronzkor ősembere is élt itt. A honfoglaláskor az 

Aba nemzetség kabarjai szállták meg a vidéket. Utánuk jeles főurak: az Ákosok, Széchenyi 

Tamás erdélyi vajda és a Pálócziak birtokolták a Felső-Tarna vidéket. A török kor óriási 

pusztítást végzett. Az emberek elmenekültek, vagy elpusztultak. Majd 1737-ben Orczy István 

Petrovay Zsuzsanna kezével megszerzi Erdőkövesd nagy részét, és megalapozza az 

erdőkövesdi uradalmat, 1760-ban már kastélyuk is áll. 1849. február 23-án a Schlik altábornagy 

vezette császáriak főhadiszállását az erdőkövesdi kastélyban rendezte be. Mindkét 

világháborúban vérrel adózott Erdőkövesd lakossága. 
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Természeti örökségek 

Erdőkövesd határa szép kilátással, jó levegőjével, finom erdei gombákkal, egyedülálló 

borókásával kirándulásra csábít. Innen gyönyörű a kilátás a Karancs, Mátra, Bükk felé. 

Lehetőség van túrázásra, lovaglásra, kocsikázásra. A köves-völgyi lipicai lovastanyán kis 

létszámú, ám minőségi tenyésztés folyik, az ország minden tájára küldi méneséből a lovakat. A 

Büdöskúti tavat községünkben működő alapítvány gondozza, több forrás is található erre, 

aminek kristálytiszta vizét a környékbeliek előszeretettel fogyasztják a szervezetre gyakorolt 

jótékony hatása és íze miatt. Az akác virágzásakor ellepik az erdőket a vándor méhészek, akik 

kiváló minőségű biomézet gyűjtenek. 

Épített örökségek és látnivalók 

 

A római katolikus templom építését 1742-ben kezdi Orczy István báró a régi templom 

helyén, Szent István király tiszteletére. Az egyhajós, torony nélküli barokk templom alatti 

kriptában nyugszik többek között báró Orczy István, aki hősi halált halt 1848. szeptember 21-

én a délvidéki szerbek ellen vívott csatában. A templom mögött áll a felújított fa harangláb 

1856-ból. A római katolikus plébánia 1836-ban nyerte el klasszicizáló homlokzatát. A 

csehsüveges, mellvédes udvari barokk tornác még eredeti, a környék legszebb ilyen jellegű 

kiképzése. Az I. és II. világháború áldozatainak nevét turulos emlékmű őrzi a falu 

központjában.  A szépen gondozott parkban a falu védőszentjének, Szent Istvánnak a szobra 

áll. A faluban több műemlék jellegű lakóház és egy borospince is található, 1840-es felirattal. 
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Múzeum / tájház 

 

Erdőkövesden 2021-ben készült el a Tájház, melyben a régmúlt paraszti élet tárgyi 

emlékei láthatóak, Ingyenesen megtekinthető előzetes bejelentkezés után.  

Bejelentkezni  Halláné Icusnál lehet a 06-20/252-11-57 telefonszámon.  

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Erdőkövesden minden évben január 12-én megemlékezünk a Doni hősökről.  

Szeptember utolsó hétvégéjén Falunapot rendezünk. 

December 6-án Mikulás keresi fel a gyerekeket, és karácsony előtt adventi ünnepséget 

szervezünk a település lakóinak. 
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Szálláshelyek 

Gyöngyvirág Vendégház 

Földi György, 3252 Erdőkövesd, Petőfi út 25., 2 szoba, maximum 5 fő 

 

 

A Mátra lábánál, Erdőkövesden várja vendégeit a Gyöngyvirág Vendégház csendes, 

családias környezetben, ahol minden adott a teljes feltöltődésre, pihenésre. A vendégház 

mindössze 30 km-re található Egertől, 12 km-re Bükkszék Salvus Gyógyfürdőtől. 5 főt tud 

befogadni 2 szobájában, melyekben francia ágy, kábel Tv és korlátlan Internet hozzáférés 

található. Minden szobában felhúzott ágynemű várja a vendégeket. A házban a fűtés 

padlófűtéses. Tányérok, evőeszközök, poharak, edények, hűtőgép, mikrohullámú sütő, 

kávéfőző és villanytűzhely található a konyhában, mely önellátásra teljesen alkalmas. 

Bográcsozásra, grillezésre, szalonnasütésre alkalmas a füves udvar. A zárt udvaron lehetséges 

a parkolás. Erdőkövesden mindenki megtalálja a számára kellemes elfoglaltságot a túrázástól a 

horgászatig egyaránt. 



                                                                                                                                 

 
113 

  

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap  

Falumegújítás, -fejlesztés 2012 Erdőkövesdért Közalapítvány 23 497 141 Ft 

"Településközpont arculatának fejlesztése és játszótér" 

Vidéki örökség megőrzése 2012 Erdőkövesdi Római Katolikus Egyházközség 24 996 045 Ft 

Templom felújítása 

Önkormányzat elérhetősége 

Halla István Polgármester,  telefonszám: +36 36/568-038, e-mail cím: 

penzugy.ekov@gmail.com, levelezési cím: 3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39. weblap: 

www.erdokovesd.hu 

 

 

 

 

http://www.erdokovesd.hu/


                                                                                                                                 

 
114 

 

 

 

 

Fedémes 
 

A település története és jelen 

A település neve a méhészkedés, mint ősi foglalkozásra utal. Először papíron 1261-ben 

említik Fedémesként. A falu az egri püspökség birtoka volt. A 16. században a szarvaskői 

várhoz tartozott. A török hódoltság alatt elnéptelenedett, majd a  17. század első éveiben 

népesült be ismét. Ekkor a Bük család volt a falu földesura. 1703-tól ismét az egri püspökség 

birtoka volt. 

 

Fedmémest a siklóernyősök paradicsomaként ismerik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Falu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egri_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvask%C5%91i_v%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvask%C5%91i_v%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1703
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Az off road szerelmesei páratlan élményben részesülhetnek a környék kiváló természeti 

adottságaiból kifolyólag. 

Természeti örökségek 

A Hevesaranyosi–Fedémesi dombvidék kiemelt jelentőségű különleges 

természetmegőrzési területe Heves megye északi részén, mely a Bükki Nemzeti 

Parkhoz tartozik. 

Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok (76,6%) a terület nagy részén főként harmadidőszaki 

(agyag, homok, slír, andezittufa, olykor márga, mészkő) találhatóak.  

A Fedémesi-patak az 1238,04 hektár kiterjedésű, Natura 2000 természetvédelmi terület 

közelében halad el. A vízgyűjtő mentén cseres-tölgyesek, gyertyános-tölgyesek és bükkösök 

foglalnak helyet. Sok orchideafaj él itt: fehér- és piros madársisak, széleslevelű-, Müller- 

és kisvirágú nőszőfű, madárfészek-kosbor bíboros kosbor, szúnyoglábú bibircsvirág. Itt kapnak 

otthont a védett rigópohár  és a légybangó telepei is. A patak mentén sokszínű növényvilággal 

találkozhatunk, mint például a vitéz-, bíboros kosbor és tarka kosbor,  éles sás, bánsági sás, 

mocsári gólyaorr. A résben árvalányhajjal borított erdős-sztyeppréteken tarka nőszirom, 

nagyezerjófű, tavaszi hérics, csepleszmeggy, bugás macskamenta, foltos véreslapu, és 

közösségi jelentőségű piros kígyószisz és Janka-tarsóka.  

Épített örökségek és látnivalók 

Szent István király templom 

Műemlék védelem alatt áll. Barokk stílusú templom, melyet 1819-ben szenteltek fel. 

Hatalmas harangjának fotói az Egri Marcipán múzeumban is megtekinthetőek. Építése 1811-

ben kezdődött. A dombtetőn található templomhoz lépcsőn tudunk feljutni, melyet 1996-ban 

avattak fel,  mikor is a falu alapításának 735.évét ünnepelték. A lépcső két oldalán Varga Károly 

fazekasmester keze munkáját dícsérő stációsort tekinthetjük meg. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkki_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkki_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Piros_mad%C3%A1rsisak
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kisvir%C3%A1g%C3%BA_n%C5%91sz%C5%91f%C5%B1&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADboros_kosbor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAnyogl%C3%A1b%C3%BA_bibircsvir%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Boldogasszony_papucsa
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gybang%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADboros_kosbor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarka_kosbor
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89les_s%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1ns%C3%A1gi_s%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mocs%C3%A1ri_g%C3%B3lyaorr
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarka_n%C5%91szirom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyezerj%C3%B3f%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tavaszi_h%C3%A9rics
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csepleszmeggy
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bug%C3%A1s_macskamenta&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Foltos_v%C3%A9reslapu&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Piros_k%C3%ADgy%C3%B3szisz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janka-tars%C3%B3ka
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Múzeum / tájház 

Nem rendelkezik jelenleg a település múzeummal, tájházzal. 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nincs ilyen program a településen. 

Szálláshelyek 

 

13 Almafa kulcsosház 

Nyitva tartás: Egész évben 

Cím: 3255 Fedémes, Felszabadulás út 8. 

Telefon: 06/30/2052412 

E-mail: info@13almafa.hu 

Honlap: http://www.13almafa.hu 

 külön bejáratú 

 étkezős 

 fürdőszobás 

mailto:info@13almafa.hu
http://www.13almafa.hu/
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 felszerelt konyhás apartman 

 Ingyenes parkolás 

 A ház 12 egyszemélyes ággyal, egy franciaággyal, és 1 pótággyal rendelkezik. A 

szobák 3 ágyasak. 

 

 

 

 

Helyi terméket előállítók 

A Vincze Papírmerítő Műhely (Vincze László) 

Hungarikum 

Az 1985-óta védjegyoltalom alatt áll 
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Recept 

Nincs tudomásunk hagyományos, Fedémes Községre jellemző receptről. 

 

Támogatott pályázatok 

Európai Uniós támogatás 

Egyedi szennyvízkezelés Fedémes községben 

VP6-7.2.1.2.-16 

97.799.169 Ft 

Önkormányzat elérhetősége 

3255 Fedémes, 

Petőfi Sándor út 117 

Megye: Heves 

Telefon: +36 36 367-156 

Fax: +36 36 367-007 

Polgármester neve: Válóci István 

Polgármester telefon: +3636367156 

Polgármester fax: +3636567007 

 

 

 

 

 

 

 

http://polgarmesterihivatal.helyek.eu/telepules/Fed%e9mes
http://polgarmesterihivatal.helyek.eu/telepules/Fed%e9mes
http://polgarmesterihivatal.helyek.eu/megye/Heves
tel:+36%2036%20367-156
fax:+36%2036%20367-007
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Hevesaranyos 
 

A település története és jelen 

Nevét először Anaras névalakban említik 1295-ben. 1479-ben az egri káptalan birtoka 

volt, egészen 1945-ig. 1658 körül a helybeli jobbágyok bérbe vették 

a Bükkszenterzsébethez tartozó Pósváralja puszta határát Gagybátori László földbirtokostól. 

1689-ben a lakók súlyos pénzügyi terheik miatt elhagyták a falut és az erdőkbe menekültek. 

Nem sokkal később ismét benépesült a település.  

1950. október 22-én önálló tanácsot választottak Hevesaranyoson. A pétervásárai járáshoz 

tartozott, majd annak megszűnésével 1966-ban az egri járáshoz csatolták. 

1972-ben Bátor Községi Közös Tanács néven és székhellyel Bátor és Hevesaranyos 

társközségek lettek. 

1984. január 1-jétől társközségével Eger városkörnyéki községe. 

Az 1990-es választásokat követően a község ismét önálló lett. 1998-tól 3 fős Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat is működik a településen. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1479
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945
https://hu.wikipedia.org/wiki/1658
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkkszenterzs%C3%A9bet
https://hu.wikipedia.org/wiki/1689
https://hu.wikipedia.org/wiki/1950
https://hu.wikipedia.org/wiki/1972
https://hu.wikipedia.org/wiki/1984
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eger
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
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Természeti örökségek 

Mátra és a Bükk határán, az Ózd-Egercsehi medencében fekvő település. Közepén a 

Laskó patak nyugati ága, az Aranyos patak folyik keresztül. 

Hevesaranyos természeti szépsége elvarázsol. Területe a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet része.  

 

Épített örökségek és látnivalók 

A falu közepén késői barokk, egytornyos templommal találkozhatunk, melyet 

Keresztelő Szent János tiszteletére emeltek. 

1832-ben szentelték fel. A templom előtt álló keresztet Sipos Márton állította fel 1841-ben. 
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Az általános iskola falán I. és II. világháborús emléktábla méltatja az elesett hősök emlékét. 

2001-ben a millennium jegyében emlékparkot avattak emlékoszloppal a templom előtti téren. 

Ezen alkalomra készült el a címer és a községzászló. 

Múzeum / tájház 

Nem rendelkezik tájházzal a település. 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nem rendelkezik évente megrendezésre kerülő programmal. 

Szálláshelyek 

Nem rendelkezi a település szálláshellyel. 

Helyi terméket előállítók 

Nincs jelenleg helyi termékes a településen. 

Recept 

Túrós ganca 

 

Hozzávalók: 

 1kg burgonya 

 5dkg liszt 

 füstölt szalonna 

 25dkg túró 

 2dl tejföl 

 1.5dkg só 

Elkészítés:  

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/burgonya
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/liszt
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fustolt_szalonna
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tejfol
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so
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A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, majd sós vízben megfőzzük. 

Ha megfőtt, krumplinyomón áttörjük, és állandó keveréssel a lisztet beleszórjuk. 

A füstölt szalonnát felkockázzuk, kisütjük, leszűrjük. 

Egy teáskanalat a szalonnazsírba mártunk, majd a burgonyából kiveszünk vele, s tányérra 

tesszük a galuskákat. 

Rétegezve tegyük rá a túrót. 

A tetejét sült szalonna kockával megszórjuk. 

 
 
 

Támogatott pályázatok 

Magyar Falu Program  

Óvoda udvar felújítása, új bútorok és nyílászárók 

Leader pályázat 

Projekt címe: A hevesaranyosi polgármesteri hivatal épületének rekonstrukciója 

Projekt célja/ rövid összefoglalása: A projekt célja a hevesaranyosi polgármesteri hivatalnak is 

helyt adó faluház épületének tetőrekonstrukciója. 

A projekt teljes elszámolható összege 27 591 483 Ft. 
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Projekt címe: Belterületi útfelújítás Hevesaranyos településen 

Projekt célja, rövid összefoglalása: A projekt célja Hevesaranyos önkormányzatának 

tulajdonban lévő belterületi utak felújítása. A projekt keretében megvalósuló építési, felújítási 

munkálatok: Szabadság utca útfelújítása Laskó patak hídtól a postáig és a posta előtti Béke 

utcáig tartó ág. 

A projekt teljes elszámolható összege 20 420 060 Ft. 

 

Önkormányzat elérhetősége 

Polgármesteri Hivatal Hevesaranyos 

Cím: 3322 Hevesaranyos, Petőfi út 1. 

Tel.: 36/583-004 

E-mail: ph@haranyos.t-online.hu 

Polgármester: Hossó Imre Sándor 

Tel.: 36/483-017 

 

 

 

 

mailto:ph@haranyos.t-online.hu
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Istenmezeje 
A település története és jelen 

A Tarna patak mentén jött létre a település melynek részét képezi, a korábban önálló 

településként létező Szederkénypuszta.  Istenmezey alakban, elő említése  1311- re datálható, 

okleveles formában.  1477 - ben. mint az  Olcsvári család birtoka szerepelt. A település 

lakosairól részletesebb információval, egy  1546-ik évi adóösszeírás szolgál, amelyből 

megtudhatjuk, hogy akkor több nemesi család tulajdona, 4 adóköteles és 3 elszegényedett porta   

vagy másnéven jobbágytelek került lajstromba. Az 1557-ik évi adóösszeírás szerint több nemes 

család bírta, ekkor 7 portája volt, az 1564-ik évi összeírás szerint az adóköteles jobbágytelkek 

száma 6-ra szállott le. Az 1635-ik évi összeírásban mindösszesen 2 portával szerepelt, 1647-

ben nemes helységként tartották számon, 1675-ben szintén, nemes község, amely 6 Ft taksát 

volt köteles fizetni. 1693-ban az település egy kézben.  Beneken egri sótiszt birtoka, 1741-ben 

Farkas István özvegye lett a birtokos. A XIX. század első felében Beöthy Lajos, Csernus, 

Brezovay, Radics, Szalatnay családok földesúri joggal rendelkeztek. Későbbiekben  Borhy 

László örökösei és Steiner M. Mór voltak a nagyobb birtokosok az 1700 – as évek végén, 1800 

– as évek elején Szederkénypusztán a völgyben hamuzsírfőzéssel foglalkoztak és ehhez 

kapcsolódóan jelentős faszénégetés is folyt.  
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 1865-ben késő bronzkori leletkerült elő a településen, amelyet a pilinyi kultúra részeként 

azonosítottak.. Feltehetően előkelő férfi sírjára bukkantak, a fején miniatűr bronz diadémmal, 

nyakában osteakagylós faragott csiszolt gyöngyfüzéres lánc. . Némi ellentmondás, hogy a 

pilinyi kultúrára a hamvasztásos temetkezés volt a jellemző. A diadém, a Magyar Nemzeti 

Múzeum tulajdonában található, nem kiállított tárgy, raktárában került elhelyezésre. A település 

közepe táján, magas dombon, temetővel körülvéve a klasszicista stílusban épített, 1854. június 

26-án felszentelt római katolikus templom található. Bejáratánál Hösz János szobrász 1770-es 

évekből származó gyömülcskosaras kőfaragványai láthatók. A faluszerkezet legrégebbi része 

két tengely mellé sorakozik fel, a Tarna mellett és a mostani főút mellett.  A falu további részeit 

képezi például: Hóstya, Kovasszó. A település határában található bentonit lelőhelyek ugyan 

mára már bezártak, de a „rosszkút tetői” régi bánya már 1951 – től üzemelt, az új bánya az 1960 

évek elején került megnyitásra. Az országban összesen 2 helyen folyt bentonit kitermelés, 

Mádon és Istenmezején. A bánya közel 50 éven át nyújtott biztos megélhetést, kemény munka 

árán a helyi lakosoknak. A bányászok mindig megbecsültek voltak a falu lakosai között. 

Sajnálatos módon a bentonit készlet merülése, és a bánya állaga a 2000- es évek elején a 

bezárást eredményezte. A bánya bezárása súlyos döntés volt, a falu életére is rányomta bélyegét.  

 

Természeti örökségek 

Szinte a falu közepén helyezkedik el a „Vállós – kőnek vagy Noé” szőlőjének nevezett 

természetes képződmény, amely anyagát tekintve, csillámpalás homokkő. Kialakulása az 

oligocén és alsó-miocén korra tehető, 19-23 millió évvel ezelőttire. A felhalmozódott tengeri 

üledékes homok hosszú évezredek alatt a meszes oldatok által vált homokkővé. A homokkő 

lágyabb részei a vízmosás által, szőlőtőkékhez hasonlítanak. Számtalan monda fűződik a 

sziklához, a legismertebb és legtöbbet írásban előforduló, Jézus és Péter apostol nevéhez köti a 
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keletkezést. Amint éppen az istenmezejei szőlődomb alatt haladtak el, szörnyű szomjúság 

kezdte kínozni a vándorokat. Meglátva a lédús fürtöket, kérték az ott szüretelő asszonyokat, pár 

fürt szőlővel szánják meg őket. Az asszonyok nem adtak a szomjazó vándoroknak, Jézus kővé 

változtatta a szőlőst. A falu határában közel 180 ha ősborókás is található, amely Tájvédelmi 

körzet. 

 

 

Épített örökségek és látnivalók 

A Vállós kő alatt, található a Szent László tiszteletére kialakított Szikla kápolna. Ma 

már csak a sziklába vájt rész látható, szépen berendezve a látogatók számára. Azonban a múlt 

század elején, még egy fából épült kis épület állt előtt, a szikláva vájt rész csak az oltár 

elhelyezésére szolgált a hívek a fa épület előtt, vagy részben abban tartózkodtak az istentisztelet 

alatt. Az 1746. évi canonica visitatio tartalma szerint, a Szent László tiszteletére emelt templom 

inkább kelti egy barlang benyomását, mint egy templomét, állagát tekintve nedves és még sötét 

is. Az 1767-ben keletkezett canonica visitatio a szilárd anyagból épített templom építési idejét  

ismeretlennek határozza meg, egy darab oltára és a  harangláb is  fából készített.  
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Az 1854. június 26-án felszentelt római katolikus templom, híre a templom bejáratnál 

elhelyezett gyümölcskosár kőfaragványokról, amelyeket Hösz János szobrász 1770-es évekből 

készített. 1846-ban a plébános Holczer József új templomot szeretne, amelyhez 2 db tervrajz is 

készült, az elfogadott terv alapján Koncz Mihály ács, Schuller Ferenc erdőkövesdi 

asztalosmester neki is kezdett a megvalósítanak. Pénz híján a lakosok között is gyűjtést 

kezdeményeztek. A templom teljes felépítésért Dudás József építés volt a felelős, akinek 1100 

Ft keretösszegben kellett kivitelezni az érsekség által jóváhagyott tervek alapján az épületet.  A 

templomhomlokzati oltárkőről tudjuk, hogy az Gerenday Antal pesti sírkőraktárából került 

Istenmezejére. Homlokzati felírata: HA’ ISTEN VELÜNK KI ELLENÜNK SZ. PÁL A ROM. 

VIII.31. 1853 „Az egész homlokzatot lezáró teljes római-dór párkány, nagy kiülésű vízvetős, 

cserepezett csorgóval. A tornyot egy-egy kővázás pillértörzs mellől kiemelkedő rézsűs 

oromfalháromszög támasztja: sarokfalpillérekkel övezett testén a torony-övpárkány alatt fekvő 

négyzetes, fölötte körben négy félkörös harangablak. Négyélű, ívelt vonalú sisak. A portál előtt 

két kovácsoltvas állványon egy-egy gyümölcskosár körtékkel és szőlővel. A templom jobb 

oldali homlokzatán 2 félkörívben záródó ablak, a visszalépő, egyenes oldalhomlokzaton 

hasonlóan kialakított nyílások, féltetős sekrestye-építmény és a kórusnál pillérekkel támasztott 

féltetős szabad lépcsőfeljárat. A templom belseje egyszerű téglány alakú, síkmennyezetes tér. 

Baluszteres mellvédű bővített kórusát négy fejezetes pillér tartja. A hajó oldalfalai mentén 

fejezetes falpillérek. Az emelt, szűkebb szentély hasonlóan alakított, egyenes záródású. Balról 

sík mennyezetes sekrestye.” 

 

Múzeum / tájház 

Nem található a településen jelenleg.  
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Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nem rendelkezik évente megrendezendő eseménnyel vagy programmal a település.  

 

Szálláshelyek 

Szikla Vendégház  

Bíró Andrea, Béke utca 214., Istenmezeje, 3253, 06203339571 

„Teljesen új építésű vendégházunk egy igazi legenda, "Noé szőlője" szomszédságában 

található. Aki kedveli a csendet, a természet közelségét, de ugyanakkor magas színvonalú 

ellátásra vágyik, az jó helyen jár. A környéken számtalan túrázási lehetőséggel találkozik az 

idelátogató, de vannak a közelben horgásztavak, híres gyógyfürdők (Bükkszék, Egerszalók), 

ahová előzetes egyeztetés alapján fakultatív program keretében akár transzfer lehetőséget is 

biztosítunk. Lehetőség van még vendégeink számára lovaglásra, sétakocsikázásra, vadászatra, 

de akár túramotorozásra vagy kerékpározásra is. Vendégeink külön díjazás ellenében 

szoláriumot illetve fodrászt is igénybe vehetnek.” 
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Recept 

Savanyú bableves 

Hozzávalók:  

Hozzávalók: 1/5 kg füstölt sertéscsülök, 50 dkg fejtett bab, 3 - 4 l víz, babérlevélízlés szerint, 

1 csipet bors, só, pirospaprika, ételízesítő, 1/2 dl napraforgó olaj, 3 evőkanál finomliszt, 450 g 

tejföl, 1/2 dl tej 

    A babot érdemes előző este beáztatni, amennyiben füstölt csülköt szeretnénk beletenni, azt 

se árt 1 – 2 óráig főzés előtt a sótartalom miatt áztatni.    A babot 3 – 4 l vízben a felkockázott 

csülökkel, babérlevéllel, sóval, borssal, pici piros paprikával, tetszés szerinti ételízesítővel 

felrakjuk főni.      Fedő alatt kb. 2-2, 5 órát főni hagyjuk. Ha a bab megpuhult, elkészítjük a 

rántást.     1/ 2 dl olajban 2-3 ek lisztet bekavarunk, forrásig főzzük, majd a leveshez öntjük, 

csomómentesre keverjük. Ezt követően adjuk a leveshez a tejfölt, szintén folyamatos keverés 

mellett csomómentesre dolgozzuk.  

 

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

1. HFS LEADER Bíró Andrea, Istenmezeje, 9.248.281 Ft, Falusi vendégház kialakítása 

 

Önkormányzat elérhetősége 

Nagy Szú Péter Polgármester 

3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18. Tel.: 36/369-053; 36/572-200;06 30 4774544, Fax : 

36/369-202, E-mail: polghiv@istenmezeje.hu 
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Ivád 
A település története és jelen 

Heves megye északnyugati sarkában fekvő a megyeszékhelytől 38 km- re található. 

csendes, nyugodt, dombokkal, erdökkel körülvett elöregedő kisfalu, melyet a Szénégető – patak 

szel ketté. területe: 11, 94 km2. Ivád községgel 1322 – ben találkozunk először 

írottdokumentumokban. Utalás van arra, hogy már az Avarkorban is létezett építmények, 

földvárak, mint például a remetetető is igazolják a feltevést. Csak a XV. században bukkan fel 

ismét “Iwagh” helynév alakjában, amikor e birtokról elnevezett két Ivágyi mint királyi emberek 

részt vesznek a dománházi birtokbeiktatáson. A XVI-XVII. Században az Ivádyak Pétervásárán 

települtek meg Ivády Dávidné, Zsófi asszony, és Ivády Imre 1617-ben itt tett végrendelkezést 

az ivádi jószág rájuk eső részről. A végrendelet értelmében más birtokosai is volt Ivádnak, nem 

csak az  Ivádyak. Wesselényi Ferenc nádortól 1655. július 30-án nádori adományt kaptak 

Ivádra, a jászói konvent pedig 1656. július 17-én a beiktatást el is végezte. Ugyanebben az 

időben Ivády György, János és Gergely testvérek és gyermekeik II. Ferdinándtól nemességet 

kaptak a kiváltságlevél inkább a nemesség megerősítésének tekinthető.  

Jelen korunkat tekintve, az 1980 – as évek végéig a helyi termelőszövetkezet adott 

munkát az itt élő embereknek. Amikor is 1989 – ben megszűnt a „TSZ” a közeli iparvárosokban 

dolgoztak főleg a férfiak, például Salgótarjánban. A nők pedig a jánosaknai ruhagyárba jártak 

el dolgozni. Jellemző a fiatalok elvándorlása a településről. Tanulmányaik befejeztével, inkább 
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nagyobb városokban keresik a megélhetési lehetőségeket. A megélhetés szűk keretei miatt a 

falu elszegényedett, hátrányos helyzetűvé vált. Bezárt az iskola, a postahivatal. A településen 

már csak óvoda működik. Hivatali ügyek intézése, a helyi önkormányzatnál történik. A 

településen egy kis bolt működik, valamint egy italbolt. Ivádon, 2014 – ben közmunkaprogram 

keretében létrehoztak egy savanyító üzemet, mely főleg nők számára tudott munkát biztosítani. 

a lakosság nagyrésze ingázik a lakóhelye és a munkahelye között. bevásárlás, orvosi ellátás, 

hivatalos ügyintézés, a közeli Pétervására településen történik elsősorban. A település 

felzárkózásában sokat segített a Magyar falu program. A helyi önkormányzat minden pályázati 

lehetőséget igyekszik megragadni, amivel a település fejleszthető, felzárkózását elősegíti. Az 

itt élőknek élhetőbbé teszi a települést. A program keretében megvalósult a sok – sok éve 

elmaradt csapadékvíz elvezetés. Megújult az önkormányzat épülete, az orvosi rendelő, a 

művelődési ház. A temetőben urnafal épült. burkolt járda a templom és a ravatalozó között. Az 

óvoda udvaron új játékok és gyönyörű kerítés épült. Útburkolatok újultak meg, megkezdődött 

a közvilágítás korszerűsítése is. 

 

Természeti örökségek 

A Remetedomb földvára háromszintű szerkezettel, amely védett régészeti lelőhely is. A 

település fekvésének köszönhetően csodálatos kirándulóhely a híres „Lyukaskő” hegy, amely 

Észak – Magyarország csodájaként vált ismerté. Túraútvonalak vezetnek át a település 

határában.  
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Épített örökségek és látnivalók 

A település központjában található a műemlék jellegű ivádi kastély, amely jelenleg 

magántulajdonban van, így sajnos nem látogatható. A Szentháromság római katolikus templom, 

amely késői barokk stílusban épült 1803 – ban. A Dózsa György úton található útmenti 

kőkereszt, amelyet az Amerikába kivándorolt ivádi család állíttatott.  
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Múzeum / tájház 

Nem található a településen jelenleg.  

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Hagyományőrző falunap, idősek világnapja alkalmából minden évben megünnepelik a 

szépkorúakat. Éves rendezvény a farsangi bál megtartása is, valamint minden nemzeti ünnep 

alkalmával megemlékezést szerveznek.  

 

 

Helyi terméket előállítók 

Ivádi savanyúság 

Bocsi Csabáné ügyvezető 

Ismertető szöveg: 

Az ivádi önkormányzat üzeme a savanyító üzem, ahol káposztát savanyítunk fejes, illetve szálas 

termékként. Ezen kívül szezonálisan uborkát és almapaprikát is savanyítunk, melyeket egyelőre 

5 és 10 kg – os vödrös kiszerelésben árusítunk. Savanyított káposzta haraszt, savanyított szálas 

káposzta, ecetes almapaprika, csemegeuborka. 

Tel.: 06/36/568-121 

E-mail: ivadtitkar@t-online.hu 
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Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

1. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013, Eged Apolló 8 946 208 Ft Ivád, 

Ivády S. tér 1. szám alatti Ászok Sörözőben fagylaltozó kialakítása, fagylaltgép 

beszerzése, az épület felújításával 

 

Önkormányzat elérhetősége 

Valyon László Polgármester 

3248 Ivád, Dózsa György út 2. ivadtitkar@t-online.hu, 0636568121 

 

 

 

mailto:ivadtitkar@t-online.hu
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Kisfüzes 
 

A település története és jelen 

Kisfüzes község Heves megye észak-nyugati részén, a Mátra-hátságon, Pétervásárától 

mindössze 5 km-re délkeletre fekvő település. Lélekszáma alig 150 fő, ezzel „elnyerte” a Heves 

megye legkisebb települése címet. Területe 4,81 km2. 

A falu a Sóhegy és a Csengárnyék alatti völgyben, a Határlaposi patak mellett terül el. 

Határában a Tarna-patak csörgedezik. A település ma is őrzi a palóc hadak letelepülési rendjét 

és szokásait. 

Történelme egészen az Árpád-házi királyok koráig nyúlik vissza. Első említése 1296-ban Fyzes 

névalakban történt. 1903-ig Füzes néven ismerték, majd ekkortól kapta a Kisfüzes nevet. 

Károly Róbert Pétervásárát Szécsényi Tamás erdélyi vajdának adományozta 1903-ban, ,majd 

ezt követően Füzessel is ezt tette 1311-ben. 1426-ban az Ivády család, 1489-ben a Kormos 

család, majd 1549-ben köznemesek birtokolták, ekkor még megtalálható volt a 

dézsmajegyzékben. A törökök egri ostroma és portyázása a környéken Füzest sem kerülte el. 

1552-ben a települést is feldúlta, így a falu elnéptelenedett, a XVII. századig lakatlan maradt. 

„A XVIII. század elején a pétervásáraiak használták földjeit. 1734-ben Mihalek Miklósné 

született Dorogfi Judit és Patay Kristófné, ugyancsak Dorogfi Judit, Füzesi birtokrészüket 

eladták sógoruknak, Okolicsányi Mátyásnak. 1736-ban a Ragályi-anyától született Zsoldos 

családtagok a füzesi ún. Verebélyi-jusst eladták Gellén Istvánnak és Gábornak. A Gellén és 

Okolicsányi rokonság 1738 táján benépesítette a mindössze 4-5 jobbágytelekből álló települést, 

amely a XIX. század első felében az Okolicsányi, Szerelem és Fáy családok birtokában volt.” 
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Az úrbérrendezés előtt, körülbelül 1770-ben 3 jobbágy volt a településen: „mindhárman 

szántásért, dézsmáért és taxáért fizetünk 72 forintokat”. Egy évvel később, az úrbérrendezés 

során a falut harmadik osztályúnak minősítették. Így kapott 30 hold szántót, 8 kaszás rétet 

minden telek. Lélekszáma 1786-ban 159 fő, 1860-ban 235 fő volt. 

 

Jelenleg Heves megye legkisebb települését a 132 lelket és négy utcát számláló település 

Kisfüzes. 

 

A település egyetlen fennmaradt jelképe, az 1778-ban készült községi pecsét. A pecsét 

lenyomata földből kinövő fűzfát ábrázol, egyik oldalán „Füzes” másikon „1778” felirattal. 

 

 

 

Természeti örökségek 

A Mátra északi lejtői rejtik, a cser és akácerdői, színes a színes vad- és madárvilág különlegessé 

a települést. Kisfüzes érdekessége a kis füzesi vártető, melynek váráról korabeli okleveles forrás 

nem ismert, így csak valószínűsíthetjük, hogy birtokosai azonosak lehettek a közeli 

településekével. 

 A vár egy 17 méter hosszú és 11 méter széles lapos területen helyezkedik el. 

A várhoz való jutást minden oldalról meredek lejtő nehezíti, kizárólag a déli gerincről volt 

támadható, ahol sáncos alakítottak ki ennek okán. Jellege alapján a középorra tehető a kora, 
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pontosabb adatokhoz ásatás alapján juthatunk majd. Kialakítása, fekvése alapján feltehető, 

hogy elsődlegesen őrhelyként szolgált. 

 

 

Épített örökségek és látnivalók 

Mária szobor: 

A település legrégebbi műemléke, melyet 200 éve építettek a hegyen, ahonnan 

oltalmazva tekint le a településre. A szobor tetején a Szűzanya képmása található meg. A 

legenda szerint az 1800-as években egy birkanyájat terelgető juhász -számára jelent meg a 

Mária,- aki ennek tiszteletére állíttatta ezen a szent helyen az emlékművet. Ekkor lett Kisfüzes 

védőszentje Mária. Az emlékmű felújítása 2019-ben történt meg. A világháború idején az 

asszonyok ide jártak ki könyörögni Máriához, hogy férjeik, fiaik épségben hazatérjenek a 

háborúból. 

Szent Antal szobor: A Szűz Mária neve iskolakápolna előterében áll a kerítésen belül. Festetlen 

terméskő szobor, 1928-ban állították. 
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Mária hegyi harangláb: 

A régi temetőben áll, az 1900-as évek elején készült tufából. Cseréptetős 2,5x2,5 

méteres, egy nagyharang és egy kisharang található benne. 

 

Kultúrház: 

Az épület a Dózsa György út 16.szám alatt található. Építése több mint 1130 évvel 

ezelőttre tehető. 1887-ben kápolnaként funkcionált. Volt korábban iskola, leventeotthon, 

üzlethelység, pártház, mozi, könyvtár és kultúrotthon is. Jelenleg Közösségi Színtér néven 

működik. 
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Szűz Mária neve iskolakápolna: 

Torony nélküli kápolna, mely az iskolaépületből lett kialakítva. Jelenleg a pétervásárai 

plébánia filiája. 

 

Templom:  

1811.évben a Pétervásárai plébániához tartozó Kisfüzesi fíliában (fiókegyház) Száz 

János pétervásárai plébános saját pénzéből szeretett volna egy kis templomot építtetni a 

település lakóinak. Az építéshez szükséges alapanyagokat, a Szent János oltárképét, valamint 

Keglevich grófnő 1000 forint hozzájárulását beszerezte, de Keglevich Károly gróf, akinek 

telkén a templom építése kezdődött, leállíttatta azt, amiért nem volt templom-formája az 

épületnek. 1813-ban Csoma földesúr adott telket, majd Povolny Ferenc egri építőmester 

készítette el az új templomtervet, amelyet az érsek helybenhagyott. Ezt kiadták a pétervásárai 

plébánosnak. A megkezdett templomot lerombolták. Ezt követően Povolny Ferenc dolgozta ki 

és valósította meg a plébánia megépítését. 

 

Páduai Szent Antal szobor: 

A Dózsa úti iskolakápona előtt áll.1928-ban állított, népi barokk stílusú kőszobor. A 

szobor felirata: „Isten dicsőségére, Szent Antal emlékére állíttatta, Ferenc Józsefné, szül:Végh 

Rozál, 1928.” 
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I és II. világháborús emlékmű: 

A Szabadság téren a Községház a mellett található. 1992-ben épült az önkormányzat 

által , az elesettek emlékére. 

 

 

1956-os emlékmű: 

Az emlékművet Kiss István egri fafaragó tervezte az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emlékére. Kb. 60 cm átmérőjű tölgy rönkből készített, alul 40×40 cm alapú, 3 

méter magasságú obeliszk, lyukas zászlóval ölelve. A zászló táblásított tölgyfából készült. A 

zászló alatt jelenik meg az 1956 és KISFÜZES felírat. Az oszlopra e felíratok alá került 

bevésésre a kisfüzesi Munkástanács és a Nemzetőrség összevont betűrendbe szedett névsora. 
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Trianoni emlékmű: 

A trianoni békeszerződés 97.évfordulója alkalmából 2017. június 2-án avatták fel az 

emlékművet, mely a  családi szabadidőparkban kapott helyet. Az alkotás Kiss István egri 

fafaragó munkáját dicséri. 

 

Múzeum / tájház 

Művelődési ház helyett Közösségi Színtér: 

A Közösségi Színtér a települési közösségi művelődés szervezése érdekében fenntartott 

és működtetett jogi személyiséggel nem rendelkező létesítmény, helyiségegyüttes. Kisfüzes 

esetében a Kultúrház látja el ezen feladatot. 

Az Önkormányzat, a közművelődési feladatait közvetlenül az általa alapított és 

fenntartott Közösségi Színtérben (Kulturház) Kisfüzes, Dózsa Gy. út 16., valamint 

a Könyvtári Információs és Közösségi Helyen (Községháza) Kisfüzes, Szabadság tér 2.,  

látja el.  

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

- Idősek Világnapja 

- Nőnapi összejövetel 

- Majális  

 

Szálláshelyek 

Angyali pihenő vendégház: 

3 ha-os erdős területen található a vendégház, mely 4+2 fő befogadására alkalmas apartmannal 

rendelkezik a szállás, ami egész évben várja vendégeit. 

Az apartman keményfa padlóval, kanapéval és műholdas TV-vel felszerelt, terasszal,  

ülősarokkal, étkezős konyhával, valamint privát fürdőszobával ellátott. 
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Grillezési lehetőség és zárt magánparkoló biztosított. 

A természet kíváló lehetőséget nyújt kirándulásra, kikapcsolódásra. 

   

 

Támogatott pályázatok 

A Kisfüzes-Pétervására közötti közút teljes körű felújításának TOP pályázata: 

 

A pályázó Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kisfüzes Község Önkormányzatával konzorciumban 

megnyerte a 550.000.000,-Ft összegű TOP-1.3.1-15-HE1-2016-00001  Pétervására – Kisfüzes 

közötti 24121 számú, 5,134 km hosszú közút teljeskörű felújítását.  

LEADER pályázat, autóbuszváró: 

 

A pályázati kiírást az Élhető települések kialakítása elnevezésű VP6-19.2.1.-29-3-17 azonosító 

számú felhívásom a Dózsa György úton mozgásérzékelős, napelemes megvilágítású 

autóbuszvárók kerültek kiépítésre. 
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Szennyvízberuházás KEHOP pályázata: 

 

A szennyvízberuházás a KEHOP-2.2.2-15-2015-00041 azonosító számú pályázaton belül 

konzorciumban négy település Ivád, Kisfüzes, Szajla és Terpes részvételével valósul meg a 

településen a szennyvízberuházás. 

A projekt Kisfüzes községet érintő költségvetési része 223.416.397,-Ft.  

A Polgármesteri Hivatal energetikai felújításának TOP pályázata: 

Az Önkormányzat által a Kisfüzes, Szabadság tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal 

épületének teljes külső felújítására és energetikai korszerűsítésére benyújtott TOP pályázat az 

irányító hatóság és a Heves Megyei Közgyűlés döntése alapján pozitív elbírálásban részesült. 

A TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00022 azonosító számú pályázat megvalósítására 10.246.848,-Ft 

támogatás került megállapításra. 

Kisfüzes, mint Lovasfalu turisztikai fejlesztésének TOP pályázata: 

 

A Kisfüzes Községi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő Equitum Castra Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (Kisfüzes, Szabadság tér 2.) által a Kisfüzes, Ady Endre utca 9. 

szám alatti ingatlanon lovas kultúra központ turisztikai kialakítására benyújtott TOP pályázat 

az irányító hatóság és a Heves Megyei Közgyűlés döntése alapján pozitív elbírálásban részesült. 

A TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00003 azonosító számú pályázat megvalósítására 300.000.000,-Ft 

támogatás került megállapításra. 

Büszkeségpont pályázat keretében létesített 1956-os emlékmű Kisfüzesen: 

 

Egy 1956-os kisfüzesi emlékmű létesítését az Önkormányzat határozta el, amelynek érdekében 

pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítványhoz. Az emlékmű megvalósítását a KKETTKK-56P-02-0312 azonosító számú 

pályázat keretében az 56-os Emlékbizottság 2.403.877,- Ft összegű támogatásban részesítette.  

Az EMVA falufejlesztési pályázat keretében felújított Kisfüzesi Művelődési ház:  
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A Kisfüzesi Önkormányzat által alapított FŰZFA Közalapítvány (Kisfüzes, Szabadság tér 2.) 

az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 2012. évben pályázott a 

Kisfüzesi Művelődési ház felújítására. Az EMVA-1707750645 azonosító számú pályázat 

megvalósítására 19.939.000,-Ft támogatás került megállapításra. 

Önkormányzat elérhetősége 

Menyhárt Balázs polgármester  

Telefon: +3636 368 703/ 06-30-910-2269 

email: menyhart.balazss@gmail.com 

levelezési cím: 3256 Kisfüzes, Dózsa György út 18 weblap: www.kisfuzes.hu,  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.hu/search?q=kisf%C3%BCzes+%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat+c%C3%ADme&ei=EzifYYPOCv2K9u8Pv7uVeA&ved=0ahUKEwjDo4rr-7L0AhV9hf0HHb9dBQ8Q4dUDCA4&uact=5&oq=kisf%C3%BCzes+%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat+c%C3%ADme&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjoHCAAQRxCwAzoECAAQDToGCAAQDRAeOgcIIRAKEKABOgUIABCABDoGCAAQFhAeOgUIIRCgAUoFCJVOGAFKBAhBGABQ2wRY2hhgmxpoAnACeACAAaYBiAHoBpIBAzQuNJgBAKABAcgBArgBA8ABAQ&sclient=gws-wiz
http://www.kisfuzes.hu,/
http://www.kisfuzes.hu,/
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Mikófalva 
A település története és jelen 

Mikófalva községe egy igazi palóc település a Bükkben. Magyarország Észak-keleti 

részén Heves megyében, Egertől 25 km-re fekszik. Három völgy torkollik ide, mind a háromból 

idetörő patakokkal, melyek itt egyesülve az Eger patak nevet viselik. A medence északi 

peremén van Bükkszentmárton Árpádkori temploma, keleti szélén Bélapátfalva, déli végében 

Mónosbél húzódik meg. A falu Heves megyéhez tartozik. A község az Eger patak két oldalán 

a három fakereszttel koronázott, dekoratívan meredek Kálváriadomb tövében terül el. A falu 

déli részét, az Alvéget a templom választja el az északra fekvő Felvégtől. A falu keleti részét a 

lakosok Szelesnek hívják. Nevezetességeink közé tartoznak az egykori 1922-es Passió játékok 

helyszíne a három kereszttel ellátott Kálvária domb, mely nyaranta sok látogatót csal ide, a 

nemrég felújított csodálatos katolikus templomunk, valamint a Honfoglalás 1100. évfordulójára 

állított hősi emlékmű és az 50-es évekbeli kitelepítettek emlékműve. A Kálvária dombról 

letekintve látható az egész környék és a csodálkozó szemeknek csak a Bélkő csodás vonulatai 

szabnak határt. Évente több mint 10 rendezvény kerül lebonyolításra községünkben, melyek a 

támogatókon kívül, a lakosság teljes összefogásával karöltve valósulnak meg. Ennek egyik fő 

helyszíne a Kovácsmúzeum és Csűr udvara ahol a Húsvéti hagyományos „csűrdöngölőt” 

tartjuk, valamint itt láthatják az érdeklődők az egykori használati tárgyainkat is kiállítva. Igazi 

vendégcsalogató település vagyunk, falusi turizmussal, egy 49 éves múltra visszatekintő 

Hagyományőrző Népi Együttessel, melynek legfőbb attrakciója a helyi hagyományokat 

feldolgozó Palóc Lakodalmas műsora. Így csalogatva ide a külföldi turistákat is, melyek egy 

estére részesei lehetnek a helyi értékeknek. Településünk színes életének formálását még 

további három civil szervezet segíti. A „Gyermekeinkért-Falunkért” Közalapítvány, a 

Mikófalvai Polgárőrség és a Mikófalvai Labdarúgó Club. 2016-ban társadalmi összefogással 
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belekezdtünk a közös virágosításba a Virágos Magyarország programhoz csatlakozva, 

buszmegállóink felújításába, Mikófalva szépítésébe, mert célunk, hogy minél szebb 

környezetben élhessünk együtt és egyre szélesebb körben is megismertessük településünket az 

emberekkel. 2019-ben csatlakoztunk a Magyarország Legszebb Konyhakertjei Programhoz is. 

 

Természeti örökségek 

Kálvária domb a három kereszttel 

 

   

 

Épített örökségek és látnivalók 

Római Katolikus Templom: A Bél nemzetségből származó II. Mikó nevéhez fűződik a 

település alapítása. Jobbágysorból, 1666 – ban szabadította fel Bekény nevezetű uraság, a 

Kovács családot. Ők voltak azok, akik kezdetben fatemplomot építettek 1720 – ban, de később 

1746 – 1757 között, a falu dombján már kőből készíttették el „Istenházát”, Szent István király 
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gondviselésébe ajánlva azt. A templom sajnálatos módon 1808-ban és 1823-ben is leégett, a 

tűzben a harangok is megolvadtak, majd újraöntötték Egerben.  

 

 

Kovácsmúzeum és Csűr, Hősi Emlékmű – Főtér, Kitelepítettek Emlékműve 

 

 

Múzeum / tájház 

 

Kovácsmúzeum és Csűr – ingyenesen látogatható előzetes egyeztetés alapján 

Maga az épület úgynevezett „fésűs beépítésű”, nyeregtetővel ellátott, fölszintes – 

tornácos épület, előtte kert kialakítással. Alagsorában kapott helyet a kovácsműhely, amelyet 

Göböly József, mikófalvi nemesek kovácsmestere készíttetett.  Műemlék minősítéssel 

rendelkezik. . 
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telefonszám: 36/554-002,  e-mail cím: ph@mikofalva.hu,  levelezési cím: 3344 Mikófalva, 

Lipót utca 1. weblap: www.mikofalva.hu  

 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Farsangi Bál, Nők Napja, Húsvéti Csűrdöngölő, Gyermek- és Egészségnap, Falunap, Búcsú, 

Arató felvonulás és bál, Jótékonysági Bálok, Idősek napja, Erzsébet és Katalin Bál, Mikulás 

Ünnepség, Adventi vásár. 

Fentiek közül a leglényegesebb rendezvényeink a minden évben megtartott Falunap és Búcsú, 

valamint az Idősek Napja. 

 

 

Szálláshelyek 

Fenyő Vendégház  

Németh Emilné, E-mail: nemilio77@gmail.com , info@fenyovendeghaz.hu | Tel: 36 - 354 197, 

30 - 356 5466, http://www.fenyovendeghaz.hu/ 

 

mailto:ph@mikofalva.hu
http://www.mikofalva.hu/
mailto:nemilio77@gmail.com
mailto:info@fenyovendeghaz.hu
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Egészéveben várja a kikapcsolódni és pihenni vágyókat szálláshelyük. Maximum 10 fő 

elhelyezésére alkalma, teljesen felszerelt konyha várja az odaérkezőket, fürdőszobás kialakítás, 

nagy terasz, szabadtéri sportolási lehetőségek, jakuzzi, gyermekbarát környezet jellemzi. igény 

esetén mesés kemencés ételeket készít vendégeinek a két házigazda.  

 Kültéri 

 

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

Falumegújítás, -fejlesztés 2012 Gyermekeinkért, falunkért Alap, Mikófalva  

18 541 583 Ft "Játszótér és park kialakítás, sportpálya felújítás" 

HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Mikófalva Község Önkormányzata 

14 917 643 Ft Tájház felújítása és közösségi terének kialakítása Mikófalván 

Önkormányzat elérhetősége 

Fónagy Gergely Polgármester 

telefonszám: 36/554-002, 36/454-211 , e-mail cím: polgarmester@mikofalva.hu, 

ph@mikofalva.hu ,  levelezési cím: 3344 Mikófalva, Lipót utca 1., weblap: 

www.mikofalva.hu  

 

mailto:polgarmester@mikofalva.hu
mailto:ph@mikofalva.hu
http://www.mikofalva.hu/
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Mónosbél 
 

A település története és jelen 

A település a Bükk-hegység délnyugati lejtőjén a Bükki Nemzeti Park határán, az Eger-

patak völgyében fekszik. A falut kelet felől erdővel tarkított hegyen borítják.- János-hegy 

543m, Hársas-tető 548m, Kis-szoros tető 570m- A települést először 1261-ben említik Beel 

alakban, majd 1332-37-ben a pápai tizedjegyzék már a  Molnosbeel nevet említi. „A 

szállásbirtokos Bél nemzetség ősi birtokainak egyike volt, malmairól nevezték el 

Molnosbélnek, de Albél néven is emlegették”. Két másik település is őrzi a Bél törzs emlékét, 

Bélapátfalva és Bükkszentmárton. 1552-ben teljesen elpusztult a török által.  

A XVIII. század elején Mónosbél-puszta néven volt ismert és a Szabó család birtoka. A család 

sírkertje ma is fellelhető a település temetőjében. Mónosbél fontos építőanyagának és 

munkalehetőségnek számított az édesvízi mészkő. A kitermelt mészkő, avagy darázskő jó 

hőszigetelő építőanyag volt. Mónosbélben és környékén még ma is található ebből épült ház. A 

XX. század elején Báró Wessely Károly tőkebefektetése nyomán kezdett megépülni az Eger- 

Putnok vasútvonal, majd a bélapátfalvi Cementgyár, az egercsehi Szénbánya mónosbéli 

szénosztályozója, és a tardosi kőbánya. Mára a kőbánya, a szénosztályozó, a cementgyár is 

megszűnt.  
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Természeti örökségek 

A Bükk-vidéken, a Mónos-patak két fekszik,  Bélapátfalvától 3 kilométerre, Egertől 19 

kilométer távolságra. A falut kelet felől a 570 méter magas Kis-szoros tető, az 548 méter magas 

Hársas tető és az 543 méter magas János-hegy öleli.  

Mónosbél völgyi területe miocén üledék, déli lejtője homokkő, tűzköves mészkő, bővizű 

forrásokkal. A karsztos Bükk az elnyelt csapadékot a felszín alatti forrásokon keresztül juttatja 

el a forrásoking, majd a községen keresztül patak formájában halad tovább, míg nem 

csatlakozik az Eger- patakhoz.  

A mónosbéli forrásmészkő domb a Vízfő nevű hely előterében 400m hosszúságban és 600 m 

szélességben húzódik. Vastagsága sok helyen a közel  25-30 m-t is eléri, térfogata kb. 5 millió 

m3. A karsztvíz a talajból és a levegőből felvett szén-dioxid miatt avassá válik, így oldja a 

befogadó mészkő anyagát. A felszínre lépő forrásvízből a a szén-dioxid távozik és a vízből 

kicsapódik az oldott mészanyag. A természetes vízfakadások jó része elapadt, vagy hozamuk 

lecsökkent. A Bükkben ritkák a mésztufában (forrásmészkőben) kialakult barlangok, míg 

Mónosbélen több ilyen kisebb barlang is fellelhető.  

A kőzetet az 1950-es években még építőkőnek, talajjavítónak bányászták. 
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Épített örökségek és látnivalók 

Római katolikus templom: 

A község római katolikus temploma 1785-ben épült, melyet a Szervita rend építtetett copf 

stílusban. Gazdasági birtoka volt itt a rendnek a XVIII. századtól. Vendégházat is építettek a 

faluba érkező atyáknak, és még gyümölcsöskertet is telepítettek. Az épület (Dózsa György út 

9.) és a gyümölcsös ma is megtalálható. 

Emlék-osztályterem: 

„Különleges emlékkel tisztelegnek a mónosbéliek az egykor falujukban oktató Seréndi István 

kántortanító személye előtt.” Az önkormányzati hivatal udvarában, a hangulatos tájház mellett 

egy,  a múltat idéző kis osztálytermet rendeztek be korhűen. 

Múzeum / tájház 

Közösségi összefogással jött létre a korhű tájház, berendezett szobákkal, korabeli 

használati eszközökkel a faluban. 

Régi családiházzal kezdődött a projekt,  melyet az önkormányzat vásárolt meg. Úgy gondolták, 

hogy jó ötlet lenne a régi holmikat, múltat idéző tárgyakat összegyűjteni, így tájházat nyitni. A 

helyi lakosok segítettek a tárgyak összegyűjtésében: előkerültek tárgyak a pincékből, 

padlásokról, idősektől, ezzel tarkítva  a tájházat. 

https://kekesonline.hu/2020/10/29/mint-nagyon-regen-nagymamameknal-elvarazsol-a-monosbeli-tajhaz/
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Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Farsangi bál  

Március 15-i megemlékezés  

Búcsú  

Családi nap  

Új kenyér ünnepe  

Batul fesztivál  

Nyugdíjas találkozó  

Adventi gyertyagyújtás  

Mikulás ünnepség  

Szálláshelyek 

Horváth Vendégház Mónosbél: 

Csendes, nyugodt környezetben található vendégház, mely szeretettel várja a településre 

látogatókat. 

Szoba típusok: 

Földszinti faház: 1 szobás, tv, wifi,  jól felszerelt teakonyha, zuhanyzó-toalett, terasz 

Földszinti faház: 2 szobás, tv, wifi, konyha, zuhanyzó- toalett, terasz 

Emeleti apartman: 3 szobás, teakonyha, tv, zuhanyzó-toalett, wifi, terasz 

Emeleti apartman: 2 szobás, zuhanyzó-toalett, tv, wifi, terasz 

Emeleti szobák 4db 2-5 fő részére: külön bejárat, zuhanyzó-toalett, Tv, wifi, konyha és 

társalgó  
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Helyi terméket előállítók 

Bükki Sajt Manufaktúra 

 Hegyvidéki tehén- és kecskesajtok, sajt-gasztronómiai termékek 

 Házi bak, borda, sattorták 

 Falusi vendégasztal: csoportos sajtkóstoló akár 4-5 főtől 

 Sajt-gasztronómia: a manufaktúra konyhán, emellett friss krémjoghurt, 

gyümölcsszószokkal kapható 

8-10 főtől, sajt-gasztronómiai menü áll rendelésre  

Termelő: Sándor Tamás 

Elérhetőségek: Mónosbél 

www.bukkisajt.hu, hegyvidékisajt@gmail.com 

+36 20/2878 732 

Nyitva tartás: 

H-P: 8:00-16:00 

 

Soma Farm 

2011-től működő vállalkozás. Saját állományból származó hústermékek, szörpök, lekvárok 

kényeztetik a látogató ízlelőbimbóit.  

Pálinkafőzde 

2015-től a legmodernebb német technikával bérfőzdeként üzemel a településen.  

A bérfőzés mellett gyümölcsmagozást és szaktanácsadást is vállalnak, 

Üzemeltető: Sas és Társa 2002 Kft. 

Telefon: +36 70 772 4839 

E-mail: info@palinkafozdemonosbel.hu 

E-mail: sasestarsa@t-online.hu 

http://www.bukkisajt.hu/
mailto:hegyvid%C3%A9kisajt@gmail.com


                                                                                                                                 

 
155 

Cím: 3345 Mónosbél, Belterület 253/1 hrsz., 

II. Rákóczi F. út 52. 

Nyitva: előzetes egyeztetés alapján egész évben 

Recept 

Almás puffancs 

Alapanyagok 

 1 db alma  

 10 dkg finomliszt 

 0.5 kk sütőpor 

 1 db tojás 

 1 dl ásványvíz 

 0.5 kk fahéj 

 1 csipet szegfűszeg 

 1 csipet só 

 1 ek porcukor  

 3 dl napraforgó olaj 

Elkészítés 

 Az alma kivételével a tésztához az alapanyagokat csomómentesre keverjük 

 Fél óra után a lereszelt almát a tésztához adjuk 

 Először lefedve, majd fedő nélkül forró olajba kiskanállal szaggatjuk a puffancsokat 

 Miután kiszedtük az olajból papírtörlővel felitatjuk a felesleges olajat 

 Porcukorral díszítjük 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/alma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/sutopor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/asvanyviz
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szegfuszeg
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
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Támogatott pályázatok 

LEADER, 2012. Falumegújítás 

Játszótér, parkfelújítás 

20.691.177 Ft támogatás  

Önkormányzat elérhetősége 

Polgármester: Varga Sándorné 

Cím: 3345 Mónosbél, Kossuth Lajos út  3. 

Telefon / fax: 06-36-554-087 

E-mail: onk.monosbel@freemail.hu 

 

 

 

 

 

 

mailto:onk.monosbel@freemail.hu
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Mátraballa 
A település története és jelen 

A település nevével a XIV. század - ban, 1311-ben találkozunk Ballya formában. 1447-

ben Barla néven tudósítanak róla, az elnevezés évszázadokon át megmaradt. XVI. században 

egy rövid időre ugyan elnéptelenedett néptelen, akkori birtokosa Országh Kristóf volt, akinek 

nevével Sirok községet bemutató fejezetben még találkozni fogunk. 1567-ben utód nélkül 

elhalálozott Kristóf, később sógora, Perényi Gábor is. Sorsa megpecsételődni látszott, amikor 

is debrői várának lerombolását követően Ónod városához csatolták, és kincstári birtok lett. 

Miksa király Ungnad Kristóf egri főkapitány részére zálogosította el, később özvegye Losonczi 

Anna második férjének, Forgách Zsigmondnak a birtokába került, adomány révén. Amikor 

1603-ban Rákóczi Zsigmond felvásárolta a debrői uradalmat, a település is birtokába jutott, de 

nem teljesen. Egy másik igen híres család is mondhatott itt birtokokat a magáénak 1654-ig 

Wesselényi Ferenc magyar nádor felesége, Széchy Anna tulajdona, aki Semsey Györgynek adta 

tovább. Rákóczi bukását követően a kincstár tulajdonát képezte. 1730-tól Grassalkovich Antal 

volt az, aki kijárta magának a falu birtokjogát. A XIX. században új birtokost köszönthettek, 

gróf Károlyi Györgyöt. A XIX. században, már nem Barla, hanem Mátraballa, a ma is használt 

név jelenik meg a korabeli írásokban. 
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Természeti örökségek 

A falu határban, kislétszámban az apróvadak jellemzőek nagyszámban, mint például: fácán, 

nyúl, az erdeiben pedig a nagyvad-állománya kiemelkedően jelentős: őz, szarvas, muflon, 

vaddisznó.  

   

Épített örökségek és látnivalók 

Kiemelkedő látnivaló a település közútja mellett lévő, meredek lépcsőn megközelíthető, 

fallal körbekerített, dombra épített római katolikus temploma. Első említése 1696 -ban már, 

mint kőtemplomot rögzíti. Bővítésére a XVIII. században került sor, ekkor épült a hajó barokk 

kori része. 1757-ben tovább épült, szépült a templom: két oltár, szószék formájában. 1770-ben 

még a harang is úja öntésre került. A templom előtt kapott helyet a világháború hősi halottai 

előtt tisztelegni kívánó emlékműve. 
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Említésre méltó még a paplak épülete, 1806-ban az Orczy család építtette. A 

plébániaház falában, Nepomuki Szent János szobra került elhelyezésre. A szobor festett, 

kezében kereszttel.   

 

A falu elején a 21 útról lekanyarodva a Millenniumi csodaszarvas emlékműve üdvözli 

a településre érkezőket, áthaladókat. A szarvas egy 300 mázsás szikla tetején található, mestere 

Király Róbert szobrászművész volt.  

 

 

Múzeum / tájház 

A Palóc tájház két helyisége hivatott bemutatni a mindennapok használati tárgyai 

mellett a háztartásban, valamint a ház körüli munkákban használt eszközöket. Kialakításra 
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került egy tisztaszoba, teljes berendezéssel. Állandó palócbaba kiállítás található, mely célja a 

palóc népviselet bemutatása, megőrzése. A babák ruháiról tudni kell, hogy azokat egy helyi 

lakos, nevezetesen Répás Imréné, ajánlotta fel a Palóc háznak.  

 

Nem rég került csak átadásra Solymár József író emlékszobája, aki a falu híres szülötte. . 

Könyvei:  Palóclakoma, Szalmaszállal megkötött szekér stb. A könyvhöz Mátraballa életéből 

és saját emlékeiből is merített.  

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Minden évben megrendezésre kerülő Burgonya Fesztivál.  

 

Szálláshelyek 

Jeti vendégház 

Tel: 06/30/9726569, 06/20/2710603, 06/30/5753133, jetivendeghaz@gmail.com, 

https://jetivendeghaz.hu/  

„Mátraballa község külterületén, a településtől 1 km-re lévő csodaszép völgyben 

található a 2014-ben épült 3 vendégszobás, 8 személyes (pótágyakkal bővíthető) vendégház. 

Mindhárom szobához külön fürdőszoba tartozik. A két emeleti szoba erkélyes, a kis tóra néz. 

A kétágyas szoba lambériás. A négyágyas szobát fenyőbútorokkal rendeztük be. Itt külön van 

a zuhanyzó a wc-től. A földszinten jól felszerelt, modern konyhával segítjük a sütni-főzni vágyó 

vendégeket. Az udvaron bográcsolásra, nyársalásra és grillezésre is van lehetőség. Az 

eszközöket, a fát, és a faszenet biztosítjuk. A legközelebbi étterem 10 km-re van a vendégháztól. 

A faluban két élelmiszerüzlet működik. A környező erdőség kiváló lehetőséget biztosít a 

túrázni, kirándulni, kerékpározni (kerékpárok bérelhetőek) vágyók számára. A vendégház 

mailto:jetivendeghaz@gmail.com
https://jetivendeghaz.hu/
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kilátójából a tó, és a környező dombok láthatók. Esténként őzek, szarvasok, vaddisznók 

látogatják a közeli legelőket. Az engedéllyel rendelkezőknek vadászati lehetőséget is tudunk 

biztosítani.” https://jetivendeghaz.hu/  

   

  

   

Hutasori Vendégház 

3247 Mátraballa, Május 1 út 75, Bíró Sándor Tel: +36 70 505 8074 

„A Hutasori Guesthouse kerttel, közös társalgóval, grillezővel és ingyenes wifivel várja 

vendégeit Mátraballán. A magánparkoló felár ellenében használható. A vendégház minden 

szobájában ruhásszekrény található. A Hutasori Guesthouse szállásegységeiben síkképernyős 

műholdas TV biztosított.” https://szallas.hu/hutasori-vendeghaz-

matraballa?gclid=EAIaIQobChMI5OTAjJq99AIV4RoGAB1KKw_XEAAYASAAEgK_M_

D_BwE  

 

  

https://jetivendeghaz.hu/
https://szallas.hu/hutasori-vendeghaz-matraballa?gclid=EAIaIQobChMI5OTAjJq99AIV4RoGAB1KKw_XEAAYASAAEgK_M_D_BwE
https://szallas.hu/hutasori-vendeghaz-matraballa?gclid=EAIaIQobChMI5OTAjJq99AIV4RoGAB1KKw_XEAAYASAAEgK_M_D_BwE
https://szallas.hu/hutasori-vendeghaz-matraballa?gclid=EAIaIQobChMI5OTAjJq99AIV4RoGAB1KKw_XEAAYASAAEgK_M_D_BwE
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Recept 

Mátraballai túróslepény 

A lepény elkészítésének receptje (2 db lepényhez mérve): 

 

„5 dkg élesztőt cukros meleg vízben felfuttatok.2 diónyi zsírt elmorzsolok 50 dkg 

lisztben. Beleteszek 2 tojást, 2 evőkanál tejfölt, pici sót. Pici tejjel, langyos vízzel dagasztom, 

2 kanál olajat is dagasztok bele. Addig kell kézzel dagasztani, míg a kezünk megtisztul (gyenge 

legyen a tészta). Duplájára kelesztjük meleg helyen, és kinyújtva zsírozott tepsibe tesszük. A 

szélét tojással megkenjük, a közepét megszurkáljuk. Kel addig míg, a túrót megkeverjük. 1 kg 

túrót 3 db főtt burgonyával, 2 tojással, cukorral, vaníliás cukorral, citrom héjával, kicsi tejföllel 

összekeverjük, de nem törjük össze. A tésztára tesszük, a tetejét olvasztott zsírral, és tojással 

megkenjük. Erre fahéjból rácsot rakunk, közepükbe 1-1 szemvízben áztatott mazsolát. Lehet 

fahéj helyett kaprot tenni, úgy is finom. Forró sütőben sütjük (később mérsékeljük a tüzet), míg 

a tészta el nem válik a tepsitől.” http://matraballa.hu/a-telepules-latnivaloi/  

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

NINCS.  

 

Önkormányzat elérhetősége 

Pádárné Gyuricza Henriett Polgármester asszony 

Postai cím:3247 Mátraballa, Iskola utca 5. Telefonszám:36/475-001; 30/729-1823, 

Telefaxszám:36/475-001, E-mail:matraballa@nethun.hu 

 

http://matraballa.hu/a-telepules-latnivaloi/
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Mátraderecske 
A település története és jelen 

 

Első írásos emléke a településnek 1332/37 – ben készült pápai tizedjegyzékben fordult 

elő, akkor még DeRecske néven. Következő említése 1479. évi oklevélben. A XVI. században 

ismerjük birtokosait már név szerint is, Perényi Péter, később Országh Kristóf birtoka.  Az 1552 

– ös török dúlás, pusztítás eredményeként 1576-ig elnéptelenedett. 1603-tól egy része Rákóczi 

birtok, másik részét több köznemes együttesen bírta.  Sajnálatos módon 1683 és 1686 között 

ismét a pusztulás jellemezte.  1689-ben egyetlen jobbágytelek került összeírásra. 1701-től a b 

birtokosai: Althan és Aspremont, 1740-től pedig már Grassalkovics Antal, 1776 - 1824 között 

Orczy családi birtok, 1825-től bérlemény: Kaan és Ullmann urak bérlik. 1847-ben felét gróf 

Károlyi György vette meg, másik fele köznemesek birtoka. A településen az 1800-as évek 

végén téglaégetés folyt. Ezt követően épült meg a téglagyár, ma  Leier-Hungária Kft. A 

téglagyár első tulajdonosa Bell Miklós építtette a plébániát és  a „régi" iskolát.  

Természeti örökségek 

A mátraderecskei Strandfürdő hasznosította a fellelt gyógyvizet, a termál-gyógyvíz 

főként reumatikus betegségek kezelésére megfelelő. Az 1965-ben végeztek kutató fúrás 

eredményeként, 800 méter mélységből 15 méter magasra 38 C-os melegvíz tört elő.   
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Itt található a Magyarországon egyedülálló szén-dioxid szárazfürdő, Mofetta. Érbetegek, egyes 

reumatológiai kóresetek rehabilitációjához megfelelő. Az Egészségügyi Minisztérium 

Országos Gyógyhely – és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága 1999-ben gyógygázzá minősítette, 

a megépült „Mofetta” pedig 2006-ban gyógygázfürdő intézmény lett. 

Régészeti kutatások során mamut leletek is előjöttek, a gyöngyösi Mátra Múzeumban kerültek 

kiállításra. 

   

Épített örökségek és látnivalók 

Kanázsvár: 1300-as években épült, a tatárjárást követően. Nevét a vár kapitányáról, 

kapta akit Kanázsvár Istvánnak hívtak. A török hódítás korában, miután a siroki várat 

elfoglalták, a kanázsi várat harc nélkül feladták. Érdekessége, hogy a vár a recski grófi 

kastéllyal volt összekötve mintegy 500 m-es földalatti járatta. A grófi család menekülési 

útvonalát szolgálta ez a rendszer veszély esetében. Az építmény őrtoronyból és kőkerítésből 

állt. Napjainkban csak az őrtorony falmaradványa látható már. 

Templom: 1696-ban katolikus kőtemplom ként szerepelt, 1720-as évek elején Assisi Szent 

Ferenc tiszteletére szentelt templomként jelenik meg az összeírásokban. Három oltára közül 

egy a Fájdalmas Szűz Anya tiszteletére emeltetett. 1747. április 18-tól a recski plébániához 

tartozik.  A régi templomot az 1770-es évek közepén elbontották, 1775-ben Zsiday László 

recski plébános új templomot kezdett építteteni, 1804-ben épült fel teljes egészében.  

A falu régi temetőben az 1848-49-es szabadságharc emlékhelye található.  

 

Múzeum / tájház 

Nem található a településen jelenleg.  
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Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Jótékonysági bál 

Minden év januárjában jótékonysági céllal a gyermekintézmények javára kerül 

megrendezésre.  

Párnafesztivál  

A többnapos rendezvény feleleveníti a palóc hagyományokat, bemutatva a 

népviseleteket, hagyományos ételeket és a palóc kultúrát.  Vásár, kiállítás, felvonulás, 

előadások színesítik a programkínálatot.  

Búcsú 

A Római Katolikus Templomot búcsúja, minden évben szeptember 3. vasárnapján kerül 

megrendezésre.  

 

Szálláshelyek 

Béres vendégház 

Cím: 3246 Mátraderecske, Arany J. 1. (volt Lenin utca), Tel.: + 36 20 456 6819, E-mail: 

bereshaz@t-online.hu 

„Az önálló vendégház a Mofettától 700 méterre található. A ház 2 db fürdőszobás szobával 

rendelkezik. Az épület részben akadálymentes. Tágas nappali, konyha és ligetes kert várja egész 

évben a vendégeket. 4 napraforgó. Szoba ár: 2 fő részére 7 000.- Ft + IFA (minimum 6 éjszaka 

esetén), 1 fő részére: 5 000.- Ft + IFA (minimum 6 éjszaka esetén) Felszereltség: fűtés: a házban 

központi fűtés van, társalgóban kandalló, önellátó ház: modern berendezésekkel felszerelt 

konyha (fagyasztó, mikró, mosogatógép), étkező-társalgó, kert: zárt parkolás, 2 terasz, ligetes 

kert. A nappaliban remek kandalló mellett élvezhetjük a tűz, és a társalgás minden derűs percét. 

A kertben játszani, pihenni, bográcsozni, piknikezni, parkolni és akár sátorozni is lehet. 

Vendégeinknek igény szerint szervezünk programokat, kikapcsolódási lehetőségeket a faluban 

és a környéken.” https://falusiturizmus.destour.hu/hu/partner/szallashely/-beres-vendeghaz 
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Recept* 

Sztrapacska 

Hozzávalók: 1 kg régebbi krumpli még nyersen lereszelve, 20-30 dkg liszt, 1 tojás, só, 1/2 kg 

túró, ízlés szerint pirított szalonna. Elkészítés: A lereszelt krumplihoz keverjük a tojást, lisztet, 

pici sót, majd összedolgozzuk.  Forró vízbe kiszaggatjuk, miután megfőtt kivéve, tányérokra 

szedve túróval és a pirított szalonnával tetszés szerint tálaljuk. 

 

Krumplis lángos 

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 1/2 dl olaj, 1 db tojás, 2 dl tej, 2 dl víz, 2 dkg élesztő, 1 

pici só. 

Az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk, a liszthez adva dagasztjuk, majd 30 percen keresztül 

kelesztjük meleg helyen letakarva. A tésztát két részre osztjuk, egyik felét a kizsírozott tepsi 

aljára tesszük, a másikat a töltelékre helyezzük.  A töltelékhez: 70 dkg hámozott krumpli, 10 

dkg zsír, ízlés szerint só és bors. A hámozott krumplit megfőzzük, majd áttörjük. Zsíron 

lepirított hagymát adunk hozzá, sózzuk, borsozzuk. Langyosra hűtést követően a lángostésztára 

kentük. Ezt követően, a másik fél lángos tésztával beborítjuk, villával pár helyen megszurkáljuk 

és közepes lángon aranybarnára sütjük.  *Forrás: Mártaderecske hivatalos honlapja.  
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Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

1. Falumegújítás, -fejlesztés 2012 Mátraderecske Község Önkormányzata  

10 869 091 Ft Köztéri park kialakítása Mátraderecske 

2. Vidéki örökség megőrzése 2012 Mátraderecskei Római Kat. Egyházközség  

       22 655 661 Ft Templom felújítása 

3. HFS LEADER, Falusi szálláshelyek minőségi fejlesztése, Béresné Nemcsák Ilona, 

Vadrózsa Vendégház szolgáltatásának fejlesztése a népművészeti hagyományok 

jegyében. 5.481. 496 Ft.  

Önkormányzat elérhetősége 

Forgó Gábor Polgármester 

Telefonszám: 36/476-240/1 mellék, matraderecske@t-online.hu, https://matraderecske.hu/  

3246 Mátraderecske, Hősök tere 12,  

 

 

 

 

 

mailto:matraderecske@t-online.hu
https://matraderecske.hu/
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Nagyvisnyó 

A település története és jelen 

A falu első okleveles említése 1239-ben Wisna alakban található, amely igen ritka, mert 

a legtöbb települést 103 – ben kiadott oklevelek említik elsőként.  A település lakói kezdetben 

várjobbágyok voltak, akik az éleskői, a dédesi, később a diósgyőri várhoz szolgáltak. A 

település birtokjoga felesben 1438-ban a Pálóczy családé, a másik fele  a Bél nemzetségé, 

későbbiekben  a Bekény család is birtokjogot szerzett itt magának. A telpülés 1510-ben 

Pusztavisnyó néven az akkori iratok szerint Ományi Tamás és Ományi Lászlóhoz került  

vásárlás jogcímen. A Pálóczy család kihalását, magva szakadását követően Perényi Péter az új 

birokos, a XVI. század végén ismét új birtokosokat „köszönthetünk”  Dóczy Kelemen és a 

Szécsy család. 1659 – 1663 között neves személy, Wesselényi Ferenc nádor a birtokos, de ő 

eladta Jászy Jánosnak, aki tovább hagyatékozta  a Szentpétery, Szász és Szepessy családoknak.  

A  XVIII. században Szepessy-és Máriássy-birtok, a XIX. század első felében gr. Keglevich és 

Szepessy család tulajdona, Latinák Márton vasgyáros is birtokosként szerepel az írásokban. 

birtokába került. A XVIII. század végétől üveghuta, valamint papírmalom meglétéről is 

beszámolnak, de a XIX. század első harmadában ezeknek már sajnos nyomát sem találjuk. A 

XIX. század közepén vashámor is említésre került még.  
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Természeti örökségek 

   

Mihalovics bánya, 3349 Nagyvisnyó, József Attila út 

 

„A volt kőfejtő fehér kalciterekkel átszőtt vékonypados, bitumentartalmától fekete perm 

kori mészkövet, mészmárgát és agyagmárgát tár fel, nem ritkák a fekete kovaszivacs-tűkből 

képződött tűzkőlencsék. A kőzet igen kemény, szilánkos, éles hasadású. A különböző színű 

(fekete ill. szürkés-barnás) mészkőrétegek váltakozása rendkívül látványossá teszi a bányafalat. 

A bányát 1982-ben védetté nyilvánították, a Nagyvisnyói Mészkő Formáció geológiai 

alapszelvénye.” http://www.nagyvisnyo.hu/latnivalok/  

 

Épített örökségek és látnivalók 

A község templomának írásbeli megörökítése az 1720-as évekből származik, ahol, is 

mint kőből épített templom szerepel. Átépítésre került a középső rész 1769-70-ben, a nyugati 

szakasz 1803-ban épült hozzá, a keleti szakasz és a torony 1810-ben került átadásra.  A barokk 

stílusú, festett fakazettás mennyezete az ország második legnagyobb méretű ilyen jellegű 

öröksége, amelyet 1805-ben Rezbár Szügényi Antal várkonyi képfaragó mester alkotott meg.  

http://www.nagyvisnyo.hu/latnivalok/
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Múzeum / tájház 

Faluház 

3349 Nagyvisnyó, Felszabadulás út 

A községben 2002-ben került átadásra a Faluház. Bemutatva  a nagyvisnyóiak régi életét, 

hétköznapjaikat, mindennapi használati tárgyaikat, berendezéseiket és népviseletüket.  Állandó 

kiállítás. 

(Megtekinthető a Polgármesteri Hivatalnál történő előzetes bejelentkezés alapján) 
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Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Motoros találkozó – Bánvölgy Nagyvisnyó 

 

Szálláshelyek 

Bakterház Vendégház  

Simon Zoltán, +36 70 603 2109, 3349, Nagyvisnyó, Állomás tér 3 

5 szoba, 13 férőhely 

„A vendégházat rejtő település alig 5 kilométerre fekszik Szilvásváradtól, a népszerű 

turistaközponttól, de a híres szomszédhoz mérten Nagyvisnyó a nyugalom szigete. A békebeli 

időket megidéző famennyezet, a pulttá alakított jegypénztár és a tágas kert könnyedén ötvözi a 

múlt hangulatát a jelen kényelmével. A TV-vel, hűtővel és saját fürdőszobával felszerelt szobák 

ablakai a szomszédos erdőre vagy a falut körbe ölelő Bükkre nyílnak. A vendégház a falu 

határán épült, így a nyugalmat még az átmenő forgalom sem zavarhatja meg. A kertben pihenni 

vágyók grillezhetnek, szalonnát süthetnek és bográcsozhatnak.” https://bakterhaz.eu/#fooldal  

 

 

https://bakterhaz.eu/#fooldal
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 beltéri

 

 

Fónagy Vendégház 

3 szoba, 8 férőhely 

Fónagy Béláné, 3349 Nagyvisnyó, Állomás tér 1. 

Telefon: 06/36/351-041 

E-mail: fonagybelane@gmail.com 

Honlap: http://www.szallasinfo.hu/fonagy_vendeghaz 

„Nagyvisnyó az Északi-Bükkben fekvő község, Budapesttől 165, Egertől 30, 

Szilvásváradtól 5 km-re van.A Bükki Nemzeti Park területén fekszik az egész település. A 

Fónagy Vendégház a falu központjától 500m-re található, 1 holdas területen áll, erdős ligetes 

környezetben . Az udvaron átfolyik a Szilvás- patak, mellette 600m2-es horgásztó van 

kialakítva,ahol a vendégeink horgászhatnak. A parkosított udvaron hinta, homokozó, csocsó, 

teke, mini biliárd, gyerek járművek, bográcsozó, és medence áll kedves vendégeink 

rendelkezésére. A vendégház két apartmanos, 3 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba és nagy fedett 

terasz tartozik hozzá. A két apartman egyben is kivehető, de el is különíthető.Az egyik apartman 

két-, a másik egy szobás.2 család, ill.8-10 fős baráti társaság elhelyezésére alkalmas. Nagyobb 

létszám esetén étkezést is tudunk biztosítani, előzetes egyeztetés alapján. SZÉP kártyát 

elfogadunk.(OTP, MKB, K&H).” https://szallas.hu/fonagy-vendeghaz-

nagyvisnyo?ref=list&adults=2&provision=1  

 

https://szallas.hu/fonagy-vendeghaz-nagyvisnyo?ref=list&adults=2&provision=1
https://szallas.hu/fonagy-vendeghaz-nagyvisnyo?ref=list&adults=2&provision=1
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 Kültéri 

 

 

Recept 

Pince pörkölt 

Hozzávalók: 35dkg vöröshagyma, 3 gerezd zúzott fokhagyma, 1db TV paprika, 1db közepes 

paradicsom, ½ kg csont nélküli bőrös sertéscsülök, ½ kg sertéslapocka, 7 dkg sertészsír, ½ 

evőkanál pirospaprika, ízlés szerint: só, bors, kömény (szemes), 2 – 3 közepes babérlevél, 1dl 

száraz vörösbor, 1 kg burgonya 

 

    A hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, paradicsomot, paprikát szintén apróra felkockázzuk, 

a húst is 2 – 3 cm-es kockákra vágjuk. Zsíron a hagymát megfonnyasztjuk, rátesszük a húst, 

felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, majd a paprikát és paradicsomot is hozzáadjuk. 

Összeforraljuk, ízesítjük sóval, borssal, köménnyel, babérlevéllel, pirospaprikával. 2 – 2, 5 óra 

múlva felöntjük a borral, hozzáadjuk a kockára vágott hámozott krumplit, és főzzük további kb. 

20 - 30 percig, amíg a krumpli puhára fő, de nem szét. 
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Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

1. Boróka Vendégház Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Játszó- és szabadidő 

park kialakítás Nagyvisnyó 16.713.900Ft 

2. Boróka Vendégház Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Gépbeszerzés

 Nagyvisnyó 7.250.000Ft 

3. Örökség Alapítvány Jegenye Vendégház és kézműves foglalkoztató kialakítása

 Nagyvisnyó 22.755.243Ft 

4. HFS Turisztikai szolgáltatások Fejlesztése 2019 Fónagy Enikő Krisztina, 

Nagyvisnyó 14 850 679,00 Ft 

5. Simox Kft. Szálláshely kialakítása Nagyvisnyó 18.000.000Ft 

6. Simox Kft. Innovatív fejlesztések támogatása, Eszközbeszerzés, Nagyvisnyó, 

19.999.998 Ft 

Önkormányzat elérhetősége 

Csőgér Bálint polgármester 

3349 Nagyvisnyó, Fő út 12., Telefon: +36 36 351 174,  Fax: +36-36-351-030, 

ph.nvisnyo@index.hu 
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Parád 
A település története és jelen 

Az ország egyik legrégebbi gyógyhelye, a Palócföld gyöngyszeme Parád, Észak-

Magyarország egyik leglátogatottabb idegenforgalmi helye, a palócok központjában. 

Földrajzilag és közigazgatásilag is több községből (Parád, Parádfürdő, Parádóhuta) egybeforrt 

település, gyógyvizeiről és népi kultúrájáról híres üdülőhely, mely Heves megye egyik legszebb 

részén, a Mátra északi lábánál, a Fehérkő, a Jámborhegy és a Kékes csúcsának tövében, a Tarna 

patak széles völgyében, erdők lombtengerében, hegyvonulatok oltalmában hosszan elnyúlva 

búvik meg, a 24-es számú főút mentén. Természeti látnivalói mellett történelmi múltjához 

kötődő értékei, épített és szellemi öröksége emeli ki a Mátra falvainak sokaságából. Parád első 

írásos említése egy 1506-ban készült oklevélben volt olvasható Parad néven. A települést több 

neves magyar család – Rákóczi, Grassalkovich, Orczy, Károlyi – is birtokolta, mely arisztokrata 

családoknak nagy szerepe volt a település sorsának alakításában.  A XVII. században majd egy 

évszázadig a Rákócziak birtokába került a terület. Településtörténeti szempontból fontos 

időszaknak bizonyult ez, ugyanis II. Rákóczi Ferenc ekkortájt létesített üveghutát Parádóhután, 

mely később Parádsasvárra települt át. Sorsa szorosan összefonódott a fürdők fejlesztésével, 

főként a fürdőpoharak és a csevice palackozása végett. Az üvegművességet a mai napig művelik 

Parádon és szomszédságában, bár az üveggyár sajnos már nem üzemel. A gyógyvizek 

történetében szintén fontos szerepet játszottak Parád egykori birtokosai. 1763-ban Mária 
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Terézia elrendelte, hogy vegyék számba az ország hasznosítható ásványvizeit. Markhót Ferenc, 

Heves megye tisztiorvosa timsó tartalmú ásványvizet fedezett fel, melyet írása szerint a 

környékbeliek már akkor lábfájásra, lábdaganatra, és fekély gyógyítására használtak. A víz 

kihasználásának következtében megszületik egy új településrész: Parádfürdő. Az első 

fürdőházat 1795-ben építette fel Orczy József, az akkori uradalombérlő, s feleségével 

folyamatosan bővítették azt. A fürdőhely első név szerint ismert jómódú fürdővendége Fáy 

András volt, de fontos megemlítenünk Kossuth Lajos nevét is, aki szintén az itteni fürdőkben 

próbálta megrendült egészségét helyreállítani. Az építkezések és fejlesztések folyamatosan 

folytak a fürdők körül, s fürdővilágunk egyre ismertebbé, és híresebbé vált. Nemesi és 

arisztokrata családok utaztak az északi Mátrába, gyógyulás, testi és lelki megerősödés 

reményében. Parád az évszázadok során megőrizte arisztokratikus vonásait éppúgy, mint 

egyszerű népi, palóc jellegét. 

 

Természeti örökségek 

Parádfürdői Park 

1883-as kezdettel a híres fürdőtelep teljes területét - melyen többségében Ybl Miklós 

által tervezett épületek találhatók - a Károlyi család parkosíttatta. A mintegy 126 katasztrális 

holdnyi területen részben francia, részben angol stílusú parkot hoztak létre. A kor divatjának 

megfelelően különböző cserjefajt, fenyőfajokat, platánokat, hársakat, később rendkívül 

dekoratív lombú juharokat, vöröstölgyeket, Japánból származó alma- és szilvafajokat ültettek. 

A parkot az egykori Károly-kastély 40 hektáros területéből az 1930-as években alakították 

közparkká. A kb. 8 hektáros terület 1982 óta védett. A védett park szabadon látogatható. 

Rákóczi fa 

Az Ilona-völgy közvetlen bejáratánál hatalmas kocsányos tölgy, az úgynevezett 

Rákóczi-fa állt. A legenda szerint 1710-ben II. Rákóczi Ferenc a Felvidékre tartva e fához 

kötötte lovát. A fa törzsének kerülete 9,5 méter, lombkoronája teljes pompájában 40 méter volt. 

A kocsányos tölgyet a Mátrában őshonos fafaj legszebb példányaként emlegették. A fa jó ideje 

kiszáradt, de még mindig fontos idegenforgalmi látványosságnak számított, azonban 2015. 

január 31-én egy viharos szélben kidőlt. A kidőlt hatalmas fatörzs jelenleg is megtekinthető az 

eredeti helyén. 
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Szent István-forrás, vagy, ahogy a népnyelv nevezi, "Csevice kút" 

A forrás vize természetes szénsavat tartalmaz, minőségét rendszeresen ellenőrzik a 

szakemberek. Feltétlenül kóstoljuk meg a különleges ízű csevicét, Parád egyik jellegzetességét! 

A kút környékén kulturált pihenő és csurdító helyek találhatók. 

Ilona-völgyi vízesés 

A Szent István forrástól az Ilona-völgy vadregényesebb arcát mutatja. Turistatérkép 

jelzi az irányt a vízesés felé, de a patak medrét követve szintén elérkezünk a völgy mélyén 

megbúvó természeti csodához, az Ilona-vízeséshez. Az Ilona-patak vize az Ilona-völgy 

függőleges sziklafalának V alakú felső hasadékából vékony sugárban zúdul alá 10 méteres 

magasságból. Amatőr fotósok kedvelt témája a lágyan hulló vízzuhatag. Utunk során érdemes 

figyelni a patakmeder köveire, uszadékaira, amely a Mátra vad, megzabolázhatatlan energiáit 

mutatják. 

Az Ilona-völgy, s az ott található Ilona-patak és Ilona-vízesés nevét Dessewffy Ilonáról, Károlyi 

György unokájáról kapta. 

Clarissza-forrás 

Parádóhuta neves gyógyvize a Klarissza-forrásból fakad, mely a település délkeleti 

végében, az erdő szélén bújik meg. Szénsavtartalmával a szervezet hőmérsékletét növeli, 

gyorsítja a vérkeringést, vastartalma miatt pedig a vérképzésben van jelentősége. A forrást 

Károlyi Mihály a nagymamájáról, gróf Kornis Clarisse - ről nevezte el. A nap bizonyos 

időszakaiban a gyengén folydogáló vasas-savanyú vízért sorba kell állni. Különleges íze és 

magas vastartalma miatt néhány napra érdemes tartalékolnunk belőle! 

Timsós-vasa vízfürdő 

 

A Parádfürdői Kórháztól mintegy 100 méterre található maga a timsóbánya, ahol az ásványi 

anyag bányászatát, annak gyógyászati előkészítését végzik. A kórház különböző kezelésekre 

használja a gyógyító hatású vizet. 
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Épített örökségek és látnivalók 

Római katolikus templom 

 

Parád műemlékei közül az egyik legrégibb az 1768-ban felépített barokk stílusú, kőből 

épített katolikus templom. Keleti homlokzatán található a torony, melyben három harangot 

helyeztek el, Szent Otília, Szent Mihály és Szent Vendel tiszteletére. A karzatra egy hatváltós 

orgona került. A mellékoltárt a Hétfájdalmú Szűz tiszteletére emelték. Az ott elhelyezett képet 

1814-ben cserélték ki igényesebb festménnyel. 1878-ban bővítették a szentegyház sekrestyéjét. 

1892-ben özvegy Károlyi Gyuláné saját költségén renováltatta kívül-belül az épületet. A 

templom boltíves mennyezeti freskóit Takáts István mezőkövesdi festő készítette 1966-ban, s 

ebben az évben újították fel az empír stílusban készült csillárt is a parádsasvári üveggyárban. 

Legutoljára 1999-ben belülről, 2000-ben pedig kívülről renoválták a hívők jelentős anyagi 

támogatásával. A templom előtt Szűz Mária szobor áll, amelyet 1908-ban az Amerikában 

dolgozó parádiak állíttattak. Ez a templom az egyetlen Magyarországon, amelyet Szent Otília 

tiszteletére szenteltek fel. A legenda szerint Otília a III. században világtalannak született, ám 

a keresztségben visszanyerte a látását. Így lett a vakok és gyengén látók védőszentje. E ritka 

patrónusválasztást az építtető, Grassalkovics Antal földbirtokos, családjában kialakult örökletes 

szembetegség magyarázza. 
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Cifra istálló és Kocsimúzeum 

Gróf Károlyi György fényűző istállót építtetett a fürdőtelepi kastély mellé, melynek 

terveit Ybl Miklós tervezte. A Cifra-istálló 1869 augusztusában épület fel, U alaprajzú, 

földszintes, nyeregtetős, favázas épület, melynek két szárában háromhajós istálló, középső 

részében faoszlopokkal alátámasztott mestergerendás kocsiszínek találhatóak. 

Ma Kocsimúzeum működik itt, melyet 1971-ben hoztak létre a hazánkban rendezett Vadászati 

Világkiállítás alkalmából. A kocsigyártás történetét bemutató kiállításon öt teremben látható a 

kocsizás fejlődését bemutató különböző kocsifajták. A kiállítás részeként a bognár-, kovács- és 

szíjgyártó mesterség szerszámai is megtekinthetők. A Cifra istálló bal szárnyában, az eklektikus 

stílusú, fagerendás, vörös téglás épület márvánnyal borított istállóiban ma is nemes paripák 

laknak. 

Károlyi-kastély 

A Tarna patak völgyében, annak jobb partján emelkedő dombhát tetején épült. Alapjait 

Grassalkovich I. Antal vetette meg, a kastély korábbi helyén egy urasági nyári lak épült 1770 

körül, és 1798-ban házi kápolna is helyet kapott. Átépítésére a kiegyezés után került sor, az 

építtető gróf Károlyi György Ybl Miklóst, a neves fővárosi építészt bízta meg a munkálatokkal. 

1872-re épült meg a klasszicista stílusú vadászlak, melyet később alakítottak át kastéllyá. Az 

északi kétemeletes szárny romantikus stílusban épült, de ezt már Károlyi Gyula építtette 1889-

ben. A kastély a bővítés során 44 szobássá vált, és vezetékes vízhálózattal látták el. Itt töltötték 

mézesheteiket Károlyi Mihály és felesége Andrássy Katinka. Az épület jelenleg üresen áll. 

Károlyi Mihály emlékét emléktábla őrzi a kastélyban, melyet 1978. október 26-án helyeztek el, 

s melynek leleplezésén még részt vett felesége is. Az emléktábla Asszonyi Tamás munkája. 

Erzsébet Park Hotel*** Superior 

Az Erzsébet Szállót 1893-ban építették Ybl Miklós tervei alapján. 

2002 februárjában megújult külsővel-belsővel nyílt meg a három csillagos szálloda három 

hektár szabad zöldövezeti területtel. 42 szobában fogadja a vendégeket. 

2008-ban került átadásra az új szállodarész, mely a Zsuzsanna-lak helyén épült, itt kapott helyet 

egy újabb wellness részleg és a Mofetta (szén-dioxid szárazfürdő) szolgáltatás. 
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Parádfürdői Állami Kórház, Ásványvíz Gyűjtemény 

Az első fürdőházat 1795-ben építették Parádfürdőn. 1854-től újabb folyamatos 

építkezések kezdődtek. 1854-ben a Zsuzsanna lak, 1865-66-ban a timsós-tó, 1873-ban az Ybl 

szálloda, 1893-ban az Erzsébet szálló épült meg. Az épületek tervezője Ybl Miklós volt (az 

egyik szállodát későbbiekben róla nevezték el), kivitelezője Koch Henrik. Az 1930-as években 

létrejött a Nemzeti Közművelődési Alapítvány, amely Parádfürdő működtetését is átvette.1932-

ben folyóvízzel látták el és tovább bővítették a szállodákat. 1934-ben egy rendeletben 

"Parádfürdői Gyógyfürdő" néven az intézetet gyógyfürdővé minősítették. (Innen datálható a 

Parádfürdői Állami Kórház jogelődjének léte.) 1936-37-ben Parádfürdő szinte egészében 

elnyerte mai képét. 1952-ben a Nemzeti Közművelődési Alapítvány által fenntartott fürdőtelep 

megosztásával létesült a Parádfürdői Állami Kórház. Huszonöt országból származik az a több 

mint 350 palackból álló ásványvíz gyűjtemény, amelyet tárlókba rendezve, 1987 óta 

tekinthetnek meg a látogatók. Külön tárlót kapott a parádsasvári forráshelyű parádi víz. A 

múzeumban a Parádfürdőre vonatkozó dokumentumok, képeslapok, újságcikkek gyűjtésével is 

foglalkoznak. 

Freskó rendezvényterem 

1937 tavaszán adták át a kétszázötven személyes vendéglőt. A belső dekorációt 

Haranghy Jenő debreceni festő készítette el. A falakon nagyméretű táblaképei (pannói) 

láthatók. Bár az éttermet Freskó étteremnek nevezik, az elnevezés helytelen, hiszen Haranghy 

nem freskókat festett, hanem pannókat. A főfalon Arany János Buda halála című eposzából 

látható a mátrai vádaszat jelenet, az oldalfalakon pedig Kossuth Lajos 1840-es parádi 

tartózkodását, illetve a parádi strand 1940-es látképét festette meg a festő. A teraszra nyíló 

ajtóközökbe a tizenkét hónap figurális ábrázolásait tervezte, melyek nem készültek el, így 

jelenleg csak három fali kompozíció látható. 

 

Múzeum / tájház 

Palóc Ház 

Az 1770-es években épült ház, a Mátra vidéki faépítkezés utolsó megmaradt emléke, 

melynek első két sejtjét zsilipelt technikával építették. A harmadik helyiséget később, 
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valószínűleg a család tagjainak szaporodása miatt toldták hozzá a XIX. Században. 1963-ban 

nyitotta meg kapuit, az akkor még Heves Megyei Múzeumi Szervezet egységeként. Ma a Dobó 

István Vármúzeumhoz tartozik. Ez volt az első tájház, amit megnyitottak. A pitvarból, szobából 

(házból) és kamrából álló lakóház egyszerű bútorokkal van berendezve, melynek berendezési 

tárgyait Morvay Judit és Csilléry Klára gyűjtötte Parádon és a szomszédos Bodony településen 

a 60-as évek elején. A több mint 220 éves épületben megtalálhatóak a korabeli palóc építészeti 

stílusjegyek. A ház ajtaja a pitvarba nyílik, amely tároló helyiség volt. Jobbra a szoba (ház) 

található, a kürtös kemencével, mely a főzésen, melegadáson kívül alvásra is szolgált. Itt 

található a tűzlóca; vízlóca és a főlóca; a kecskelábú, keményfából készült asztal; a 

gyerekállóka; a nagy kelesztő teknő; valamint a főzéshez szükséges eszközök is. A nők a 

kamrában aludtak, ott tartották az ácsolt vagy festett ládáikban a család holmiját. 

A portán megtalálható a hidas ól (disznó ól), és a csűr is, mely szintén zsilipelt technikával 

készült. A csűr választja el az udvart a kerttől, mely az úttal párhuzamosan épült. Három részről 

nyitott, szérűként használták, kocsit, szerszámokat, földműveléshez szükséges eszközöket 

tároltak itt. A jobb oldali részén található az istálló, ahol az állatok mellett a férfiak is gyakran 

aludtak dikókon. A palócokra sokáig jellemző volt a nagycsalád. Volt, hogy 25-50-en is éltek 

egy házban. A parádi porta jelenlegi berendezése szerint két idősember, két másik pár és 

gyermekeik éltek itt. 

Asztalos Johák kiállítóterem népi fafaragó hagyatéki kiállítása 

 

A fafaragó mester hagyatékának egy részét az önkormányzat 2006-ban vásárolta meg, 

és ekkor nyílt meg a jelenlegi kiállítás is. A mester Parádon, zsellér családban született, és a 

palóc élet szépsége, szegénysége késztette arra, hogy a palóc életnek emléket állítson fába 

vésve. Gyermekként gyakran járt a szüleivel summásnak a Dunántúlra. Ott találkozott 

csikósokkal, gulyásokkal, juhászokkal, akiknek ruházatát, használati eszközeit jól 

emlékezetébe véste. Tőlük tanult meg pásztorbotot, ostornyelet faragni, díszeket rávésni. 
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Az apróbb tárgyak faragása után érezte úgy, hogy életfeladata a palóc élet és a betyárvilág 

legendáinak megörökítése életnagyságú szobraiban, domborműveiben, kisplasztikáiban. 

Szobrait gondosan kiválasztott szálfákból faragta ki, melyhez főleg vadkörtefát, gesztenyét és 

hársfát használt. A kiállításon megtekinthető édesanyjáról készített korai alkotása; a 

„parasztasszony gyermekkel” című szobra, mely a Nemzeti Galériában is ki volt állítva; 

továbbá négy betyár szobra (Vidróczki Marci, Pintér Pista – a Mátra és a Bükk betyárja; Rózsa 

Sándor – az Alföld betyárja; Sobri Jóska – a Dunántúl, Bakony betyárja). Ezen alakok 

kifaragása csodálatra méltó akaraterőről, türelemről, fantáziáról tanúskodnak. 

II. Rákóczi Ferenc 300. születésnapja alkalmából készített díjnyertes alkotása, a Rákóczi 

szabadságharcnak állít emléket. Táblaképek sorozata mutatja be a föld megmunkálását - a 

szántástól a cséplésig -, és a palóc lakodalmi jeleneteket. Asztalos Johák emlékét megérdemelt 

tisztelet övezi, hiszen még életében igyekezett alkotásait együtt tartani. 

Tájház 

 

 

A kiállítás anyagát 2000-ben, a Millennium tiszteletére gyűjtötte össze a parádi 

Nyugdíjas Klub közössége, mely a településen fennmaradt, megmaradt palóc viselet és életmód 

tárgyi eszközeit mutatja be. Látható egy eredeti nyoszolya (ágy) a hozzátartozó kellékekkel, 

eredeti parádi dunyha, párnák (fejelek), derékalj, szalmazsák, lepedő, sátorlepedők, számos 

vászonból készült ruha, törölközők, asztalterítők, tarisznyák, valamint a menyasszonyi 

kelengyeláda, mely a palóc házak egyik legjellegzetesebb, leginkább fennmaradt darabja. 

Megtekinthető továbbá a palóc viselet több ruhadarabja, a sok alsószoknyás, bő ingvállas ruhák, 

az arany és ezüst csipke fejviselet, valamint a fekete színű ruhák, melyeket ötven év felett 

hordtak a nők. A férfiak vászon ruházata, majd a háború után elterjedt priccses nadrág, posztó 

mellény és még számos ruhadarab állít emléket a XIX. és XX. század első felében használt 
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viseleteknek. Megtekinthetőek a kenderfeldolgozás eszközei, a kendertörő, a tiloló, a gereben, 

a guzsaly, a motolla, a gombolyító, a csőrlő, az orsó, a vetélő és a szövőszék (eszváta). 

Látható a korabeli mosás eszközei (mosóteknő, mángorló, sujkoló), és a gyerekbútorok (ülcsik, 

etetőszék, bölcső). 

Tájház, Asztalos Jochák kiállítás egyenkénti megtekintése 

Felnőtt    500.- Ft/fő 

Diák, nyugdíjas   400.- Ft/fő 

Diákcsoport esetén 10 gyermek után 1 felnőtt kísérő ingyenes 

Kombinált belépő (kettő helyszín együtt) 

Felnőtt    800.- Ft/fő 

Diák, nyugdíjas   600.- Ft/fő 

Nyitva tartás 

Hétfő     Szünnap 

Kedd – Szombat   1000 – 1600 

Vasárnap    1000 – 1400 

Elérhetőségi adatok – (Megnevezés): Palóc ház  

cím: 3240 Parád, Sziget út 10. 

telefonszám:  +36-30/416-35-50 

e-mail cím: iksztparad@gmail.com 

levelezési cím: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. 

 

Elérhetőségi adatok – (Megnevezés): Asztalos Johák kiállítóterem népi fafaragó 

hagyatéki kiállítása 

cím: 3240 Parád, Kékesi út 2. 

telefonszám:  +36-30/416-35-50 

e-mail cím: iksztparad@gmail.com 

levelezési cím: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. 

mailto:iksztparad@gmail.com
mailto:iksztparad@gmail.com
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Elérhetőségi adatok – (Megnevezés): Tájház 

cím: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 53. 

telefonszám:  +36-30/416-35-50 

e-mail cím: iksztparad@gmail.com 

levelezési cím: 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. 

 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

A többnapos, Palócnapok elnevezésű rendezvény településünk legnagyobb múltidéző, 

hagyományőrző programja, amelynek célja a palóc kultúra hagyományőrzésének – ének, 

néptánc és viseleti örökségének, valamint gasztronómiájának bemutatása, átörökítése. A 

Palócnapot 1961-től kezdődően hagyományőrző szándékkal rendezik meg a Mátra egyik 

legszebb településén, Parádfürdőn. A zenei intézettől Borsai Ilona néprajzkutató, Somfai 

Tiborné, Nagy Miklós és Hanga János végigjárták a Péterkei Járás összes települését. Borsai 

Ilona minden településen meghallgatta saját énekeiket és kiválogatta belőlük az eredeti palóc 

népdalokat, emellett minden falut felkészítettek az 1000 tagú kórusban való részvételre és a 

menetben bemutatott életképek előadására. Az első Palócnapon kimondottan a palócokra 

jellemző táncokat mutatták be (körtáncok, lakodalmas táncok). Az életképek között szerepelt a 

fonó, az aratás, a csigatészta készítés, a kovácsmesterség bemutatása. A kétévente (később 

négyévente) felvonulással, gálával, kiállításokkal, vendéglátással tarkított rendezvények 

résztvevői az összetartozás érzésétől vezérelve gyakori összejövetelt igényeltek. Ezt az igényt 

a Nyugdíjas Klub megalapításával realizálták Parádon, amelynek vezetője Kovács Pálné lett. 

Ezek az emberek már gyermekkoruktól kezdve részesei voltak a falu szertartásos szokásainak, 

ahol a népdalok tömegét hallhatták, énekelhették és a hozzá tartozó táncokat, játékokat 

gyakorolhatták (fonóház, lakodalom, keresztelő, farsang, séták a Fő utcán, tollfosztás, 

kukoricahántás, stb.). Ők hagyták örökül ezt a kincset a ma hagyományőrzőinek. Az első 

Palócnapon a kiváló szervezésnek köszönhetően több ezer vendég csodálta meg a féltve őrzött 

különleges népviseletben felvonulókat. A felvonulást a Gála követte, ahol elsőként az 1000 tagú 

mailto:iksztparad@gmail.com
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kórus mátrai dalokból összeállított dalcsokrot énekelt Vass Lajos karnagy vezényletével. A 

dalosok, táncosok órákig tartó előadását a közönség hangos tapssal jutalmazta a Károlyi Kastély 

mellett ideiglenesen felállított parasztház "portáján". 1961-től 1976-ig a nagy érdeklődésre való 

tekintettel még hat alkalommal szervezték meg a Palócnapot. A Palócnap az idegenforgalom 

fellendülése szempontjából is fontos esemény volt. 1976 után a tömegeket vonzó, tehetségeket 

megismertető esemény anyagi és személyi változások miatt elmaradt. 1992-ben a parádi 

Nyugdíjas Klub 10 éves születésnapját ünnepelte meghívott vendégei körében. A találkozó a 

"Kispalócnap" nevet kapta. Nagy Oszkárt, Parád akkori fiatal polgármesterét ez a rendezvény 

arra inspirálta, hogy felelevenítse a régi nagy Palócnapokat. Így 1993-tól 2010-ig 

(nyugdíjazásáig) magas színvonalon sikeresen valósította meg Csortos Béláné - közművelődési 

előadó - hathatós segítségével és az Önkormányzat tisztségviselőinek, dolgozóinak 

közreműködésével. Az évek során a programot bővítették a vadásztársaságok vadételfőző 

versenyével. Nívós kézműves és képzőművészeti kiállítások, színházi előadások, fúvós 

hangversenyek, szabadtéri táncestek, vásárok és a tűzijátékok tették színvonalasabbá a már 

három napos vigasságokat. 

A parádi hagyományőrzést az országos minősítésen Arany fokozatot kapott 

Palócbokréta Hagyományőrző Egyesület csodálatra méltó módon ápolja. A Palócnapokon és 

egyéb ünnepi rendezvényeken is elbűvölik a közönséget. Országos minősítésen Arany 

fokozatot kaptak. 2010-ben Mudriczki József Parád új polgármestere vette át a rendezéssel járó 

munkálatokat, amit elődeihez méltón valósít meg. 2017. évtől - a XXX. Jubileumi Palócnapokat 

követően - kétévente kerül megrendezésre. Látogasson el hozzánk, legyen részese a palócok 

legnagyobb ünnepének!  

Szálláshelyek 

Erzsébet Park Hotel***Superior 

3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos út 372. +36 36/ 444 044 info@erzsebetparkhotel.hu 

www.erzsebetparkhotel.hu/ 

mailto:info@erzsebetparkhotel.hu
http://www.erzsebetparkhotel.hu/
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„Csodálatos erdei környezet, kristálytiszta levegő. Kényelmes szobák, ízletes ételek. Az Egri 

és Mátrai borvidék borai. Barátságos, segítőkész személyzet. Számos látnivaló, pl. Ilona-völgyi 

vízesés. Rengeteg szabadidős program, pl. bowling, biliárd, ping pong, tollas labda, erdei túra, 

nordic walking, segway. Ingyenes parkolás, ingyenes Wifi. Az Erzsébet-szárnyunkban 41 

kényelmesen berendezett szoba áll vendégeink rendelkezésére: 17 kétágyas, 18 egy- vagy 

kétszemélyes kihúzható kanapéval bővített szoba; 2 kétlégterű lakosztály és 4 galériás 

lakosztály várja a párokat, családokat, céges rendezvények résztvevőit. A szobák parkra nézők 

vagy utcafrontiak; nemdohányzóak; földszintiek vagy emeleten elhelyezkedők, minden esetben 

színes televízióval, telefonnal, mini hűtőszekrénnyel felszereltek, míg a fürdőszobák 

sarokkáddal, normál káddal vagy zuhanyzóval ellátottak. Az Erzsébet-szárnyban nincs lift. 

Az lakosztályok dupla alapterülete, parki panorámája, klímája, nagy képernyős tévéje 

emeltebb komfortfokozatot nyújt. 

 

Az új Zsuzsanna-szárnyunkban 58 szobát kínálunk: 27 kétágyast, 25 szimpla pótággyal 

bővített szobát; 6 családi szobát. A szobák a másik szárnyra, főútra vagy parkra nyíló 

panorámával rendelkeznek; nemdohányzóak; emeletiek; részben erkélyesek; minden esetben 

légkondicionáltak; színes televízióval, telefonnal, minibárral és széffel felszereltek, míg a 

fürdőszobák zuhanyzósok. Az lakosztályok kétlégterű kialakítása elsősorban családok részére 

nyújt teljes mértékben kényelmes elhelyezést.” 



                                                                                                                                 

 
187 

 

Reggeli, ebéd, vacsora Kültéri, beltéri  

 

 

Hanga vendégház 

 

3240 Parád, Külterület – Fényes Pagony 1., +36-30-305-8596, info@hangavendeghaz.hu 

www.hangavendeghaz.hu 

„A vendégházunk a Mátra egyik északi fennsíkján, távol a városok zajától, közvetlenül 

az erdő mellett Parád külterületén található.  A csendes, nyugodt környezet ideális választás, ha 

garantált pihenésre vágyik.  A 14 fős ház szobáiból, csodás kilátás nyílik a Mátra kékestetői 

gerincére és a Bükk hegység távoli fennsíkjára. Leírhatatlan látványt nyújt a napfelkelte, amit 

a madárcsicsergés és az erdei tisztáson átvonuló szarvasok és őzek látványa tesz igazán 

meghitté. A hatalmas udvar nyugodt kikapcsolódást biztosít. Az apróságoknak játszóteret, a 

nagyobbaknak pedig kültéri ping-pong asztalt és csocsó asztalt biztosítunk.  A kinti 

sütéshez/főzéshez szalonnasütő hely és fedett kiülő kínál lehetőséget. Az esti beszélgetések 

hangulatát a páratlan panoráma teszi felejthetetlenné.  A tiszta hegyi levegőn töltött nap után a 

meleg hangulatú szobák várják, melyeket helyi iparművészek által készített rusztikus 

bútorokkal rendeztünk be.” 

mailto:info@hangavendeghaz.hu
http://www.hangavendeghaz.hu/
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Reggeli, ebéd, vacsora, 

 

 

Helyi terméket előállítók 

Mata Pál - üvegcsiszoló mester 

3244 Parádfürdő, Pavilon sor 1. (Cifra istállóval szemben) Mintabolt: +36 36/ 544-034 

Privát: +36 36/ 544-032 Email: mail@matakristaly.hu Web: www.matakristaly.hu 

Mata kristály: a klasszikus érték 

A csiszolt kristály több mint anyag. Évszázadok tudását hordozzák a kézműves-technikákkal 

készült darabok, s olyan szakmai műhelytitkok rejlenek készítésének folyamata mögött, melyre 

ma is úgy vigyáznak, akár a középkor pénzverdéinek sablonjaira. E tradíció tükröződik a hazai 

üveggyártás egyik utolsó fellegvárában, a parádfürdői Mata-műhelyben. Egyedülálló kristály 

gyűjtemények születnek itt, melyek magukban hordozzák alkotójuk tudását, kreativitását, 

hivatásának szeretetét. A magyar üvegművészet nemzetközi piacokon egyik legkeresettebb 

alkotója Mata Pál üvegcsiszoló mester, akinek műhelyéből muzeális értékű és minőségű 

kristályok kerülnek nyugat-európai- illetve japán piacokra, magán- vagy közgyűjteményekbe. 

Az alkotónak több germán területen is - Nürnbergben, Innsbruckban, Maastricht - ban, Grazban, 

Bad Breisig - ben - illetve az olaszországi - Arezzóban nyílt kiállítása. 

 

 

mailto:mail@matakristaly.hu
http://www.matakristaly.hu/
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Gál István – üvegcsiszoló 

3240 Parád, Kristály út 45. +36 36/ 364-150 

Gál István egyedi kézzel csiszolt ólomkristály termékeket: készleteket, vázákat, 

hamuzókat, tálakat készít. Kiállítótermében apróvadas, nagyvadas termékek, emblémák, 

feliratok láthatók. 

Üvegcsiszolás megtekinthető csoportosan is! 

 

Jónás Bálint - üvegfúvó mester 

3240 Parád, Kékesi út 25. +36 36/ 364-757, 06/30 557-4187 

Jónás Bálint 1970-ben a Salgótarjáni Öblösüveggyárban kezdett tanulni és dolgozni. 

1973-ban már végzett üvegfúvóként került a Parádsasvári Üveggyárba. 25 év munkaviszony 

után Finnországba ment dolgozni, ezért sikerülhetett keresetéből egy saját kis üveghutát 

létrehoznia. Szakmai szeretete egyben hobbija is. A szinte már elfeledett, régen nem tanított 

technikákat is elsajátította. Saját gyűjteménnyel rendelkezik, amelyet majd múzeumnak szán és 

tervezi üveghutájában az üvegkészítés munkafolyamatának bemutatását is. Eozinos, filigráni és 

millefiori technikával készített tárgyai a hagyományos formát követik, a kivitelezését a magas 

színvonalú korrekt szakmai tudás jellemzi. Jónás Bálint a magyarországi üvegfúvó szakma 

egyik legelismertebb alakja, munkái a legkülönbözőbb helyeken és országokban nyerték el a 

műkedvelők tetszését. Számos kiállítás és kitüntetés bizonyítja a művész precizitását és 

igényességét, egyedi stílusának és rendkívül alapos szaktudásának köszönhetően munkái 

nemzetközi kiállítások és galériák legkedveltebb darabjai közé tartoznak. 

 

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap  
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Falumegújítás, -fejlesztés 2012 Parád Nagyközség Önkormányzata 18 007 273 Ft 

Településközpont kialakítása  

 

Önkormányzat elérhetősége 

Mudriczki József Polgármester úr 

telefonszám: +36 36 544 072, e-mail cím: parad@t-online.hu, levelezési cím: 3240 Parád, 

Kossuth Lajos út 91. weblap: www.parad.hu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:parad@t-online.hu
http://www.parad.hu/
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Parádsasvár 
A település története és jelen 

Írásos emlékek 1549-ben említik elsőként, mint Országh Kristóf tulajdona. Őt követően 

Ungnád Kristóf egri várkapitány vette zálogba 1575-ben, majd 1603-ban Rákóczi Zsigmond 

vásárolta meg, közel 100 esztendőig birtokolta a Rákóczi család. 1676-ban Rákóczi Ferenc és 

testvére, Rákóczi Júlia, 1710 – ben II. Rákóczi Ferenc a tulajdonos, akinek nevéhez fűződik 

1710-ben a Som-hegy alatt az üveghuta megalapítása. Az üveggyár és gyártás 2005-ig jelen 

volt a településen. Az 1740-es években Grassalkovich Antal lép fel, mint tulajdonos a település 

történetében,  1841 után gróf Károlyi György, aki korábban csak bérlői státuszban volt, került 

tulajdonosi pozícióba. 1881-ben megépült a híres Károlyi-kastély, Ybl Miklós tervei alapján, 

jelenleg 5 csillagos luxusszállóként működik.  Parádsasvár 1912-ig Bodonyhoz tartozott. A 

falu, Mátrasavár néven „futott”, egészen 1958-ig, akkor vált közigazgatásilag önálló községgé, 

és lett Parádsasvár a település neve.   
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Természeti örökségek 

A 24-es számú főút mellett a Mátra északi oldalán helyezkedik el. Kilátás nyílik a 

Mogyorós - orom, a Nagy-Lipót, Galyatető, Bagolykő, Csór-hegy, Vadak-orma, Hármas-tető 

és Vár hegyek részekre. Parád felől érkezik a 24-es műút mellett növénytani különlegességnek 

számító Ősjuhar található. 

 

   

 

Épített örökségek és látnivalók 

„Az üveggyár adott munkahelyet a szomszédos falvakban élőknek is. Az 

ipartörténetileg is egyedül álló gyár, jelenleg nem működik, de a településen több vállalkozó 

folytatja az üvegcsiszolást, ezért kis manufaktúrákban, boltokban megvásárolhatók a gyönyörű 

csiszolt termékek. A természeti adottságok miatt sportolásra, gyalogtúrákra, az erdők növény 

és állatvilágának megismerésére kiváló lehetőséget biztosít Parádsasvár és hegyvidéke. Pár száz 

méter megtétele után a fenyvesek közepén található a Károlyi kastély gyönyörű építészeti 

stílusával, amit Ybl Miklós tervei alapján 1881-ben kezdtek el építeni. A kastélyt Sasvár néven 

említik, ez a falu névadója is 1958-tól.” http://paradsasvar.hu/a-telepules-tortenete/  

„Az 1881-82-ben épült neoreneszánsz stílusú Károlyi kastély Ybl Miklós tervei alapján 

készült. Emeletes rizalitja és kétemeletes, német reneszánsz stílusú szárnya szintén az ő műve, 

http://paradsasvar.hu/a-telepules-tortenete/
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persze későbbről, 1885-ből. A vadászkastélyt a források szerint a Károlyi család keresztelte 

Sasvár névre. A település mai elnevezése is őrzi ezt. Egyetlen híresség élt itt, Károlyi Mihály. 

A Károlyi család tulajdonába a Debrőy uradalom 1846-ban került, az emigráció után Károlyi 

György 1893-tól1903-ig élt a kastélyban. Károlyi György után unokája, Károlyi Mihály lett az 

uradalom tulajdonosa. Ő városi ember révén, nem szerette a földesúri életet, de felesége, 

Andrássy Katinka, a Vörös Grófnő, kedvelte a vidéki életformát. Károlyi az épület egy részét 

bérlőknek adta ki, akik azt szállodaként hasznosították. A Tanácsköztársaság után az állam 

eltulajdonította a birtokot a Károlyiaktól, akik csak a II. világháború végén kapták vissza két 

évre egykori birodalmukat. A szocializmus idején gyermeküdültetésre használták, de az elmúlt 

évtizedben ismét magántulajdonba került. 1996-ban vásárolta meg a jelenlegi tulajdonos az 

épületet és a körülötte elterülő parkot, amely a felújítás után, 1998 decemberétől várja a pihenni 

vágyókat.” https://m.utisugo.hu/kastelyhotel/a-paradsasvari-kastely-tortenete-71779.html  

 

Múzeum / tájház 

A 2014-ben nyitotta meg kapuit a Parádsasvári Kristálygaléria és Kiállítóterem. A már 

említett II. Rákóczi Ferenc által alapított, 2000 – es évek elejéig működött Parádsasvári 

Üveggyár, világhírnevet szerzett szakemberei és képzett munkásai által gyártott termékein 

keresztül.  A csiszolt ólomkristály termékek világszerte ismertek és keresettek. A Galéria a 

bemutatja a felhasznált nyersanyagokat, a gyártási folyamatot, az üveghutát, az olvasztástól a 

kristálycsiszolásig terjedő munkálatokat.  Vásárlásra van lehetőség, és élőben megtekinthetik a 

gyártási folyamatok egyes fázisait is. Forrás: https://kristalygaleriaparadsasvar.ewk.hu/ 

https://m.utisugo.hu/kastelyhotel/a-paradsasvari-kastely-tortenete-71779.html
https://kristalygaleriaparadsasvar.ewk.hu/
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Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Falunap, Luca – nap.  

Szálláshelyek 

Flóra Apartman 

Alföldi Imre, 3242 Parádsasvár, Petőfi S. u. 39-41. 

Férőhelyek száma: 20, info@flora-apartman.hu, Tel: +36 20 468 6479 

A szálláshely parkosított, zárt és tágas udvarral rendelkeznek. Egy időben 20-25 fő vendég 

fogadására alkalmas a szálláshely együttes. Az apartmanok 2-4-6-8 férőhelyesek és jól 

felszerelt, modern étkezőkonyha tartozik mindegyikhez. A nagyobb apartman tágas, 10-15 fő 

elhelyezése is lehetséges benne, nappalival rendelkezik.  A szobák kétágyasak, főleg 

franciaágyas, hűtővel, televízióval, rádióval felszereltek. A kerti részen, pihenőhely, kerti 

játszóház került kialakítása, de megtalálható itt állatsimogató is, ami nem csak a gyermekek 

egyik kedvence. Családias légkör, kiváló vendéglátás, nyugalom és számtalan kikapcsolósási 

lehetőség, aktív pihenés várja itt a látogatókat, szálláshely keresőket.  

 

 

mailto:info@flora-apartman.hu
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Hanga Vendégház 

Email: info@hangavendeghaz.hu, Cím: Parád-Fényespuszta, Mobil: +36-30-305-8596 

„A vendégházunk a Mátra egyik északi fennsíkján, távol a városok zajától, közvetlenül az erdő 

mellett Parád külterületén található.  A csendes, nyugodt környezet ideális választás, ha 

garantált pihenésre vágyik.  A 14 fős ház szobáiból, csodás kilátás nyílik a Mátra kékestetői 

gerincére és a Bükk hegység távoli fennsíkjára. Leírhatatlan látványt nyújt a napfelkelte, amit 

a madárcsicsergés és az erdei tisztáson átvonuló szarvasok és őzek látványa tesz igazán 

meghitté. A hatalmas udvar nyugodt kikapcsolódást biztosít. Az apróságoknak játszóteret, a 

nagyobbaknak pedig kültéri ping-pong asztalt és csocsó asztalt biztosítunk.  A kinti 

sütéshez/főzéshez szalonnasütő hely és fedett kiülő kínál lehetőséget. Az esti beszélgetések 

hangulatát a páratlan panoráma teszi felejthetetlenné.” 

https://www.hangavendeghaz.hu/vendeghazunk.html  

 

 

Reggeli, ebéd, vacsora,  

 

 

mailto:info@hangavendeghaz.hu
https://www.hangavendeghaz.hu/vendeghazunk.html


                                                                                                                                 

 
196 

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

1. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Parádsasvár Község 

Önkormányzata 25 000 000 Ft Panzió kialakítása Parádsasváron 

2. Parádsasvár Község Önkormányzata Ifjúsági szálló kialakítása Parádsasvár

 18.603.543Ft 

3. E-KONFORT 

Szolgáltató Kft. 

“Zöld ház” falusi szálláshely 

kialakítása 
Parádsasvár 19.396.257Ft 

4. Saspont Szolgáltató 

Kft. 

Falusi szálláshelyek fejlesztése 

Parádsasváron 
Parádsasvár 19.631.681Ft 

5. HFS LEADER Turisztikai fejlesztések – Flóra Apartman, Alföldi Imre 2019, 

szálláshelyfejlesztés, 6. 975. 120Ft  

Önkormányzat elérhetősége 

Holló Henrik Polgármester 

3242 Parádsasvár, II. Rákóczi Ferenc út 52, (06 36) 444 392, 

http://paradsasvar.hu/onkormanyzat/  

 

 

 

 

 

http://paradsasvar.hu/onkormanyzat/
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Pétervására 
 

A település története és jelen 

Pétervására és környéke ősidőktől lakott hely, melyet leletek is igazolnak. A honfoglalás 

után a kabarok, az Aba nemzetség telepedik meg a területen. Az 15. század közepén már 

mezőváros címet birtokolt, vásártartási joggal rendelkezett. A törökök felégették, de nem 

néptelenedett el a város. 

1945-ig a horvát család birtokolta, majd 1699-ben került a Keglevich család birtokába. Az 

1848–49‐es forradalom és szabadságharc idején Máriássy János honvéd alezredes alakulatával 

rátört a város főterén táborozó császáriakra. A Petőfi út egyik házának falába fúródott 

ágyúgolyó emlékezteti a lakosságot a történtekre.: 1944 decemberében hadszíntér volt a város.  

Pétervására az ország egyik legfiatalabb és legkisebb városa. 1989-ben kapta meg a városi 

rangot. 

Pétervásárának meghatározó szerepe lett mára a térségben. 2012-ben visszakapta a 

járásközpont címet, rengeteg intézmény épült. 

A város központjában található a Munkaügyi Központ, Járási hivatal és az Önkormányzat 

épülete. A katasztrófavédelmi őrs, új bölcsőde épült, új szárnnyal bővült a Művelődési ház és 

az általános iskola, felújították az egészségügyi központot, orvosi ügyelet épületét, könyvtárat 

és az infrastruktúra fejlesztésére is odafigyeltek. Folyamatosan javul a közbiztonság és 
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visszaszorul a munkanélküliség aránya. Sportolási lehetőség is rendelkezésre áll, konditerem, 

szépségszalon, szolárium nyújt feltöltődést a vendégek számára. A sportegyesületen belül 8 

szakosztály működik, fitneszterem, teniszpálya épült, műfüves focipályával rendelkezik a 

település. Az új sportcsarnok és uszoda építése hamarosan megkezdőik. 

 

Természeti örökségek 

A kistáj elhelyezkedését az Ózd-Pétervásárai-dombság néven határozhatjuk meg, a 

Hódos-,Hangony-, a Leleszi-patak és a Tarna között elterülő vidéket. 

Területe teraszos folyóvölgy, egy tektonikai árok, mely néhol medencévé tágul.  

Pétervására talajának összetétele Homokkő Formáció.  

 A települések közelében telepített akácos, a legelő állattartás hatására kialakult borókások 

csodálatos látvánnyal szolgálnak. Természetes növényzetét keményfaligetek, tölgyesek, 

bükkösök, gyertyánosok, kaszálórétek adják. 

Állatvilágát tekintve nagy  számban fordulna elő gerinctelenek, ízeltlábúak,  rovarok. Sok 

nappali lepkével találkozhatunk, például kis apollólepke, farkasalamalepke, és a ritka lápi 

gyöngyházlepke. Legelőkön találkozhatunk az imádkozó sáskával és a darázspókkal is, de 

előfordul a foltos szalamandra, a pettyes szalamandra is. 
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Sokszínű madárvilág jellemzi, sokféle, és védett fajjal találkozhatunk, többek között a  

császármadárral. A homokkősziklák falaiban megbújik a gyurgyalag, a fenyvesekben pedig a a 

keresztcsőrűvel találkozhatunk. Denevérek, a nagyfülű denevér, a hegyesorrú denevér, vízi 

denevér, kései denevér is gyakori vendég a város környezetében. Vadállománya igen sokszínű; 

őz, a gímszarvas, a vaddisznó őshonos, a dámvad és a muflon viszont betelepített.  

Az Ózd-Pétervásárai-dombság nagy része a Tarnavidéki Tájvédelmi Körzethez tartozik, ebből 

kifolyólag  védelem alatt áll. A tájvédelmi körzetet 1993-ban hozták létre. A területet 1978-ban 

természetvédelmi területté nyilvánították.  

 

Egyedi tájértékek (természeti értékek) 

Homokkőfalak és bányák  

 

 

Töredezett homokkőfal 
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Épített örökségek és látnivalók 

 

Világháborús emlékmű 

 

 

A Szabadság téren álló I. világháborús emlékmű, Szovjet emlékmű, illetve Szabadságszobor is 

díszeleg.  

 

A Fájdalmas Anya kápolna 
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A körkápolna (rotunda) a Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utak kereszteződésénél található. 

1722‐ben  építették, barokk stílusban. Alapfalai feltehetően az egykori román 

temetőkápolnához tartoznak. 

 

Keglevich-kastély - műemlék  

 

A város büszkesége a Keglevich‐kastély, ami 1760‐ban készült. Kétszintes, barokk 

stílusú kastélyt, melyet  Keglevich I. Gábor építtette Christoforo Quadri itáliai mesterrel. A 

XIX.század elejére tehető, amikor is oldalszárnyakkal bővítették az épületet. A lépcsőház 

kapuja az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében lelhető fel. Az ötnyelves zárral rendelkező 

pince ajtaja valamint a lépcsőkorlát Fazola Henrik lakatosmester munkáját dicséri. Az emeleti 

dísztermet freskók díszítik, melyet 1762-ben Beller Jakab készített. A freskókon a kastély 

építésének jelenetei, a négy évszak és görög mitológiai alakok láthatóak. A kastélyt a második 

világháború után, 1964 körül kezdték el felújítani.  

Jelenleg a Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és Szaktanácsadó 

Intézet és annak kollégiuma működik az épületben.  
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Római katolikus plébániatem templom - műemlék  

 

A kéttornyú katolikus templomot Keglevich Károly építtette a korábbi templom 

(1719)helyett 1812 és 1817 között. A Tours‐i Szent Márton plébániatemplomot, amelyet a 

“palócok péterkei székesegyháza”‐nak neveznek népiesen, Povolni Ferenc egri mester építtette 

fel. A magyarországi romantikus stílusú épületek  között az egyik elsőnek számított, viszont 

gótikus jegyek is megmutatkoznak rajta. A templom alatt található a Keglevich család kriptája, 

melyet befalaztak 1980‐ ban, mikor az utolsó leszármazott is meghalt. 

Szt. Márton tiszteletére szentelt templom a lakosság számához képest kicsi, így azt bővíteni 

kell. A felújítást 1767-ben megkezdték Pétervására jobbágyai saját költségükön és erejükből. 

Építésze Povolni Ferenc egri építőmester. A fák között, középkori kerítőfaltól övezett térségen 

álló, háromhajós, kéttornyos, neogótikus templom.  

 

 

 

Oroszlán szobrok 
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XX. század első harmadából származó, neobarokk stílusú szobrok. Alacsony talapzaton, 

egymással szemben álló két műkő oroszlán. Eredetileg a Keglevich kastély főbejárata előtti 

parkban kaptak helyet.  

Volt Járásbíróság épülete   

 

1940-ben épült, klasszicizáló épület. A város térségben betöltött központi szerepét igazolja. 

Jelenleg a Szakiskola kollégiumaként működik. 

 

Petőfi Sándor út 9. „Ágyúgolyós-ház”   

„A ház falában ma is látható egy ágyúgolyó az 1849 február 24.-én lezajlott pétervásárai 

csatából, melyben Máriássy János honvéd ezredes váratlan rajtaütéssel meglepte a 

Windischgrätz-vezette császárpártiak csapatait.” 

Magtár   

A XIX. században épült klasszicista stílusban, a kastélyhoz tartozott.  

Múzeum / tájház 

Művelődési Ház 

Igazgató : Suszter Tiborné 

Telefonszám : 36/368-138 

E-mail : pvmuvhaz@freemail.hu 

 

mailto:pvmuvhaz@freemail.hu
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Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Gyermeknap 

Augusztus 20. 

Könyvtári napok 

Idősek világnapja 

Népművészeti kiállítás 

Költészet napja 

Március 15-i megemlékezés 

Térünnep
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Szálláshelyek 

Arany Kakas Fogadó Pétervására 

 

3250 Pétervására, Szent Márton út 4.  

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes WIFI 

 SZÉP kártya elfogadóhely: OTP, 

MKB, K&H  

 Ingyenes légkondícionálás 

 

 Saját étterem 

 8 szoba, 16 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar 

 Klíma 

 WIFI 

 Grillezési, bográcsozási, 

szalonnasütési lehetőség 

 

 

8 szobával rendelkező fogadó, ahol magyaros és hagyományos konyhával várják a 

vendégeket. Választhatnak maguknak finom ételt a vegetáriánusok és a speciális étrenddel 

rendelkezők is. 
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Ház a tónál Vendégház Pétervására 

 

3250 Pétervására, Külterület külterület 0114/3. hrsz  

 

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes légkondícionálás 

 5 szoba, 10 férőhely 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Angol 

 Légkondicionálás 

 Igény szerint csónakázás, horgászat 

 Grillezési, nyársalási, bográcsozási lehetőség 

 Jakuzzi 

 

 

 

Újjonan megnyitott vendégház a  Vezekény-völgyi tó partján. 5 db szobával, hatalmas 

nappalival, ebédlővel és konyhával rendelkezik. Minden szobához tartozik fürdőszoba. Több 

terasszal rendelkezik a ház, kerti konyha és nyársaló a konyha mellett található, 

teraszbútorokkal, napozóágyakkal, korlátozott számban bicikli.  
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Helyi terméket előállítók 

Szabó József 

Vadászíró 

Recept 

Vörösboros, gombás vadpörkölt 

30 dkg szarvaslábszár  

30 dkg vaddisznócomb  

1 nagyobb (20 dkg) vöröshagyma 

6 dkg zsír vagy 4 evőkanál olaj 

1-1 zöldpaprika és paradicsom 

fél kiskanál csípős Erős Pista 

 

1 gerezd fokhagyma 

1 babérlevél 

1 kiskanál  pirospaprika 

1-1 mokkáskanál őrölt fekete bors és 

majoránna 

1.5 dl zamatos vörösbor 

15 dkg laska- vagy vargányagomba 

tárkony 

só 

1. A kétféle húst lehártyázzuk, felkockázzuk.  

2. A hagymát finomra aprítjuk, zsíron üvegesre pároljuk, a húst hozzáadjuk,  

3. pirítjuk. Hozzáadjuk a karikákra vágott paprikát, a felszeletelt paradicsomot, Erős 

Pistát, a zúzott fokhagymát, a babérlevelet, a pirospaprikát, borsot és majoránnát. 

4. A borral felöntjük, alacsony lángon puhára pároljuk.  

5. Hozzá adjuk a  vékony szeletekre vágott gombát, tárkonyt, sózzuk.  

6. További 15 percig főzzük.  

Támogatott pályázatok 

Pétervására, mint élhető település fejlesztése 

Kedvezményezett neve: Pétervására Városi Önkormányzat 

Pályázati felhívás: „Élhető települések kialakítása” VP6-19.2.1.-29-3-17 

A projekt címe: Pétervására város, mint élhető település fejlesztése 
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Projekt azonosító száma: 3010844093 

A szerződött támogatás összege: 12.363.370 Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 95% 

 

Könyvtár épület külső felújítása Pétervásárán 

VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16 

A támogatás összege: 

44.252.088 Ft 

 

„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” 

TOP-2.1.2-1-HE1-2016-00003 

A támogatás összege: 582.019.011 Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2019.03.15. 

 

A Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával 

egybekötött infrastrukturális fejlesztése 

 

TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00019 

A támogatás összege 167.756.182 Ft 

A támogatás mértéke 100 %, 

 

Észak-hevesi területi különbségek mérséklése komplex szolgáltatásfejlesztéssel 

EFOP-1.5.3-16-2017-00088 

A támogatás összege: 

245 813 759 Ft 

http://www.petervasara.hu/efop/
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A támogatás intenzitása: 100% 

A projekt kezdete: 2018.05.01. 

 

A pétervásárai szennyvíztisztító-telep fejlesztése 

Azonosító: KEOP-7.1.0/11-2012-0041 

Projekt összege: 25 045 967 Ft 

Támogatás összege: 21 289 072 Ft 

Saját erő: 3 756 895 Ft 

 

„A JÖVŐ MEGALAPOZÁSA” Komplex program 

Közreműködő szervezet : A „JÖVŐÉRT” Szociális, Gyermek-, és Ifjúságvédő Alapítvány 

Azonosító : TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0060 

Támogatás összege: 70.305.545.- forint. 

A támogatás mértéke: 70.305.545.- forint 

 

Pétervására Város belterületi vízrendezése 

Azonosító : ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0006 

Támogatás összege:  448.592.512.- Ft 

 

HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 

Pétervására Római Katolikus Plébánia - Templom felújítása, rendbetétele 

29 869 889 Ft 

 

Pétervására - településképet javító térfejlesztés megvalósítása 

50 000 000 Ft 

 



                                                                                                                                 

 
210 

A Pétervásárai Horgásztó rehabilitációja és közösségi csónakázó tóvá és szabadidő parkká 

való kialakítása 

50 000 000 Ft 

 

Arany Kakas Fogadó fejlesztése, szolgáltatás bővítése 

24 997 432 Ft 

Önkormányzat elérhetősége 

Pétervására Város Polgármestere: Eged István 

Pétervásárai Közös 

Önkormányzati Hivatal 

3250 Pétervására Szabadság tér 1. 

Telefon: 36/568-036 

Polgármester: 36/568-045 

Jegyző: 36/568-034 

Központi email: 

hivatal@petervasara.hu 
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Recsk  
A település története és jelen 

Recsk Heves megye északi-nyugati részén, a Márta alja festői környezetében fekvő 

község, egykoron Magyarország egyik leggazdagabb érc és nemesfémlelőhelye volt. Az első 

hiteles említés a településről az Anjouk korában, a 14. században keletkezett, 1329-ben Rexy 

alakban nyert rögzítést. A község neve 1478-ban Rekch névalakban szerepel, a Recsky család 

birtoka. A 16. században házasságok révén a Liptay, Wattay, Rhédey családok is birtokossá 

váltak. Az 1554 utáni évtizedekben a török rendszeresen rabolja a vidéket, a falu népe elfogy. 

1700 körül már szinte lakatlan a vidék. A község határainak olyan helybeli birtokosai voltak, 

mint az Orczay, a Recsky, a Kubinyi, a Liptay, a Boronkai, a Tahy-ak, akik helyére később a 

Károlyiak és a Barkóczy-ak kerültek. A falu temploma az 1600 évek végén épült, 1784-ben és 

1891-ben újjáépítették. A terület 1720-1741 között az Orczyak kezén van, a község 

újratelepítése az ő nevükhöz fűződik. 1771-ben a Recsky a Balogh és a vele rokon Tihanyi, 

meg a Bekény családok kezében voltak a falu birtokai. 1865-ben a Bekény-Podmaniczky 

javakat öröklő Ternyei Eszter és férje Repeczky Ferenc birtokában volt a falu kétharmada, a 

többi kisnemesek kezén darabolódott szét. A 19. század közepén a Fehér, és a Bayjusst öröklő 

Ternyei Eszter és férje Repeczky Ferenc birtokában volt a falu kétharmada, a többi birtokjog 

kisnemesek kezén darabolódott szét. A lakosság száma bevándorlásokkal növekedett, főleg az 

Ércbánya művelése miatt. Sok volt a nem magyar anyanyelvű személy is. A 19. század második 

felében új, neves birtokosa lett a községnek. Jámbor Vilmos (1825-1901), aki a kor legnevesebb 

kertésze volt. József főherceg nagyrabecsülése jeléül Jámbor Vilmost nemesi címmel és mellé 
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Recsk határában 530 kataszteri hold nemesi birtokkal ajándékozta meg. Recsk és 

Mátraderecske 1921-ben vált szét. A község az ércbányászatról vált ismertté. Az 1840-es 

évektől kezdődően folyt a felszínközeli arany- és rézércek üzemi méretű bányászata. A háborús 

időszak alatt a kitermelés leállt, majd 1951-ben újra indult. 1961-ben elkezdődött a mélyszint 

kutatása, de anyagi forráshiány miatt a munkálatok abbamaradtak. 1999 végén a bányaüzem 

vízemelő rendszere leáll. Az Ércbánya azóta sem nyitott meg. Recsknek 1950-től lett önálló 

Tanácsa. 1984-től Eger városkörnyéki községe lett. 1990-től önkormányzat vette át a falu 

irányítását. Az elmúlt évek tervszerű munkájának eredményeként kiépült a község 

infrastruktúrája, a község folyamatosan fejlődik. 

Természeti örökségek 

A Jámbor Vilmos arborétum Recsk településtől 2 km-re található. A Mátra 

legjelentősebb arborétuma, amely szabadon látogatható. Létrehozása Jámbor Vilmos főhercegi 

kertész nevéhez fűződik. Kiemelkedő alkotásai a Margitsziget, a vácrátóti park, parádi park, 

valamint a csemetekert és faiskola megalapítása. 1876-1901 között élt és dolgozott Recsken. 

Valamennyi földrészről sokféle fa és cserjefajt nevelt. Jelenleg 5 földrész 29 fás szárú 

növényfaja él a 4,5 ha-os arborétumban, közülük soknak a mérete is figyele1me méltó. 1975 

óta védetté nyilvánították, a sárga jelzésű turistaúton is felkereshető. 

 

Csevice kút a Mátrában lezajlott utóvulkáni működés következményeként alakultak ki 

ezek a források. A szénsavas gázok feltörésük közben vízrétegen pezsegnek át, s közben 

ízesítik, szénsavval „dúsítják" azt. Ezeknek a szánsavas forrásvizeknek neve a Mátrában a 

„Csevice”.  A szó szláv eredetű, jelentése savanyú. Recsken a Csevice patak mellett, a Várbükki 

útról megközelíthető helyen található ilyen forrás. Az Önkormányzat felújította a kutat, 

bevizsgáltatta a vizét. 
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kép 

 

Épített örökségek és látnivalók 

Barkóczy kastély 

A kastélyt 1890 körül Barkóczy báró építette. A háború után több funkciója is volt. Az 50-es 

években az AVH főhadiszállásaként működött, utoljára a Mária Oltalma Nevelőotthonnak adott 

helyet. Jelenleg magántulajdonban van, nem látogatható. 

Jámbor Vilmos Kúria 

Jámbor Vilmos 1876-ban érkezett Recskre az akkori idők legnemesebb kertészeként. Első 

lépése az volt, hogy saját tervei szerinte felépítette azt a Recski Kúria épületet, amelyben 

családjával élete végéig élt. A szép stílusban épült kúria kifejezi azt az igényességet, amely 

minden munkájában jellemző rá. Jelenleg Óvodaként működik. 

Szent István Király-Templom 

Recsk településnek 1696-ban már temploma volt, de ez a templom 1893-ban épült. Stílusa 

neoromán. Az „Úrmutató", aranyozott-réz, 1750 körül készült elsőrangú kivitelű remekmű. Az 

oltárkép prédikáló Szent Istvánt ábrázolja, mint a hit terjesztőjét. A három nagyobb harang az 

1920-as évek elején készült, a kis harang és a keresztelőkút a régi templomból való az 1700-as 

évekből.  
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Az I. Világháborús emlékmű - Turul szobor. Az 1938-ban Szent István halálának 900. 

évfordulóján avatták fel, az 1. világháború kitörésének 100. évfordulóján 2014-ben újították fel. 

Múzeum / tájház 

Recski Nemzeti Emlékpark Közel Recsk községhez, a Magyar Államvédelmi Hatóság 

(ÁVÓ) 1950 nyarán minden törvényes felhatalmazás nélkül a szovjet gulág - táborok mintájára 

büntető jellegű kényszermunkatábort létesített. A mintegy 1500 politikai okokból fogvatartott 

kényszermunkás maga állította a barakkokat. Az andezitbányában dolgoztatták őket, sokan 

meghaltak, volt, akit agyonlőttek. A tábort három esztendeig elzárták a külvilágtól. A Recski 

Szövetség 1990-ben emlékművet emelt bajtársaiknak. Látható az egykori őrtorony mása, egy 

barakk, a Nemzeti Levéltár írásos anyaga és fotói idegenvezetői tájékoztatással. 

 

Művelődési ház és Bányászati Kiállítóhely Épülete eredetileg Bányász Kultúrotthonnak 

készült, a mára már megszűnt Ércbánya tartotta fenn. Az épület belső faszerkezetét, máramarosi 

fenyőkből készült eredeti famennyezete teszi rendkívül széppé és érdekessé. Három tennében 

a bányászathoz használt eszközök, bányászati térképek, fotók láthatók. A bányászat múltjából 

több mint 150 ásvány, féldrágakő, érckő ad ízelítőt. A szabadtéri gépparkban mozdony, csillék, 

bányászati gépek kaptak helyet. Az előtérben kőbányászati kiállítás várja a látogatókat. Recsk 

és több település kőbányáját mutatja be. Az épület másik szárnyában helyet kapott egy több 

mint 50 éves múltra visszatekintő repülő modellező állandó kiállítás, valamint a 

kenderfeldolgozás eszközeiből összeállított „Kender útja” kiállítás. Recski hagyatéktárgyakból 

a település régmúltját idéző palóc szoba-konyha kapcsolódik hozzá. Az előadói termet Recsk 

régen és ma című állandó fotókiállítás díszíti. 
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Tájház és Palóc galéria 1965-ben rendezték be a pitvarkonyhából és előszobából álló 

Népművészeti Tájházat, melyet 1997-ben műemléki védelem alá vontak. Az ország egyik 

legkorábbi ilyen jellegű tájháza a recski. Az épület "kamra" helyiségében, - a galériában -, 

festett enteriőrök, újra feldolgozott recski hagyományos hímzések és palóc szőttesek láthatók 

és vásárolhatók. A rozmaring mintázatú vöröstégla, a rózsás bélapátfalvai tányérok, a 

szövőszék, az ágyi textíliák, a viseleti darabok és a búbos kemence, hamisítatlan hangulatát 

árasszák a hagyományos falusi életnek. Az udvar hátsó ütemében felújított alkotóház várja a 

hagyományos kézművességet folytató csoportokat. 

 

Veterán motorkiállítás - Pannónia Park, a kiállítás egy közel nyolcvan veteránmotorból 

álló gyűjteménybe nyújt betekintést, melynek legrégebbi darabja 1919-ből való. 

Elérhetőségi adatok:  

Recski Nemzeti Emlékpark 

 

Nyitva tartás: Hétfő-Vasárnap: 9-17 óráig, 
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Október 01-től 15 óráig, november 16-tól május 15-ig zárva 

 

Bejelentkezés: Ivády Attila 06/20/435-0581 

 

Belépőjegy: 500 Ft, Recski lakosok számára ingyenes. 

 

Bányászati Kiállítóhely 

Nyitva tartás: Hétfő: Zárva, Kedd-péntek: 10-16 óráig, 

Szombat és vasárnap előzetes bejelentkezés alapján Telefonszám, bejelentkezés: 06-36/477-

129, Szabó Tünde 06-30/787-8255 E-mail cím: muvhaz.recsk@gmail.com 

Levelezési cím: 3245 Recsk, Várbükki utca 10. szám Weblap: www.recsk.hu 

Ár információ: Felnőtt: 300 Ft, Gyermek/Diák:  150 Ft, nincs lehetőség kártyás fizetésre 

 

Tájház és Palóc Galéria:  

3245 Recsk, Kossuth Lajos út 118. szám Előzetes bejelentéssel tudjuk a vendégeket 

fogadni. Bejelentkezés: Vidiné Kis Anikó: 06/30/589-1630 

Ár információ: Felnőtt: 300 Ft, Gyermek: 250 Ft, 12 fő felett csoportos kedvezmény 

250 Ft/fő, Kézműves foglalkozások (1 óra) - palóc ajándéktárgyak készítése - gyermekeknek: 

300 Ft/fő, felnőtteknek:  500 Ft/fő 

 

Pannónia Park-Veterán motor kiállítás  

3245 Recsk, Kossuth Lajos út 6. 

Telefon: 06-30/466-0884, E-mail: info@pannoniapark.hu 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nemzetközi kórustalálkozó 

2002- évben rendezték meg először, ezt a nagyszabású rendezvényt, "Fúj, süvölt a Mátra 

szele" elnevezéssel. Azóta az aktuális emlékév jegyében számos zeneszerző emléke előtt 
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tisztelegtek. Az évek során többek között szerepelt a repertoárban Kodály, Liszt, Erkel, Solti 

György és Verdi emlékév is. A kórustalálkozókra minden alkalommal érkeznek határon túli 

kórusok is.  Szervezője a Mátrai Visszhangok vegyeskar vezetője Nagy Józsefné. A recski 

önkormányzat és több szponzor kezdetektől támogatja a rendezvényt és a kórus működését. 

Pályázati forrásokat is igyekeznek használni. 1999-ben alakult meg a Mátrai Visszhangok 

Vegyeskar, melynek tagjai helybeli és környékbeli települések lakosai. Jelenleg a kórus 37 tagú, 

karnagya: Vajk Zsuzsanna. Ma már évente 14-16 alkalommal lépnek fel. Alapításkor célul 

tűzték ki a magyar és külföldi zeneszerzők kórusműveinek népszerűsítését a megye lakosainak 

körében, és a magyar vidéki kórusmozgalom szervezését. A nemzetközi kórustalálkozó Recsk 

programkínálatának fontos eleme. A rendezvény helyszíne a Római Katolikus Templom és a 

Művelődési Ház. A nagy érdeklődésre való tekintettel, az udvari fedett szín alatt biztosított 

kivetítő, és kihangosítás. A közös éneklés után következik a búcsúest, ahol a fellépő kórusok, 

meghívott vendégek közös vacsorával, beszélgetéssel és zenés, táncos mulatsággal zárják a 

rendezvényt. 

Bányásznap 

30 év után indult újra ez a régmúltra visszatekintő hagyomány. Nagyrendezvénynek 

minősülő, több ezer fős látogatottságú program a bányásztelepülésen. Bányatörténeti,  geológiai 

előadások, kiállítások, meghívott vendégek, Bányász fúvószenekarok, egyéb helyi jellegű 

programok, sportesemények, könnyűzenei koncertek színesítik a műsort. 

Augusztus 20.-i zenés felvonulás helyi palóc népviseletben az új kenyérrel a templomig. 

Útközben minden út melletti keresztnél néptánc a helyi asszonyok előadásában. A Szent István 

szobornál ünnepi beszéd és koszorúzás. A templomban szentmise, az új kenyér megáldása, 

körmenet, majd a templomból kijövetelkor az új kenyér kínálásával fejeződik be az esemény. 

 

Szálláshelyek 

Tarjányi Vendégház 

Holló Eszter, 3245 Recsk, Szent István utca 14. Telefon: 06-30/556-5235, E-mail: 

vendeghaz.tarjanyi@gmail.com 

2 szoba, 6 fő maximum.  

mailto:vendeghaz.tarjanyi@gmail.com
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„A ház, valamint a hozzá kapcsolódó közel háromhektáros terület gondozását közel 10 

éve szüleinkkel együtt végezzük. Határozott célként tűztük ki, hogy családi emlékeink 

megőrzése mellett nyugodt és békés környezetet teremtsünk mindazok részére, akik a város 

zajától távol, nyugodt környezetben szeretnék kipihenni magukat. A 2015-ben megnyitott 

Vendégház központi elhelyezkedése kitűnő lehetőséget biztosít azok számára is, akik a pihenés 

mellett a Mátra által kínált számos programlehetőség közül választanának, legyen az egy 

kellemes séta, erőt-próbáló hegyi túra, vagy kulturális nevezetességek megtekintése. 

 

  

 

 

Ágnes Vendégház 

Bolykiné Bódi Judit, 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 84. Telefon: 06-30 275 2579 

szallas+agnes-vendeghaz-recsk@szallas.hu, E-mail: bolykitomi@freemail.hu  

 

A vendégház különálló családi ház épületéből került kialakításra. 1 db 2 szobás 

apartmanból, amely 3 -4 fő befogadására képes, és 1 db 1 szobás 2 férőhelyes apartmanból áll. 

mailto:szallas+agnes-vendeghaz-recsk@szallas.hu
mailto:bolykitomi@freemail.hu
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Parkolási lehetőség, kinti sütő rész, és a gyermekeket szépen kialakított homokozó várja. Amit 

kínál az aktív pihenésre vágyók számára:  lovaglást, siklóernyőzést, éjszakai túrát, autós 

kirándulást nem akármivel, hanem igazi veterán autóval. A gyermekek kikapcsolódásra is 

gondolva a helyi tónál horgászati lehetőség és a méhészkedést is ki lehet próbálni.  

  

 

Ibolya Vendégház 

Balla Tiborné, 3245 Recsk, Szent István utca 14. Telefon: 06-20/452-5809, E-mail: 

tiborneb714@gmail.com,  

2 szoba, 61 férőhely 

Az Iboly vendégház, olcsó áron, de jó felszereltséggel várja vendégeit, kerti 

bográcsozási – sütési lehetőséggel. A kert mérete tökéletes baráti társaságok számára. Sőt! 

Sátorozási lehetőséget is tudnak biztosítani a szálláshely területén.    

 

. Lemondási díj: 30%.  Kedvezmény 4 fő, 4 éjszaka esetén az 5. éjszaka ingyenes. 

Október 15 – től – április 15 – ig zárva, szezonális nyitva tartás! 

 

Szolgáltatások 

mailto:tiborneb714@gmail.com
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Művelődési Ház 

Batkiné Szabó Tünde, 3245 Recsk, Várbükki út. 10., 06 36/ 477-129, 06 30/ 787- 8255 

muvhaz.recsk(@,gmail.com 

Terembérlés: 2.000 Ft, fűtési szezonban 4.000 Ft 

Kamaraterem, Előadó terem terembérlés: 4.000 Ft, fűtési szezonban 6.000 Ft 

Előzetes bejelentkezés szükséges, nem bankkártya elfogadó hely.  

 

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely - DJP Pont   

Nemes Marianna, 3245 Recsk, József Attila út 12. 06 36/ 477-131,  recskkonyvtar(@gmail.com 

www.konyvtarrecsk.hu 

Tájékoztatás, információ szolgáltatás: ingyenes,  

- más  könyvtárak szolgáltatásáról és gyűjteményéről 

- közhasznú információkról (menetrendek, szállásinformációk, programajánló) 

Könyvtári anyagok helyben használata: ingyenes szolgáltatás,  

- kézikönyvek 

- napi-és hetilapok, folyóiratok 

Könyvtári anyagok kölcsönzése: ingyenes szolgáltatás  

- könyvek 

- hangoskönyvek 

- DVD-k 

- napi-és hetilapok, folyóiratok 

Internet és számítógép használat: 300 Ft/óra gyermekeknek ingyenes  

Nyomtatás, színes nyomtatás, fénymásolás, laminálás, gépelés, szkennelés ... stb. informatikai 

szolgáltatások ára meghatározott díjak alapján.  

http://www.konyvtarrecsk.hu/
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Előzetes bejelentkezés szükséges.  

 

 

Pannónia park 

Kis Tamás, 3245 Recsk, Kossuth Lajos u. 6. 06-30/466-0884 info@pannoniapark.hu  

Quad -bérlés  50-450 cm3 

Előzetes bejelentkezés szükséges, nem bankkártya elfogadó hely.  

 

Barkóczy kastély 

Gall-Kozma Klaudia, 3245 Recsk, Hunyadi János út 2. 06-70/639-8880 

rendezvenv@barkoczykastely.hu   www.barkoczykastely.hu  

Esküvők, díszvacsora, polgári esküvői szertartások, egyházi esküvői szertartások helyszínének 

alkalmas. Előzetes bejelentkezés szükséges.  

 

 

Sporttelep 

Molnár Zsolt, 3245 Recsk, Vásártér 06 20/ 32-5922 matraisportcentrum@gmail.com 

mailto:info@pannoniapark.hu
mailto:rendezvenv@barkoczykastely.hu
http://www.barkoczykastely.hu/
mailto:matraisportcentrum@gmail.com
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Mű füves nagyméretű sportpálya, megvilágítással. Előzetes bejelentkezés alapján, nem 

bankkártya elfogadó hely.  

Recept 

Holló Imréné (Farkas Ilonka néni) elhunyt szakácsnő sokszor főzött ételeiről összegyűjtött és 

tiszteletére kinyomtatott receptgyűjteményből választott palóc ételek. 

Savanyú gombaleves 

Hozzávalók: 30 dkg szárított gomba, 2 dl tejföl, 1 kanál lecsó, 4 gerezd fokhagyma, 1 fej 

Vöröshagyma, 3-4 babérlevél, 5 evőkanál liszt, 20 dkg zsír 

Az előkészített, megmosott, beáztatott gombát feltesszük főni az összes hozzávalóval. 

Kb. 30 perc főzés után berántjuk és tejföllel behabarjuk. Ha kell, 1-2 kávéskanál ecettel 

savanyíthatjuk, ízlés szerint. 

 

Maga- levi - leves 

Hozzávalók: 10 dkg zsír, 1 fej vöröshagyma, 1 kk pirospaprika, vágott petrezselyem zöld, 20 

dkg metélt-tészta. A zsíron megpároljuk a hagymát, beletesszük a pirospaprikát és a 

petrezselyemzöldet. Felöntjük a tésztafőző vizével, sózzuk, és amikor forr, összekeverjük a 

metélttel. 

Pite (nánicka) 

Hozzávalók: 1 kg krumpli, 40 dkg liszt, só 
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A héjában főtt krumplit meghámozzuk és áttörjük. Hozzágyúrjuk a sót és a lisztet (lágyra). 

Pingpong labda nagyságú gombócokat formázunk és elnyújtjuk őket. Gázlángra tett vaslemez 

vagy sparhelt tetején mindkét oldalát megsütjük. Megkenjük forró zsírral és sósan vagy édesen 

lekvárral tálaljuk. 

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

1. Mikrovállalkozások létrehozása, fejl. 2012 Gyulamajor Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft 17 758 031 Ft Eszközfejlesztés a Gyulamajorban 

2. Mikrovállalkozások létrehozása, fejl. 2012 Vas József 4 703 075 Ft

 Szolgáltatásbővítést eredményező épületfejlesztés és eszközbeszerzés Vas 

József vállalkozónál 

3. Mikrovállalkozások létrehozása, fejl. 2012 Vexton Kft 12 584 783 Ft Szabadidő 

okosan, egészségesen a Vexton Kft fejlesztése 

4. HFS LEADER Élhető települések kialakítása, 5. 956. 785 Ft, 2019. Települési funkciók 

fejlesztése Recsken.  

 

Önkormányzat elérhetősége 

Nagy Sándor Polgármester 

Recski Közös Önkormányzati Hivatal: telefonszám: 06/36/578-310, e-mail cím: 

titkarsag@polghiv-recsk.t-online.hu, levelezési cím: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165. 

weblap: https://www.recsk.hu 

 

mailto:titkarsag@polghiv-recsk.t-online.hu


                                                                                                                                 

 
224 

 

Sirok 
A település története és jelen 

Sirok története is szerves része a nagyobb táj birtoklás és népesedés történetének. A 

honfoglalás után a Mátra vidékét az Aba nemzetség uralja, és a birtok elosztásakor a nemzetség 

egyik ága, a Borh - Bodon ág veszi birtokába az ősi pogány várat a mai fellegvár helyén. Az 

ezt követő századokban úgy ismerkedünk meg nevével, mint a kabar eredetű Aba nemzetség 

egyik birtokközpontjával. A név akkor csak a várra vonatkozott, magát a települést Sirok-

aljának nevezték. A község későbbi eredetű, mint a vár, mert a várat a régi feljegyzések először 

1267-ben említik, míg a község első írásos említése 1302-ben történik Sirák névalakban, később 

1389-ben nevezik meg egy oklevélben. A várat a régi birtokosa, a Bodon család építi a tatárjárás 

után, a községet pedig a vár későbbi tulajdonosa, a híres Tari család alapítja közvetlenül 1388 

után. A falu 1426-ban és később 1454-ben Villa Sirokallya néven fordul elő. Sirok és az ekkor 

már szervesen hozzá tartozó vár a 15. század második felében az Országh család birtokába 

kerül, közel egy évszázadon keresztül, ezzel egyidőben pedig megnövekszik a megerősített vár 

katonai jelentősége is, erős, bevehetetlen vár hírében állt, a törökök meg sem próbálkoztak 

bevételével. Országh Kristóf halálával 1567-ben kihalt a család fiúága, az utódok azonban nem 

fordítanak figyelmet a vár állapotának megőrzésére és védelmére sem, így 1596 októberében 

egy kardcsapás nélkül a törökök kezére kerül. Az általuk megerősített vár belterületén és a 

várfalak melletti házakban török katonák és családtagjaik telepedtek meg, de a falu, Sirokalja a 

XVII. század közepéig magyar földesurak birtokában maradt. 1687. október 2-án a török őrség 

ostrom nélkül feladta a várat, ami ekkor a kincstár rendelkezése alá került és Rendbe hozatták 

a szomszédos községek lakosainak ingyen munkájával. A Rákóczi szabadságharc idején (1703-



                                                                                                                                 

 
225 

11) a várat állandóan 100 lovas védte, míg Orczy István befolyására 1709-ben fel nem adták a 

felkelők.  A szabadságharc bukása után a várat még rövid ideig meghagyták, de a haditanács 

elvben már hozzájárult annak lerombolásához. Doria császári tábornok már ekkor elvégezteti 

az első robbantásokat, és 1713-ban a többi magyar várral együtt végleg lerombolják. A falak 

leomlanak, a kazamaták összedőlnek, eltűnnek a falak magasítására mélyített árkok, a törmelék 

több méter magasan feltölti a várudvart. A falu életét, sorsát meghatározó szerepe véglegesen 

megszűnt, a csend és nyugalom fellegvára lett. 

 

 

Természeti örökségek 

NYÍRJES TÓ 

Sirok mellett a Tarna bal partján emelkedik a magasba a Mátra legkeletibb bérce a Darnó-

hegy. Északkeleti lejtőjének fél évszázados gyertyánostölgyes erdeje rejti hazánk egyik 

legkülönlegesebb és legérdekesebb tőzegmohalápját, a Nyírjes - tavat. Nevét nem a parkokat 

díszítő közönséges nyírfáról, hanem a ritkábban előforduló, főleg savanyú talajú fenyéreken 

és fűzlápokban élő szőrös nyírről kapta. A tojásdad alakú tavacska riolittufa alapkőzeten, két-

három méter mélységű kicsiny, lefolyástalan medencében képződött. A lápfolt területe 0,9 

hektár, mindössze 175 méter hosszú és legnagyobb szélessége sem éri el a 100 métert. 

KÚT - VÖLGY SZABADIDŐPARK 

Mindenki számára igazi felüdülést, kikapcsolódást jelent a Kút-völgyi szabadidőpark. A 

közkedvelt kirándulóhelyet a Mátravidéki Fémművek alakította ki. 1993-tól a helyi 

önkormányzat kezelésébe került. Szép fekvése, jó levegője, zöldfelületei, játszótere faházaival 
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a felnőttek és a gyermekek számára egyaránt vonzó, gyakran színhelye ünnepségeknek, 

hangulatos rendezvényeknek. A szabadidőpark egyéni látogatók előtt is nyitva áll egész 

évben. Érdekesség, hogy itt rendezik meg évente a motoros találkozókat, ahová határainkon 

túlról is többen érkeznek. A csaknem egyhetes programban neves együttesek adnak 

koncerteket, ahová a helybeliek is szép számmal kilátogatnak. 

BARLANGLAKÁSOK  

A siroki barlanglakásokat a múlt század első harmadában vágták a külön ezzel foglalkozó 

kőfaragók. A barlanglakásokban olyan szegény emberek családjai éltek, akik tavasszal 

elszegődtek summásnak, így nyáron ezeket csak az öregek és a gyerekek lakták. 

A barlanglakások általában egy helyiségből álltak. A mindenütt jelen lévő követ a berendezés 

során is hasznosították, a vájható kő alkalmat adott arra, hogy ülő- és fekvő padkákat 

képezzenek ki a falak mentén. Megközelítőleg húsz éve hagyta el az utolsó család is a szörnyű 

körülményeket, ezt követően nem sokkal pedig a területet illegális szemétlerakásra kezdték el 

használni. Egy turisztikai pályázatnak köszönhetően viszont a községben hamarosan 

kialakítanak egy tanösvényt, ennek keretében pedig a hajdani barlanglakások is renoválásra 

kerülnek.  

 

 

Épített örökségek és látnivalók 

A Verpeléti és a Gyári út találkozásánál található Szent László kápolna a helyi lakosság 

igényére épült 1992-96 között. 1996. december 8-án Seregély István egri érsek szentelte fel. A 

kápolnát Kormos Gyula egri építész tervezte, külső megjelenésében és belső szerkezetében 

szerencsésen ötvözi a középkori templom és a modern építészet stílusjegyeit. Mindez 
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hangulatosan illeszkedik a táj szépségéhez. A sarkon magasodó harangtorony, alul ferdén lejtő, 

nyújtott gótikus ablakával, a hátul félköríves apszissal záródó szögletes tere nemesen egyszerű, 

szép látvány. A színes ólomüveg ablakot és a világítótesteket L. Szabó Erzsébet Munkácsy-

díjas tervező készítette, az oltárképet és a keresztutat Borics József festette. A tetőtér ács 

munkáit Hak Antal, a famunkákat Tóth József egri műbútorasztalos készítette. A harangot a 

főegyházmegye adományából ifj. Gombos Miklós őrbottányi harangöntő öntötte. A külső és 

belső tér festését nagy Sándor szajlai festőmester végezte, a burkolatot id. Ipacs István 

készítette. A munkálatok folyamán legtöbbet Molnár Mózes kőkúti lakatos segédkezett. 

Az 1332. évi pápai tized jegyzék szerint plébánia, következésképpen templom is állt 

ezen a helyen, erről tanúskodnak a vár sarokbástyájába beépített románkori templomkövek. 

1732-ben még csak fából épült imaháza volt az újra népesedő községnek, templomukat a 

plébánia elindulásával 1743-ban kezdték el építeni. A település központjában, a Széchenyi út 

1. szám alatt álló templomot Orczy Lőrinc építtette kőből a lakosság hozzájárulásával. Ekkor 

még csak fatornya volt, a kőtornyot 1787-ben építették hozzá. A templom kiemelkedő értéke a 

főoltár, a szarkofág alakú sztipesz és tabernákulum fehér-arany drapériadíszítéssel. Az oltárkép 

Mária szeplőtelen fogantatását ábrázolja, melyet Sajóssy Lajos festett 1865 körül, később, 

1924-ben az akkori plébános testvére, Piroska János átfestette. A templombelső a többszöri 

átalakítások miatt barokk jellegét csak a szentélyben őrizte meg. A templomban két szobor 

található, melyek az 1904-ben elbontott, régi mellékoltárról származnak: Szent István és Szent 

László helyi jellegű, szépen faragott figurái. Szent István magyaros viseletben, Szent László 

páncélos katonai öltözetben. A szobrok 1740 körül készültek, újabban átfestették. 

 

A falu központi részén, a Petőfi Sándor u. 11. szám alatt áll a műemléki védelem alatt álló 

lakóépület. A 19. sz. közepén épített lakóházat többször átalakították. Alaprajzi elrendezése: 

szoba-konyha-szoba-hátsó konyha, mely eredetileg kamra volt. Maga a lakóház is jelentős 

épület, de a lakóház udvari homlokzata előtt végigfutó törpeoszlopos, bimbófejezetes tornác 

kiemelkedő értékűvé teszi az épületet. Ezek az oszlopok a környéken dolgozó olasz 

kőfaragómesterek munkái. Sirokban a viszonylag nagyszámú bimbófejezetes, törpeoszlopos 

tornácú lakóház közül már csak ez az egy épület található meg. A tájház hátsó szobájában a 

siroki önkormányzat palóc szobát rendezett be, palóc motívumokkal díszített bútorok készültek. 

Az épületben eredetileg található szabadkéményt a megszélesített harántfalakra épített 
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dongaboltozattal fedték be. A lakóépülethez a telek hátsó része felé kapcsolódott egy romos 

istálló/csűr. 

 

Múzeum / tájház 

Vár 

 Felnőtt: 2000 Ft/fő 

 Csoportos (min. 15 fő): 1600 Ft/fő 

 Kedvezményes jegy (6-26 év közötti fiatal, 62. életévét betöltött látogató, minimum 

két 18 év alatti gyermeket kísérő szülő): 1000 Ft/fő  

 Családi jegy (1 vagy 2 felnőtt + 1 vagy több gyermek 18 éves korig): 4000 Ft/család 

 Helyi lakos lakcímkártyával: 500 Ft 

 

 

Tájház 

 Felnőtt: 600 Ft/fő 

 Csoportos (min. 15 fő): 480 Ft/fő 

 Kedvezményes jegy (6-26 év közötti fiatal, 62. életévét betöltött látogató, minimum 

két 18 év alatti gyermeket kísérő szülő): 300 Ft/fő  

 Családi jegy (1 vagy 2 felnőtt + 1 vagy több gyermek 18 éves korig): 1200 Ft/család 

 Helyi lakos lakcímkártyával: 500 Ft 

Díjtalan belépésre jogosultak a tájházba és a várba: 
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 a 6 éven aluli gyerekek, 

 a 70. életévüket betöltött személyek, 

 a fogyatékkal élő és 1 fő kísérője, 

 a közoktatásban dolgozó pedagógus, 

 a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkező látogató, 

 minimum 400 fős, országos közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai. 

A kedvezményre való jogosultságot kérjük igazolni. Az évközi árváltozás jogát fenntartjuk. 

Az árak visszavonásig érvényesek. 

Csoportos látogatás esetén előzetes egyeztetés szükséges. 

 

NYITVA TARTÁS  

 

Vár: 

 IV.1. -X. 31.: Minden nap 10.00 - 18.00, pénztárzárás: 17.45 

 XI.1. – III. 31.: Minden nap 09.00 - 16.00, pénztárzárás 15.45 

Tájház: 

 IV.1. -X. 31.: Hétfő - péntek 14.00 - 18.00 

 XI.1. – III. 31.: Hétfő - péntek 11.00 - 15.00 

 Szombat- vasárnap: zárva 

telefonszám: sirokivar@nofnkft.hu 

Megbízott létesítményvezető: Horváth Viktória 

Telefonszáma: 06 70 902-6854 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

A településen évente megrendezésre kerül a majális, melynek helyszíne a kőkúti Szent 

László Kápolna melletti park. A rendezvényen helyi főzőcsapatok mérik össze tudásukat a 

Kőkúti kőleves főző versenyen, melynek elkészült remekművűeiből a rendezvényre látogatók 

is részesülnek. Ügyességi versenyek, kötélpálya, esetenként – időjárástól függően hőlégballon, 

fellépő énekesek – zenészek és élőzene teszi színesebbé a rendezvényt. 

Pünkösd vasárnapjához köthető a siroki várnapok, melyen kézművesvásár, íjász – és 

lovasbemutatók, hagyományőrző fegyveres csoportok és bemutatójuk, erős emberek 

vetélkedője, bábelőadás, és számos színes program várja az oda látogatókat. A Vártársaság 

Egyesület csurdított kenyerével valamint a helyi civil szervezetek által készített egytálételekkel 

mailto:sirokivar@nofnkft.hu
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csillapítható az oda látogatók éhsége, és a helyi Nyírjes Nyugdíjas Klub krumpipogácsája és a 

„macok” úgyszintén kedvelt harapnivalók. A napot a településen színházelőadás vagy koncert 

zárja, valamint tűzijáték.  

Karácsony közeledtével Adventi esték rendezvénysorozat kerül megrendezésre, melyen 

szavalóverseny, Luca napi forgatag, kézműves délután, az általános iskolás gyerekek műsoros 

estje valamint a Mátrai Visszhangok Vegyeskar ünnepi koncertje váltják egymást hétről hétre.  

 

 

Szálláshelyek 

Sirok Motel 

Veres-Kis Edina, 3332 Sirok, Liget út 22.  30/339 77 20, onkormanyzat@sirok.hu 

muvelodesihaz@sirok.hu 

13 szoba, 57 fő férőhelyes 

Kialakítását tekintve, főleg baráti társaságok, diákcsoportok veszik igénybe a 

szálláshely szolgáltatásait.  szálláslehetőséget. Az önálló fürdőszobával ellátott szobákat, 

családok részére ajánlják. Társalgó és TV szoba került kialakításra.  A konyha és felszereltsége 

lehetővé teszi a főzést vendégei számára, akik viszont nem szeretnének élni ezzel a lehetőséggel 

a Vár vendéglő várja Őket igény alapján reggeli, ebéd, vacsorával.   

 

mailto:muvelodesihaz@sirok.hu
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SIROCAVE Barlang Apartmanok 

 

Németh Gabriella, 3332 Sirok, Vörös utca vége, foglalas@sirocave.hu 

Foglalás: +36 70 395 0008 

 

Szobák száma 8 db.  

„A SIROCAVE barlangban apartmanok egy különleges szállás, nem hasonlít a 

szállodákra, vagy az általános apartmanokra. Barlangjaink riolit tufa kőzetbe vájt üregek. Arra 

törekedtünk, hogy egyszerű ám mégis különleges kuckót nyújtsunk pár napra azoknak, akik 

megtisztelnek bennünket. Nincsenek bútorokkal agyonzsúfolt szobák, nincs 24 órás porta 

szolgálat, nincsenek márvány vagy gránit lépcsők, svéd asztalos reggelik, csak az egyszerűség. 

Nagy-nagy szeretettel várunk minden pihenni vágyó embert, ezen a történelmi helyszínen, át 

lehet adni magunkat a semmittevős óráknak, fel lehet fedezni országunk egyetlen barlangvárát, 

dacolni lehet a széllel a csodálatos Török asztal tetején. A szobák ebben apartmanban 

rendelkeznek csempe padlóval, továbbá TV-vel, kávé/teafőzővel és vasalóval. A vendégek 

pihenhetnek a teraszra nyíló szobákban. Továbbá az apartman fürdőszobáiban zuhanyzó, 

fürdőlepedők és törölközők állnak rendelkezésre.” 

Jól felszerelt konyha, ingyenes Internet, parkoló.  

 

 

  

mailto:foglalas@sirocave.hu
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Helyi terméket előállítók 

 

Recept 

Hozzávalók 

A tésztához:  ½  kg burgonya, 50 g vaj, 1 db egésztojás, 10 dkg finomliszt, 1 tk só 

    ½  csomag sütőpor, a kisütéshez olaj.  

 

    A krumplit sós vízben megfőzzük. Hűlni hagyjuk picit, majd krumplinyomón átnyomjuk, 

de lehet reszelni is. Az áttört / reszelt krumplit sózzuk, hozzáadjuk a vajat, tojást, sütőport, 

összedolgozzuk, lágy tésztát fogunk kapni. Meglisztezett gyúródeszkán, 4 – 5 mm 

vastagságúra való nyújtást követően tetszőleges méretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk a 

krumplipogácsákat, forró olajban mind a 2 oldalát 2 – 3 percig sütve elkészítjük. Az olajat 

érdemes leitatni vagy lecsepegtetni róla.  

Szolgáltatások 

Palócok Konyhája 

Szoboszlainé Huszár Rozália, 3332 Sirok, Petőfi út 9., 20/ 465 7847 , 

info@hunoretterem.hu 

40 fős különteremmel, a magyar konyha ízeivel, házias hús- és vadételekkel várják a 

vendégeket. Kellemes kerthelyiség, családias hangulat. Az étterem mellett minigolfpálya 

üzemel. 

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

mailto:info@hunoretterem.hu
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1. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2012 Sirocave Kft 15 866 399 Ft

 Szálláshely kialakítása a siroki barlanglakásokból 

2. Mikrovállalkozások létrehozása, fejl. 2012 Zena Team Design 3 575 000 Ft

 a Zena Team Design Kft eszközbeszerzése 

3. Falumegújítás, -fejlesztés 2012 Sirok Község Önkormányzata 17 

527 259 Ft "Váralja Közösségi Ház felújítása és parkrendezés a 

faluközpontban" 

4. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Tóth Metál 

Fémtömegcikkgyártó Bt. 12 983 557 Ft Tóth Metál Bt innovatív fejlesztés. 

5. HFS LEADER Sirocave Kft 14.955.003 Ft, Barlanglakások kialakítása Sirokon 

6. HFS LEADER Sirok Consulting Kft, 4.238.938 Ft, Eszközbeszerzés 

7. HFS LEADER Sirok Község Önkormányzata, 12.828.832 Ft, Sirok település 

fejlesztése 

8. HFS LEADER, Várkemping Kft, 2.936.270 Ft, Végvár ételbár fejlesztése 

9. HFS LEADER, Kobolák Zoltán, Új innovatív technológia bevezetése, 

7.124.435 Ft 

10. HFS LEADER, Zoszkoworks Kft, irodaépület kialakítása, 6.999.993 Ft 

 

Önkormányzat elérhetősége 

Tuza Gábor Polgármester 

Telefonszám: 0636 561 000, e-mail cím: onkormanyzat@sirok.hu, levelezési cím: 3332 Sirok, 

Borics Pál út 6, weblap: www.sirok.hu 

 

 

mailto:onkormanyzat@sirok.hu
http://www.sirok.hu/
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Szajla 
A település története és jelen 

Nevét először 1322-ben említi egy okleveles forrás Zayla névalakban. Határában 

kunhalmokat találtak, majd a pilinyi kultúrához tartozó késő bronzkori urnatemetőt tártak itt 

fel. 1389-ben a siroki vár tartozéka és a Tari család birtoka volt, majd a Kompoltiaké lett. A 

Kompoltiak fiúágának kihaltával 1522-ben elpusztult a falu is, majd 1564-ben kezdett újból 

benépesülni. 1570-ben Országh Borbála férjéé, enyingi Török Ferencé lett, majd 1606-ban 

Török Zsuzsanna férjének, Nyáry Pálnak a birtokába került.1552-ben elpusztult a falu. 1564-

ben kezd újból benépesülni. Szajla átvészelte a török iga alóli felszabadító háború súlyos 

időszakát. Szajlapusztát 1741-ben népesítették be újból a Nógrád megyéből ide költözött 

Gyetvai, Tóth, Juhász, Zvara, Mátyás, Zubák, Csisz nevű családok. Az új telepesek között 

szlovákok is voltak, akik a Vályi féle lexikon szerint 1799-ig elmagyarosodtak. A községi 

pecsétet 1753-ban készítették el. A pecsét címer alakja kalász, csoroszlya, ekevas, körirata: 

Szajla pecsit 1753. 1841-től gróf Károlyi György vásárolta meg a birtokjogot, s így 1920-ig a 

Károlyi család tulajdona. 1900-ban a már 140 házat számláló község legnagyobb része leégett. 

Az I. világháborúban 110-en harcoltak a falu lakosságából, közülük 12-en vesztették életüket. 

A XX. század első felében a Mátra hegység alatt, a Dolina völgyben elterülő kisközség a 

pétervásárai járáshoz tartozott. 200 lakóháza legnagyobb részt vályogból készült. 1895-től a 

terpesi anyakönyvi kerülethez tartozott, 1951-től önálló volt 1973-ig, amikor is újból Terpeshez 

került. 1950-ig körjegyzőség székhelye, majd 1950-1957 között tanács székhelye lett. 1957-

1972 között önálló tanáccsal rendelkezett. 1972-ből Terpes Községi Közös Tanács 

társközségeként működött. 1990-ben független polgármester vezette önkormányzat alakult. 
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Természeti örökségek 

Attila domb 

 

Ha hihetünk a legendának, Csaba királyfi a Tarna-patak mentén, a mai Szajla területén 

talált alkalmas helyet arra, hogy apját, Attilát, aki a hunok nagy fejedelme volt, eltemettesse. 

Hogy eme legenda nagyon is beleivódott a köztudatba, és némi reményt is láttak, valamifél 

lelet, vagy régészeti emlék feltárására, mi sem bizonyítja jobban, minthogy 1913-ban 1200 

aranykoronát különített el  a Magyar Tudományos Társaság kutatásra. sajnos a szép terveket, 

az I. világháború felülírta.  Ám az első világháború kitörése meghiúsította a terveket. Maga a 

domb – képződmény helyileg az Ó-Szajla nevezetű falurész határában található, alakját tekintve 

ellipszis alaprajzúként határozható meg. Éppen eme szabályos forma miatt és a kőből készült 

körülvétel nyomai miatt vetült rá a „gyanú” hogy a mesterséges képződmény „királyi kincset” 

rejthet.  A legmagasabb ponton, nagyméretű kőhasáb, ami esetlegesen egy sírhelyre való 

utalásként is értelmezhető, a helyiek úgy tartják kőkereszt volt.   



                                                                                                                                 

 
236 

 

   

 

Épített örökségek és látnivalók 

 

 

1803-1806 között épült a temploma; a Szent Kereszt felmagasztalása. 1950-től önálló 

lelkészségként, később már plébánia. Templom, helyileg a falu keleti szélén elhelyezkedő 

dombon áll. 1732-ben még néptelen faluhelyként tartották számon, 1795-ben a földesúr, Orczy 

József tervezett a templomépítést, de végül a szajlai lakosok maguk fogtak hozzá. A telket a 

földesúr adományozta számukra. A terveket Deák János György pásztói kőműves készítette, az 
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ácsmunkát Máhr Mátyás egri ácsmester végezet el.  Az orgona, amely 1832-ben készült, Huszár 

Sámuel miskolci orgonakészítő munkásságát dicséri. A hívek adományából, Kovács Mihály 

egri festő készítette el az oltárképet 1849-ben (Egri Érseki Egyházmegyei Levéltár Archívuma 

1696 - 1732., no. 934; 1762: archiv. 1914; 1802: archiv) Jellegét tekintve, egyhajós, 

későbarokk, torony nélküli templomnak minősül. 

A település Ó-Szajlai részén található a Mátra turista térképen is feltüntetett Nagy 

Halom (Attila domb). A helyi legenda szerint Attila, a hunok nagy királya ide van eltemetve.  

 

 

 

Múzeum / tájház 

A falu újtelepi részén található a közel 100 éves tájház, az Ófaluban pedig a múlt század 

első harmadában épült tornácos, ámbitusos házak. A két település részt összekötő út középső 

szakaszán épült a patakon átívelő kőhíd, amely a mellette nőtt öreg, jellegzetesen megdőlt 

fűzfával festői látványt nyújt az arra járóknak.  

Az Újtelepen a Hársfa utca 8. sz. alatt került berendezésre a falu tájháza, amely képeken 

és korabeli tárgyi eszközökön keresztül mutatja be a régi szajlaiak életét, sorsát. A tájház a 

hivatalban történő előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés után ingyenesen látogatható. 
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Telefonszám:06-36-361-141, e-mail cím: szajlaph@t-online.hu, levelezési cím: 3334 Szajla, 

Kertész út 2. 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nem rendelkezik évente megrendezendő eseménnyel vagy programmal a település.  

 

Szálláshelyek 

Meliton üdülőház 

3334 Szajla, Liget utca 28, +36 30 3071-099 

  

Az üdülőház  14 személy befogadására alkalmas,  az apartmanban 2 db és gőzkabinnal 

ellátott fürdőszoba is kialakításra került. Konyhája jól felszerelt, ingyenes internet, kerített 

udvar, grillező – bográcsozóhely, és 6 db autó számára kialakított fedett parkoló is 

rendelkezésre áll.  

  

 

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

mailto:szajlaph@t-online.hu
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Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2012 Népi Hagyományok Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft 14 521 983 Ft Falusi szálláshely kialakítása a Népi Hagyományok Kft beruházása 

Falumegújítás, -fejlesztés 2012 Egészségesebb Nemzedékért Alapítvány 30 000 000 Ft

 "Közösségi tér kialakítása meglévő lakóházból és park kialakítása" 

 

Önkormányzat elérhetősége 

Juhász Pál Polgármester 

Telefonszám: 06-36-361-141, e-mail cím: szajlaph@t-online.hu, levelezési cím: 3334 Szajla, 

Kertész út 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szajlaph@t-online.hu
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Szentdomonkos 
 

A település története és jelen 

Szentdomonkos nevét 1459-ben említették először. A Szentdomonkosi család, és a 

Varju család lehetetek birtokosai, mert 1492-ben -ben az Oláh család birtokaként említették. 

1546-ban 5, 1554-ben 6, 1564-ben 8 portája volt. 1589–1590-es összeíráskor az egri 

vár fenntartására szolgáltatta be a főpapi tizedet. 

1635-ben 1 1/4, 1647-ben 1, 1675-ben 3/4 portája volt és a Balassa és Biró armalista családok 

laktak a helységben, emellett nemesi kúriája volt itt Agocs Gergelynek és Sebestyénnek. 

Később gróf Károlyi Mihálynak volt itt nagyobb birtoka. 

1693-ban Biró és Balázs György birtoka volt, a 18. század elején pedig Ullman Móricz és 

Greskovics Ignácznak volt birtoka itt. 

1910-ben 616 magyar lakosa volt, melyből 609 római katolikus volt. 

A XX. század elején Heves vármegye Pétervásári járásához tartozott. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1459
https://hu.wikipedia.org/wiki/1589
https://hu.wikipedia.org/wiki/1590
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egri_v%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egri_v%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1635
https://hu.wikipedia.org/wiki/1647
https://hu.wikipedia.org/wiki/1675
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi_Mih%C3%A1ly_(minisztereln%C3%B6k)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1693
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heves_v%C3%A1rmegye
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Természeti örökségek 

Nem rendelkezik természeti örökséggel a település. 

Épített örökségek és látnivalók 

Római Katolikus templom 

Műemlékvédelem alatt álló, barokk stílusú, római katolikus templom, melyet HUnyady 

János építtetett 1734-ben. Szent Domonkos tiszteletére szentelték fel.  1836-ban 

helyreállították. 1874-ben és 1887-ben végeztek javításokat végeztek a templomon. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Domonkos
https://hu.wikipedia.org/wiki/1836
https://hu.wikipedia.org/wiki/1874
https://hu.wikipedia.org/wiki/1887
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1 és 2 világháborús emléktábla 
 

 

Múzeum / tájház 

Nem rendelkezik tájházzal a település. 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nem rendelkezik évente megrendezésre kerülő programmal. 

Szálláshelyek 

Nem rendelkezi a település szálláshellyel. 

Helyi terméket előállítók 

Nincs jelenleg helyi termékes a településen. 

Recept 

Szilvalekváros derelye  

 

Hozzávalók: 

 90 dkg burgonya  

 30 dkg finomliszt 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/burgonya
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
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 1 db tojás 

 1 kk só 

 1 teáskanál cukor 

 1 ek disznózsír  

 25 dkg zsemlemorzsa 

 10 dkg szilvalekvár  

 4 ek porcukor 

 

Elkészítés: 

1. A tört burgonyából és a többi hozzávalóból tésztát készítünk. 

2. Fél cm-re nyújtjuk, kiszaggatjuk, vagy szögletesre vágjuk. 

3. Megtöltjük szilvalekvárral. 

4. A kerekből két lap kerül egymásra, a szögleteset félbehajtjuk. 

5. Lobogó sós vízben kifőzzük. 

6. Zsemlemorzsába forgatjuk. 

7. Tálalás előtt porcukorral meghintjük. 

 

 

 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/disznozsir
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zsemlemorzsa
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szilvalekvar
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
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Önkormányzat elérhetősége 

Szentdomonkos község polgármestere: 

Kovács Zoltán 

Önkormányzat: 

Cím: 3259 Szentdomonkos, Szabadság u.48. 

Telefon: (36)367-007 

Fax: (36)567-007 

E-mail: szdomonkos10@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szdomonkos10@gmail.com
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Szilvásvárad 
A település története és jelen 

 A Bükk hegység lábánál fekvő kis község, mely bővelkedik épített és természeti 

értékekben. Első írásos említése a középkorból ismert. Az 1322. évi adománylevélben és az 

1332-37 évi pápai tizedjegyzékben már jelentős településként szerepel, Warad, Worad és 

Warada, 1389-ben Sylvas Warad formában. A „d” korabeli kicsinyítő képző váracskát, kis várat 

jelez, ami valószínűleg az ekkor már meglévő, és valóban kisméretű Éleskő várára vonatkozik. 

1389-ben egy írás még megemlíti Éleskő várnagyát, de később már nem lehet találkozni a 

nevével. Szerepét feltehetően egy másik vár, a Gerennavár vette át, melyről írásos említést 

eddig nem ismerünk. 1438-ban Albert király a Pálóczyaknak adományozza a falut, amit ekkor 

Zylwasvarad, majd Sylvas Varad formában írnak. Mohács után a falu fele a Perényieké, majd 

a Kátayaké, Báriusé és végül Szepessy Pálé lett. 1699-ben már a Keglevich család tulajdonában 

van az egész birtok. 

Az ipari forradalom hatására, a Keglevichek ideje alatt a Szalajka - völgy ipari központ 

lett. A szénégetés, mészégetés, hamuzsírfőzés mellett 1792-ben üzembe áll az első vasverő 

hámor, 1800-ban a kőedénygyár, 1802-ben vasolvasztó massa, melynek kiszolgálására a 
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környéken több bányát is nyitottak. A XIX. század első felében üveghuták, papírmalom, 

kendertörő és három őrlőmalom is volt a faluban, illetve annak közvetlen környékén. 

1840-ben épült a dombon álló klasszicista stílusú Református Kerektemplom. A század 

második felében, 1860 körül épült az új kastély, Ybl Miklós tervei alapján. Ezek építésekor 

külön téglavető és égető műhely is üzemelt a faluban. 

1913-ban kerül a falu és környéke őrgróf Pallavicini Alfonz Károly tulajdonába, aki az 

államosításig birtokolta. Az ő idejében kezdi a Szalajka-völgy az ipar helyett a pihenést 

szolgálni. A Szalajka falu és a Tótfalu lakóinak többsége ekkor költözik be a mai településre. 

A településünk neve 1905-ig Szilvás volt, ekkor egy királyi rendelettel lett Szilvásvárad, 

ugyanis Somogy megyében is volt egy Szilvás nevű falu. Községünk 1950-ig Borsod megyéhez 

tartozott, ekkor csatolták át Heves megyéhez. 

2021-re lakossága meghaladja az 1500 főt. Településünk számos látnivalóval és 

szolgáltatással várja a kikapcsolódni vágyókat. Közkedvelt turisztikai célpont a hazai és 

külföldi vendégek körében is. 

 

Természeti örökségek 

Az országban az elsők között, a Bükkben elsőként, a „Jávorkúti - lúcfenyves”- sel együtt 

a” Szilvásváradi-ősbükkös” került védelem alá 1942-ben. 

Szalajka-völgy Fátyol vízesés: A karsztforrásokból eredő patakokra jellemző 

mészkiválás (mésztufa, vagy forrásmészkő, szakkifejezéssel travertínó) által létrehozott gátak, 

tetaráták rendszere a (kb.) 17 lépcsőből álló vízesés, mely az országunkban ilyen formában 

egyedülálló. A gátrendszer mögött húzódó plató, a Gloriett - tisztás, az analógiák alapján 

többszázezer év mészlerakódásának a terméke. 
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Szalajka-forrás: A Bükk legnagyobb karsztforrása, vízhozama, mint általában a 

karsztforrásoké, ingadozó. A legkisebb eddig mért vízhozam 70 l/perc (2012. Regős J.) a 

legnagyobb több mint 60 000 l/perc volt (1974. Tóth G.). 

Érdekesség még a forrás mögött húzódó barlangrendszer, mely a legnagyobb olyan 

barlangok között van az országban, melyekről sok, vizsgálatokkal is kimutatott információnk 

van, de ezt a barlangot még ember nem járta, nem látta. A hossza több mint 10 km, a 

szintkülönbsége legalább 400 méter, ami az ország legnagyobb szintkülönbségű barlangját 

fogja jelenteni, ha valakinek sikerül végig menni rajta. 

 

Barlangok: Bár a falu külterületén található közel 100 ismert barlang egyike sem túl 

hosszú, de több olyan van közöttük, mely régészeti vagy őslénytani szempontból érdekes. 

Nálunk található az ország legmagasabban nyíló barlangja (5341/17 Kőrös-barlang 955,9 

mBfm.) melynek különlegessége, hogy többek között cápafogakat találtak benne. 

Istállós-kői-barlang (Ősemberbarlang): A Bükk hegység második legmagasabb 

csúcsának oldalában, 609 méteres magasságban nyílik. Gyalogosan a Gloriett-tisztásról 

közelíthető meg szerpentinszerűen kialakított, meredek gyalogösvényen. A barlang háromszög 
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keresztmetszetű, 45 méter mély, 9-10 méter széles, rétegvastagsága 2 méter. Régészeti 

jelentőségű hely, ezért 1944-ben védetté, 1982-ben fokozottan védetté nyilvánították. A nyílás 

mögött egyetlen, tágas terem található. A történelmi időkben a barlang hosszú ideig istállóként 

funkcionált, kutatások alapján azonban előtte sem lakóhely, hanem áldozóhely volt. 

 

Szilvási-kő: 961 méteres magasságával a Bükk-vidék legmagasabb pontja, 

Magyarország negyedik legmagasabb hegycsúcsa. A Szilvási-kő megnevezés igen új, sokáig 

névtelen volt, illetve a Kettős-bérc déli csúcsaként volt ismert. 

   

 

Épített örökségek és látnivalók 

Református kerektemplom: Magyarország egyetlen és Európa legnagyobb (33,7m 

magas és 26,6m átmérőjű) református kerektemploma. A harangtorony 1200-as (más 

információk szerint 1488-ból) évekből származó öregharangja a Magyar Nemzeti Múzeum 

harangnyilvántartása szerint az ország legrégebbi harangjai között szerepel. 

 

Középkori váraink: Falunk határában két, a feltételezések szerint a XIII. és XIV. 

századból való várunk az Éleskővár, (mely a Miskócz család központi vára volt és egyes 
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kutatók szerint már a XI-XII. sz. fordulóján állhatott) és a Nagy Lajos által épített Gerennavár 

maradványai láthatók. A Gerennavár, mely ma már bizonyítottan egy ősi pogányvár (egy kisebb 

bronzkori erődítés) maradványaira épült, a királynak egy kicsi, de elegáns vadászvára lehetett.  

Ezen kívül a Salamon-vár és a megyehatár közelében a Kaszton-vár ismeretlen eredetű, még 

azonosítatlan erődítések. 

Bronzkor: A korszak legnagyobb várai között van a helye a Töröksáncként emlegetett 

késő-bronzkori erődítésnek (makettje az Orbán házban látható) a Kelemen-széke (703m) körül, 

melyet i.e. 1200-800-ig lakhattak a Kiétei (Kyjatice) kultúra emberei. 

Szilvásváradi Állami Erdei Vasút: A Szalajka-völgyben a vasúti pályán Márkus 

Ágoston tervei alapján 1908-ban, Magyarországon harmadik kisnyomtávú erdei vasútként (a 

királyréti és a pálházai után) indult meg a közlekedés. A legmeredekebb részen 51 ‰ 

emelkedésű pálya az ország legmeredekebb, még fogashajtás nélküli vasúti pályája (a második 

a nagybörzsönyi 39,2 ‰). 

 

A Szabadtéri Erdei Múzeum az országban egyedülálló módon mutatja be a környéken 

egykor végzett, erdőhöz kapcsolódó ipari tevékenységeket. A szénégetés, mészégetés, 

hamuzsírfőzés mellett üveghuták, papírmalom, kendertörő és három őrlőmalom is volt a 

környéken, 1800-ban kőedénygyár kezdte meg a működését.  
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Az 1952-ben alapított Szilvásváradi Állami Gazdaság, mai nevén Állami 

Ménesgazdaság Szilvásvárad feladata a magyarországi lipicai törzstenyészet fenntartása, 

sportkipróbálása és népszerűsítése. Jelenleg Szilvásváradon 70 anyakanca és fedezőmének 

biztosítják e páratlanul értékes fajta tovább fejlődését. A jelenlegi állomány 330 egyedet 

számlál, így a világ legnagyobb lipicai ménesei közé tartozik. A méncsikók 3 éves korukig 

Csipkéskúton, a Bükki Nemzeti Park kiemelten védett részén nevelkednek, melynek 

köszönhető egyedülálló szervezeti szilárdságuk. 

 

A Szilvásváradi pisztrángot a Bükki Nemzeti Park területén elhelyezkedő Szalajka-

völgyben kialakított pisztrángtenyésztő medencékben szaporítják és nevelik, amelyek vizét a 

közvetlen közelben eredő, hideg vizű karsztforrások biztosítják. A tenyészmedencék alacsony 

hőmérsékletű vizének köszönhetően a pisztrángok étvágya kisebb, lassabban növekszenek, 

ettől lesz a pisztránghús az átlagosnál keményebb, tömörebb és zsírszegényebb. 2018-ban 

átmeneti nemzeti oltalmat kapott. 

 

Millenniumi Kilátó: 2000. augusztus 20-ra, Szent István napjára készült, méretével és 

páratlan szépségű faszerkezetével uralkodik a környező hegycsúcsok felett, mintha figyelné és 

vigyázná e festői vidéket. A kilátó 20 méter magasan lévő teraszáról lenyűgöző látványt nyújt 

a Bükk minden évszakban más-más színben pompázó domborzata, a patak-völgyek, erdők 

rajzolata, a 13 hegyvidéki falu háztetői. Tiszta, napos időben a távoli Tátra hegycsúcsai is 

láthatóak. 
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Múzeum / tájház 

Orbán Ház Múzeum és tájház: 

A palóc népi építészet szép példája, mely jelenleg helytörténeti, őstörténeti és néprajzi 

kiállításnak ad otthont. Az Orbán Házban 2010-ben kialakított kiállítás a földtörténeti- és a 

régészeti múltat az őskőkortól a vaskorig, ill. a környék múltjához kapcsolódó érdekességeket 

mutatja be. Néhány frissebb kutatási eredményt csak a tárlatvezetéshez kapcsolva fényképeken 

és a tárlók mellé rakott tárgyakból lehet megismerni. 

Jelenleg felújítási munkálatok miatt ZÁRVA tart. 

Elérhetőségi adatok – (Megnevezés): Orbán Ház Múzeum és tájház (tetszőleges 

számban bővíthető)  

Telefonszám: +36-30/757-1616., e-mail cím: turizmus@szilvasvarad.hu, levelezési cím: 3348 

Szilvásvárad, Miskolci út 58., weblap: www.szilvasvarad.hu 

 

 

 

mailto:turizmus@szilvasvarad.hu
http://www.szilvasvarad.hu/
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Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

 

Szilva Nap: Hagyományőrző rendezvényünk, minden évben megrendezésre kerül. 

Jó pár évvel ezelőtt helyi vállalkozók szervezték meg először a Szilva Napot, 

hagyományteremtő szándékkal, aztán amikor ők elálltak az eseménytől, az önkormányzat 

meglátta benne az értéket, így a hagyomány folytatódott. A néphagyomány szerint a helyben 

található sok szilvafa miatt lett a település neve Szilvásvárad, s bár ez valójában nem igaz, a 

„név kötelez” mégis csak. A rendezvényen van minden, ami szilvás: ételek, sütemények, italok, 

amelyek kóstolhatók, megvásárolhatók, illetve többféle versenyt is hirdetünk, amelyekre 

minden évben szabadon lehet nevezni. Például a szilvából készült „nemes italok” is minden 

évben megmérkőznek. Szilvalekvár is mindig készül hagyományőrző módon a rendezvény 

helyszínén és kóstolási lehetőséget is biztosítunk a látogatóknak. 

 

 

 

Szálláshelyek 

Villa Park Panzió*** 
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Park u. 11/B. Szilvásvárad 3348, E-mail: info@villaparkpanzio.hu, Telefon: 06 36 

564 044, http://www.villaparkpanzio.hu 

A mesés környezetben elhelyezkedő szálláshely 2003 – tó működik, 1200 m2 

zöldfelület tartozik az épülethez, 50m2 szabadtéri élménymedencével. Gyermekbarát, előzetes 

egyeztetés alapján házi állat is bevihető.  Szobái tekintetében: 13 db Classic típusú szoba 2, 3, 

4 ágyas erkélyes, fürdőszobás szobája mellett 2 apartmannal várja vendégeit. Az új szárnyban 

2021 – ben szárnyában, 8db emeleti erkélyes valamint 2 db földszinti Superior szoba került 

kialakításra. E mellett 2 Deluxe szoba is a pihenni vágyók rendelkezésére áll. Minden szoba 

légkondicionált, ingyenes internet hozzáféréssel. Svédasztalos reggelit biztosít. Fedett, zárt 

parokolóval rendelkezik.  

 

 

 Kültéri  

 

 

Harmónia Villa  

Szaniszló Róbert, Szaniszlóné Kónya Alíz, Cím: 3348 Szilvásvárad Ózdi út 3. 

Tel:+36- 70-60-44-637, E-mail: szilvasvarad@harmoniavilla.hu 

mailto:info@villaparkpanzio.hu
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„Villánk kialakításakor a tökéletes komfort mellett a meghitt hangulatra, harmóniára és 

a barátságos környezet elérésére törekedtünk, hogy ezek mind az Önök tökéletes 

kikapcsolódását szolgálják! Szobáink berendezése – LCD-LED TV, mini hűtő, WIFI, részben 

klíma stb., wellness részlegünk, hangulatos teraszaink, hatalmas parkosított zöld övezetünk is 

a feledhetetlen, nyugodt pihenést biztosítják. Különlegességünk az is, hogy családias, közvetlen 

légkör uralkodik - túlzsúfoltság és személytelenség helyett. Célunk, hogy minél többen 

megtapasztalják vendégszeretetünket, a minőségi kikapcsolódást, amit exkluzív környezetben, 

sokrétű szolgáltatással és kedvező árakkal teszünk mindenki számára vonzóvá. A nálunk 

eltöltött idő, széppé varázsolja a szürke hétköznapokat is! Reméljük hamarosan elégedett és 

visszatérő Vendégeink között üdvözöljük!” 

 

Reggeli, ebéd, vacsora,  

 

 

Akácvirág Vendégház 

Demeter Anita, 3348 Szilvásvárad, 06305264699, akacvirag@gmail.com, 

www.akacviragvendeghaz.hu,  

Igényesen kialakított és berendezett, 2021 tavaszán teljesen felújított, különálló 

vendégházzal várjuk Önöket Szilvásváradon a méltán híres Szalajka – völgy bejáratától 5 perc 

sétára. Vendégházunk ablakaiból és az udvarról csodálatos kilátás nyílik a Bük- hegységre. 

mailto:akacvirag@gmail.com
http://www.akacviragvendeghaz.hu/
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Nagy belső parkosított udvar, 1 db 2 szobás földszint apartman, 2 db emeleti panorámás 

fürdőszobás szoba. szalonnasütőhely, szabadtéri sportolási lehetőségek, fedett parkoló.  

 

 

 

 

 

Helyi terméket előállítók 

Bagdi Kornél 

3348 Szilvásvárad, Park út 9., +36-20/7718232, bagdikornel@gmail.com 

Akácméz – 2500 Ft / kg, Ámor akácméz – 2500 Ft / kg, virágméz – 1800 Ft / kg, napraforgóméz 

– 1800 Ft / kg, repce méz 1500 Ft / kg. Nem bankkártya elfogadó hely, vállal házhozszállítást, 

amely Szilvásvárad területén ingyenes! 

 

Bartháné Jarábik Tünde 

3348 Szilvásvárad, Ady Endre u. 1/1. 70/459-3717, jarabik.tunde@gmail.com, 

https://www.facebook.com/tunderkalacs/ 

Különböző mézeskalács figurák többféle méretben és alkalomra - 400,- - 800,- Ft/db 

Mézeskalácsból készült asztali díszek, adventi koszorúk - 1.500,- - 5.500,- Ft/db 

mailto:bagdikornel@gmail.com
mailto:jarabik.tunde@gmail.com,%20https://www.facebook.com/tunderkalacs/
mailto:jarabik.tunde@gmail.com,%20https://www.facebook.com/tunderkalacs/
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Mézeskalácsból készült dobozok - 4.500,- - 6.000,- Ft/db 

Mézeskalács köszönetajándékok esküvőre - 400,- - 500,- Ft/db 

A mézeskalács ajándékok megrendelésre készülnek. Készleten lévő termékek csak nagyon 

ritkán érhetők el. Előzetes bejelentkezés szükséges, nem fogad el bankkártyát.  

 

Bükki lekvárium 

Kis-Brassó Zetti, 3348 Szilvásvárad, Dózsa György u. 29. Mobil: +36-30/588-9449 

Klasszikus lekvárok – 950 Ft, Különleges fűszerezésű lekvárok 950 Ft, cukormentes lekvárok 

(steviával) 1300 Ft. Előzetes bejelentkezés szükséges, bankkártya elfogadó hely, 

házhozszállítást rendelet mennyiségtől függően vállal.  

 

Dajka – Dűlő Kincsei 

Hócza Henrietta, 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 97, Mobil: +36-20/437-5902 

hoczaheni@gmail.com 

Szörpök (Csipke, Bodza, Som, Homoktövis) 

Lekvárok (Csipke, Som, Homoktövis) 

Gyógy és fűszernövény szárítmányai (Homoktövis levél, citromfű, bodzavirágzat, stb.) 

Előzetes bejelentkezés ne szükséges, nem bankkártya elfogadó hely, házhozszállítás GLS 

díjszabás alapján. 

 

Vass Béla 

3348 Szilvásvárad Egri út 57, 06-30/986-54-36, maszatqa85@gmail.com 

Nyakkendő 

Ékszertartó 

Bicska 

 Tőr 

 Kalapdísz 

 Levélbontó 

4000-13000 ft 

40000 ft 

 6000-8000 ft 

15000 ft 

 4000 ft 

 5000-6000 ft 

mailto:hoczaheni@gmail.com
mailto:maszatqa85@gmail.com
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 Sétabot 

 Gyertyatartó 

5000-7000 ft 

 10000-25000 ft 

Lőbot 12000 ft 

Kínáló+ pohár 15000 ft 

Kulcstartó 3500 ft 

 

A felsorolt tárgyak csontok, agancsok faragásával készülnek. Előzetes bejelentkezés szükséges, 

nem bankkártya elfogadó hely, házhozszállítás a feladó terhére csomagküldő szolgálattal - 

GLS.  

Szolgáltatás 

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad 

3348 Szilvásvárad, Egri út 16, menesgazd@t-online.hu, amgsz.idegenforgalom@t-online.hu, 

www.menesgazdasag.hu 

Méneslátogatás 4 000 Ft / fő-től +36 36 564 400 

menesgazd@t-

online.hu 
Lovaglás (futószáras, 

terep lovaglás, stb.) 

Egyeztetés alapján 

Fogathajtás oktatás Egyeztetés alapján 

Lovarda használat Egyeztetés alapján 

Lovasbemutató Egyeztetés alapján 

Lipicai fajtatörténeti 

kiállítás - 

Törzsménistálló - (Park 

út 8.) 

Diák, nyugdíjas: 

600 Ft / fő 

Felnőtt:1000 Ft/ fő 

Kombinált jegy: 

Diák, nyugdíjas: 

900 Ft / fő 

Felnőtt: 1500 Ft / 

fő 

Hajtókocsi kiállítás 

(Fenyves út 4.) 

Kiállító helyein felül kiajánlott szolgáltatások igénybevételéhez 

előzetes egyeztetés szükséges! 

 

A kiállító helyek, bankkártya elfogadó helyek.  

 

Szilvásváradi Állami Erdei Vasút 

3348 Szilvásvárad, Szalajka u. 8. kisvasut@egererdo.hu, Jegypénztár+36 36/355-197, 

www.egererdo.hu 

mailto:menesgazd@t-online.hu
mailto:amgsz.idegenforgalom@t-online.hu
http://www.menesgazdasag.hu/
mailto:kisvasut@egererdo.hu
http://www.egererdo.hu/
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Vasúti menetjegy Felnőtt 1200 Ft 

/ fő 

Gyermek 600 

Ft / fő 

Kutya 800 Ft / 

fő 

MÁV 

igazolvánnyal 

500 Ft / fő 

kisvasut@egererdo.hu 

Jegypénztár: 

+36 36/355-197 

 

Vasúti menetjegy 

(06.01 - 08.30-ig) 

Felnőtt 1500 Ft/ 

fő 

Gyermek 700 

Ft/ fő 

 

Bankkártya elfogadó hely! 

 

Millenniumi Kilátó 

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 3304 Eger, Sánc u. 6., +36 30 910 2037, titkarsag@bnpi.hu, 

www.bnpi.hu 

Belépőjegy Felnőtt 500 Ft / 

fő 

Gyermek, 

nyugdíjas: 400 

Ft / fő 

+36 30 910 2037 

titkarsag@bnpi.hu 

Csoportos 

belépőjegyek (20 fő 

felett) 

Felnőtt 400 Ft/ 

fő 

Gyermek, 

nyugdíjas: 350 

Ft/ fő 

 

Nem bankkártya elfogadó hely, de van lehetőség előzetes, on – line jegyvásárlásra.  

 

Recept 

Szilvás gombóc 

Hozzávalók: főtt, áttört burgonya, só, liszt, magozott, felezett szilva, porcukor, fahéj; 

zsemlemorzsa, kevés zsiradék. 

mailto:titkarsag@bnpi.hu
http://www.bnpi.hu/
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Elkészítés: 

A burgonyát megfőzzük, áttörjük. Sózzuk, annyi liszttel összegyúrjuk, amennyit felvesz, hogy 

nyújtható legyen a tészta. Ne legyen ragacsos. 

Kinyújtjuk, 10x10-es négyzeteket vágunk, majd mindegyik közepére rakunk fél kimagozott 

szilvát, cukorral és fahéjjal megszórjuk ízlés szerint. A tészta 4 sarkát összefogva óvatosan 

gombóccá formáljuk. 

Forrásban lévő sós vízbe dobva kifőzzük őket, majd kevés zsiradékban pirított zsemlemorzsát 

készítünk, és ebbe forgatjuk a kifőtt gombócokat. 

 

Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

1. Mikrovállalkozások létrehozása, fejl. 2012 Szalajka Panzió 2001 Vendéglátóipari Kft

 9 054 961 Ft Élménypark a Bükk lábánál 

2. Falumegújítás, -fejlesztés 2012 Szilvásvárad Község Önkormányzata 19 

999 998 Ft "Civil ház, tűzoltószertár és oktatóterem" 

3. Vidéki örökség megőrzése 2012 Szilvásváradi Református Egyházközség 26 

103 586 Ft A szilvásváradi kerektemplom felújítása 

4. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Deli Balázs Egyéni Vállalkozó

 309 000 Ft Egyéni vállalkozás keretében mezőgazdasági melléktermék - 

méhészeti viasz - újra hasznosításának céljából 2 db viaszolvasztó centrifuga 

beszerzése 

5. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Szalajka Panzió 2001 

Vendéglátóipari Kft. 9 388 865 Ft Wellness és szabadidősportot kiegészítő fejlesztés 

a Szalajka Panzió Kft-nél 

6. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Kiss Józsefné 24 986 569 Ft

 Szállás hely kialakítása 

7. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Szaniszlóné Kónya Alíz 24 

901 026 Ft "Alíz" falusi szálláshely korszerűsítése és bővítése 

8. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Bükk Panoráma Idegenforgalmi 

Kft. 20 000 000 Ft Új szabadidős szolgáltatás fejlesztése Szilvásváradon 
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9. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013 Szilvásvárad Község 

Önkormányzata 38 951 102 Ft Szilvásvárad közterületi parkjainak fejlesztése 

10. HFS LEADER 2021 Élhető települések kialakítása Szilvásvárad Község 

Önkormányzata 8.815.608 Ft, Térfigyelő és buszmegálló felújítása Szilvásváradon  

11. HFS LEADER 2020 Szaniszlóné Kónya Alíz 11.046.687 Ft A szilvásváradi Alíz villa 

turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése 

12. HFS LEADER 2020 Szaniszló Róbert a szilvásváradi Harmónia Wellness Villa 

szálláshely bővítése és szolgáltatás fejlesztése 14.995.625 Ft  

13. HFS LEADER 2021 Bota Stage Kft. 8.945.931 Ft Színpadfedés és marketing 

tevékenység  

 

Önkormányzat elérhetősége 

Szaniszló László Polgármester 

Elérhetőségi adatok – Polgármesteri Hivatal:  

 Telefonszám: +36-36/ 816-233, e-mail cím: info@szilvasvarad.hu, levelezési cím: 3348 

Szilvásvárad, Miskolci út 1., weblap: www.szilvasvarad.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@szilvasvarad.hu


                                                                                                                                 

 
261 

 

 

Szúcs 
 

A település története és jelen 

1301-ben egy Anjou oklevél említi először a Szúcs nevet Zuch alakban. Szúcs helynév 

szláv eredetű, a szerb-horvát Suca, a szlovén Soca, a szlovák Súca helynevekből ered.  

A XVI. szd.-végén elnéptelenedett a falu és csak 1720-as években népesedett be ismét. 

Akkoriban földművelésből és állattenyésztésből tartották fent magukat a lakók. 

A XIX. szd. végén XX. szd. elején Szúcs község határában barna-kőszénkibúvásra bukkantak, 

ami érdekelni kezdte a  Csehi  fölbirtokost Beniczky Györgyöt, aki a szénbányászat 

lehetőségeiben gondolkodott. Megkezdődött a bányászat. 

A faluközpont lakosai a  bányában kaptak munkát. Közel száz év után megszűnt az Egercsehi 

szánbánya is. A faluközpontban megalakult 1959-ben  egy mg-i termelőszövetkezet, melynek 

fő profilja az állattenyésztés volt. Erdőgazdálkodás mellett legeltetésre használták a földeket. 

Nagy ráfordítással a gazdaságot a Bélapátfalva-i szövetkezethez csatolták, majd a 

rendszerváltás után feloszlott. Ma pusztaság van a helyén, az egykor zöldellő Szúcs határában.  

Megoldásként az erdők, gyümölcsösök telepítése jöhetne szóba. Két gazda próbálkozik 

szarvasmarha, illetve juhtenyésztéssel a földek egy részét illetően. 
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Szúcs, ma 

Körülbelül 450 ember él 158 lakásban Szúcs Faluközpontjában és  Bagolyukban.  

A Faluközpont önkormányzati tulajdonban lévő épületei jó állapotban vannak. 

Elhagyatott állapotban van viszont az egykori zsidótemető. A Faluközont gyalogjárda hálózata 

majdnem teljesen körűen felújított. Egy –az egész Faluközpont belterületére vonatkozó- 

komplex vízelvezetési rendszer tervezése, majd a lakosság támogatásával annak végrehajtása 

lenne szükséges. 

A község 2004-től a bélapátfalvai kistérséghez tartozik. Iskolával, postával nem rendelkezik. 

Élelmiszer boltját és kocsmáját magánszemélyek üzemeltetik.  

A Holocaust 60-ik évfordulójának évében –2004-ben- a Szerencsejáték Rt. anyagi segítségével 

pedig Recsk-i kőből menórára emlékeztető falat épített a Bagoly-lyukban, az 1944 májusában 

gettóba kényszerített 1285 zsidóra emlékezve. 
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Természeti örökségek 

Szúcsi-tó 

 

Épített örökségek és látnivalók 

Holokauszt emlékhely 

 

Háborús hősök emlékére 
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Szúcs bányatelep 

A településközponttól 3 km-re található külterületi rész, ahol gazdasági tevékenységhez, 

nincs,  lakóhelyként funkcionál. 

 

Munkás Szent József- Római Katolikus templom 

 

 

 

A község központjában álló modern, kör alakú templom 1967-68-ban épült. A dombon 

álló, régi templomot alábányászták, és életveszélyessé vált, helyette került megépítésre a ma is 

ott álló templom. 

A költségeket a bányászati tröszt fedezte, de a lakosok is hozzájárultak felépítéséhez. A 

templomot 1968. november 10-én szentelte fel dr. Brezanóczi Pál püspök. 
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Munkás Szent Józsefet ábrázolja a küldő homlokzati kép, két oldalt pedig az őrzőangyalok 

láthatóak.  

Múzeum / tájház 

Nem rendelkezik jelenleg a település tájházzal. 

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Majális 

Karácsonyi ünnepség 

Öregek napja 

Szálláshelyek 

Nem rendelkezik a település szálláshellyel jelenleg. 

 

Helyi terméket előállítók 

Nem rendelkezik a település helyi termelővel. 

 

Recept 

 

Tócsni 

Hozzávalók: 

 1kg burgonya 

 2db tojás 

 2ek liszt 

 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/burgonya
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tojas
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/liszt
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Elkészítés: 

1. A burgonyát nyersen lereszeljük. 

2. A reszelt burgonyához adjuk a tojásokat, a lisztet, sózzuk, borsozzuk, és jól átkeverjük. 

3. Serpenyőben olajat forrósítunk. Evőkanál segítségével az olajba tesszük a burgonyából, 

laposra simítjuk a serpenyőben. Mindkét oldalát kb. 5-5 percig sütjük.  

4. Forrón tálaljuk. 

Önkormányzat elérhetősége 

Polgármester: Egyed Zsigmond 

Hivatalos név: Szúcs Község Önkormányzati Hivatala 

Székhely: 3338. Szúcs, Kossuth L. út 34. 

Telefonszám: 36/485-901 

Telefaxszám: 36/485-901 

E-mail: szucsonkormanyzat@gmail.com 

Honlap cím: www.szucs.hu 

 

 

 

 

http://www.mindmegette.hu/valogatas/krumpli-maskent-85/
http://szucs.hu/helyi-onkormanyzat/undefined/
http://szucs.hu/helyi-onkormanyzat/undefined/
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Tarnalelesz 
A település története és jelen 

Heves megye Észak-nyugati részén, a Heves-Borsodi-dombság, és a Bükk hegységtől 

nyugatra elterülő, kelet-nyugati tájolású völgyében, a Tarna úgy nevezett keleti forrás - vidékén 

terül el.  Első írásos emlék, amely megemlíti a települést az 1332/1337. évi pápai tizedjegyzék, 

itt Lelez néven vették lajstromba. A törökök által véghezvitt pusztítások a falut nem kerülték 

el, 1540. évi összeírás szerint a törökök elpusztították. Közel egy évtized múltával, 1549-ben 

felvett urbárium szerint, 6 adóköteles, 3 elszegényedett, 4 elpusztult jobbágy, 1 nemes telek 

volt megtalálható. 1564-ben felvett jegyzék szerint 8 portája volt. Ugrunk egyet az időben, a 

rendelkezésre álló adatok alapján a falu iskoláját 1866-ban építették, 1873-ban templom 

újjáépítést regisztráltak. A település neve, végleges formáját 1901-ben nyerte el, Lelesz-ről 

Tarnaleleszre módosult.  Tarnalelesz önálló közigazgatási egység ként 1949-1956 között egy 

egységet alkotott Bükkszenterzsébet, Szentdomonkos, Fedémes településekkel.  Ezek aztán 

1956 után szétváltak. Az 1990- be megalakult a tarnaleleszi képviselő-testület.  
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Természeti örökségek 

  Természetes domborzati képződményei: Kis-Szarvaskő, Szí-halom, Magas-, Ökör-, 

Pénzes-és Sólyom- hegy. Növényzetét éger, tölgy, bükkös, magaskórós társulások, 

kaszálórétek alkotják. Mint például a korpafű, a borkóró, a gyömbérgyökér, a tárnics, a nagy- 

és kisvadak erőire jellemzőek. Kőlelőhelyként is ismert. Tarnavidéki Tájvédelmi Terület néven 

a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó részekkel rendelkezik. Érdekesség még, hogy a késő 

rézkorhoz kapcsolható leletek jöttek a felszínre, valamint a falu határában ún. kunhalmok, 

mesterséges dombok láthatók.  

 

Épített örökségek és látnivalók 

Római Katolikus templom: az Angyalok Királynője tiszteletére felszentelt templom 

írásbeli említésére 1720 – as években került sor, kőépületként 1767-ben említették első 

alkalommal, viszont 1836-ban a már írásban rögzített panaszt is találtak, amelyben a lakosok 

kifogásolták a templom állapotát, rossz minőségűnek ítélték meg. Teljes átépítésre a XIX. sz. 

közepén, a korábbi, már a középkorban is meglévő részek felhasználásával került sor.  Helyileg 

a falun kívül kapott helyet, típusát tekintve egyszerű barokkhajós.  
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A település további látványossága és hitélethez kapcsolódó építménye a 2015 – ben 

emelt Lourdes-i kápolna, amely a templom főbejáratával szemben lévő rendezett 

templomkertben kapott helyet.  

 

Szintén a templom épületéhez köthető, de más „esemény” előtt hajt fejet, a templom falán 

elhelyezett emléktábla az I. és II. világháborúban elesett hősök tiszteletére.  

Tarnalelesz település is állított emléket a 2000 év Millenniumi év keretében, 2001-ben a az 

önkormányzat szobrot készíttetett  Király Róberttel, IV Béla emlékére.  
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Múzeum / tájház 

Nem található a településen jelenleg.  

 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Templom búcsúja.  

 

Szálláshelyek 

Leleszi Pihenő 

Csernai Dorottya, E-mail: leleszipiheno@gmail.com, Telefonszám: +36-20-2616338 

Cím: 3258 Tarnalelesz, Szabadság út 112., Facebook https://www.facebook.com/leleszipiheno/ 

Instagram https://www.instagram.com/leleszi.piheno/, http://leleszipiheno.hu/  

„A vendégszobákat a régi pajtából és a nyári konyhából alakítottuk ki. Összesen 9 főt 

tudunk elszállásolni. TV nincs, helyette van tábortűz, amiben el lehet órákra merengeni a 

csillagos egünket csodálva, WIFI viszont van, de ha kérik, “elkobzunk” minden technikai 

eszközt, hogy a dombtetőn is élvezhessék a látványt és ne rögtön a meg örökítés, hanem az 

átélés legyen a lényeg. A Leleszi Pihenőben lehet lelkiismeretfurdalás nélkül semmit tenni, 

függőágyban a napsugarakat élvezni, a környék turisztikai látnivalóiról nem tudomást venni s 

mailto:leleszipiheno@gmail.com
https://www.instagram.com/leleszi.piheno/
http://leleszipiheno.hu/
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csak befelé figyelni. /nem befordulni! 🙂 / De ha valaki másra vágyik, akkor lehet ez a bázis és 

a környéken, 20-30 km-es távolságban számtalan látnivaló található, a teljesség igénye nélkül: 

Bükkszék a híres salvus vizével, Eger, Egerszalók a sódombjaival, Szilvásvárad, Bélapátfalva, 

Sirok, Szarvaskő. Ha pedig csak a természetre vágyik az ideérkező, kertünk végéből, dombra 

fel és jó néhány túraútvonalat tudunk mutatni, dombra fel, dombról le, erdőbe be, Magyarország 

egyedülálló panorámáihoz. Kapunk nyitva, várunk szeretettel: Dorka, Abi, János 

Háziállatot, kutyát illetve macskát is szívesen látunk, nekünk is van egy macskánk, ez azonban 

a kutyásokat ne rettentse el, megszokta már a kutyaközelséget.” 

 

  

 

Szolgáltatások 

Janovicz Pékség 

Tarnalelesz 3358, Szabadság út 79. 

A pékség 1986 került megnyitásra, akkor még fatüzelésű kemencében sültek a kenyerek. 1997-

ben névváltozás történt, Jan-Ispán Kft. névre. Alapítója, Janovicz Gábor volt. Termékkínálat 

tekintetében széles a választék kenyérfélékből, a hagyományos fehér kenyerek, mellet barna 

kenyerek is kaphatóak. De számtalan pékáru édes és sós, zsemle, kifli is készül, a 

cukrászrészleg pedig napi szinten készíti a teasütemények. 
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Recept 

Sós perec 

Hozzávalók: 1/2 kg liszt, 2 dl tej, 4 dkg élesztő, 1 teáskanál cukor, 2 teáskanál só, 1 dl olaj, 1 

db egész tojás a kenéshez. Sós máz hozzávalók:  3 evőkanál liszt,   1 kiskanál só, annyi víz, 

hogy sűrű palacsintatészta állagú masszát képezzen. 

Miután az élesztőt a tejben felfuttattuk, a többi hozzávalóval összedolgozzuk, 

dagasztjuk. Közel ¾ óra alatt duplájára kelesztjük, félmaréknyi golyókat készítünk, majd 

hosszú rudakat sodrunk, perec alakúra hajtjuk, 200 fokon aranybarnára sütjük, amikor kisült, 

rácsöpögtetjük a sósmasszát, 4- 5 perce visszatesszük a sütőbe, hogy rászáradjon a massza.  
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Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

1. Falumegújítás, -fejlesztés 2012 Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség

 17 033 900 Ft Templom rekonstrukciója 

2. HVS LEADER fejezetének végrehajtása 2013, Falemez 2010 Kft. , 22 536 104 Ft 

Falusi szálláshely kialakítás, feltételeinek megteremtése a Falemez 2010 Kft-nél. 

3. HFS LEADER Egyházak támogatása, Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség, a 

templombelső felújítása, 5. 682. 446 Ft  

Önkormányzat elérhetősége 

Kovács Béla Polgármester 

3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8. (06 36) 367 020, http://tarnalelesz.hu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tarnalelesz.hu/
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Terpes 
 

1409-ben először Trebesként, majd 1466-ban Therpesként említik a települést. 

Akkoriban a Terpesi család birtokolta , majd 1462-ben Mátyás király Besenyey Mihály 

alnádornak adományozta. 1546-ban elpusztult és egészen 1714-ig nem népesült be. 1741-től az 

Orczy család lett a birtokos, aki Kishont megyei birtokáról népesítette be. 

A XVIII. század végén a település nem a jelenlegi helyén, hanem a Tárna folyó és a pétervásári 

országút kőzött húzódott. A falu átköltözésének a Tarna folyó áradása okolható, nagyjából 1870 

körül. A középtájon emelkedő templom a falut Alvégre és Felvégre osztja. 1945 után a település 

Szajla felé fejlődött, mivel annak határa majdhogynem Terpes területével érintkezik.  

 A XX. század első felében Terpes kisközség a pétervásárai járásban. Fiókegyházuk Sirok 

filiája, mely az egri érsekséghez tartozott.  A község jellege: országút mentén húzódó falu, 

középtájon templommal, mely a falut alvégre és felvégre osztja.  „Terpes mai faluképében a 

hagyományos népi építkezési stílus nem jelentős. Az 1962., 1968. évi felvétel mindössze két 

lakóházat sorolt fel.: az Arany J. u.4. és a Deák F. u. 2. számú lakóházat.” 
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Épített örökségek és látnivalók 

Világháborús Emlékmű 

 

 

Szent Lőrinc vértanú-templom 

 

 

 

Legkorábbam 1733 és 1737-ben említik. Ekkor még a recski, 1743 után a siroki 

plébánia filiája volt. 1748-ban felújították Orczy Lőrinc földesúr jóvoltából, a sekrestyét pedig 

1811-ben építették hozzá. A bővítést sosem engedélyezték.1874-ben Csepcsányi István parádi 

kőművesmesterrel meg akarják hosszabbíttatni és emeltetni a templomot, de az érsek csak a 

tető helyreállítását engedélyezi.  

Jellege: A falu közepén, lejtős, mélyebb helyen, fallal körülvett kertben álló, egyszerű 

falusias építmény. 

Külső: Oromzatos, ajtó nélküli homlokzatán fönt szegmentíves, veretsarkos ablak. 

Huszártorony. A jobb oldali homlokzatán négy ablak, kosáríves szentélyzáródás található. Bal 
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oldalán  sátortetős sekrestye építmény. Alacsony a lábazat, cseréptető. 

Belső: szentélye kosárívvel zárul. Fakarzatát egyetlen faoszlop tartja. Famennyezetes 

sekrestye. 

Az egyházközség a Siroki Plébánia filiája. 

 

Római Katolikus templom 

 

Múzeum / tájház 

Nem rendelkezik jelenleg a település múzeummal, tájházzal. 

Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Nincs ilyen program a településen. 

Szálláshelyek 

Nincs szálláshely a településen. 

 

Recept 

Nincs tudomásunk hagyományos, Terpes Községre jellemző receptről. 
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Önkormányzat elérhetősége 

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal Terpesi Hivatala 

Polgármester: Bujáki Ferenc 

3333 Terpes 

Május 1. utca. 1. 

Tel./Fax: 36/ 561-057 
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Váraszó 
A település története és jelene 

Váraszó a pétervásárai járásban, a Vajdavár-vidék lábánál, a Tarna egyik mellékága, a 

Hosszú-völgyi-patak mellett fekszik. Községünk első okleveles említése 1280-ban történt. A 

falu nevének legáltalánosabb magyarázata ahhoz a kisméretű földvárhoz kapcsolódik, amely a 

Heregvár nevű dombon állt. A név második tagja – az aszó – pedig a vár és a település 

környékén előforduló időszakos, gyakran kiszáradt vízfolyásokra utal. Egy legenda szerint 

azonban itt nem volt vár, hanem az Őr-hegy tetején egy őr állt, aki figyelte a falu ellen irányuló 

támadásokat. Ha támadtak, ő jelzett a szomszéd hegyen álló őrnek, aki „várta a szót”.  A falu 

népességszámának csúcsa 1941-ben volt, ekkor 927-en lakták. A 20. században a népességszám 

800-900 körül mozgott, majd az 60-as évektől folyamatosan csökkent: 1960-ban 873, 1970-ben 

843, 1980-ban 769, 1990-ben 671, 2001-ben 607, 2011-ben 470, lakosa volt, ez napjainkban 

450-460 fő körül mozog. 
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Természeti örökségek 

   

Erzsébet királyné emlékfái 

 A királynét 1898. szeptember 10-én gyilkolták meg. Az országos faültetési rendelet 

szerint, mely 1898. november 19-én kelt. a helyi elöljáróság 20 gesztenyefát ültetett a királynéra 

emlékezve. Ezek ma a temetőt és a Szabadság út egy részét ékesítik. 

 

Tavak 

Bár Váraszó zsákfalu, a faluból kiérve három horgásztó ékesíti a külterületet. Az első 

(amiről sokan már meg is feledkeztek) az erdökből lezúduló esővíz felfogására készült, 

valamint innen vitték a közeli erdőbe a faszénégetéshez szükséges vizet. Ez a tó ma már nem 

tölti be a funkcióját, el van hanyagolva, viszont épült helyette három, ami több falusi 

eseménynek, falunapoknak, gyermeknapoknak, találkozóknak, ballagásnak, esküvőnek, céges 

rendezvényeknek adott helyet. A táj szépsége és a horgászási lehetőség vonzotta a helyieket és 

a turistákat. Jelenleg mindhárom magántulajdonban van, csak engedéllyel látogathatók.  
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Épített örökségek és látnivalók 

Árpád-kori templom 

A falu legismertebb történelmi emléke az 1200-as években épült románkori templom, 

mely az épülését követően a környező falvak központi temploma volt. 1845-ben felmerült a 

templom bővítése, de a következő év őszén állapota annyira megromlott, hogy a plébános 

bezáratta. 1850-ben elkészültek a javítások, majd nagyobb horderejű munka az 1891-ben 

végzett vakolás, kisebb átépítés volt. 1948-ban tetőszerkezete porig égett. 1963-ban 

megkezdődtek a falkutatások és a feltárások, melyek eredményeképp a templomot újra 

tervezték, a románkori köveket visszaépítették a falba. 1998-ban Hajdú Miklós atya 

plébánossága alatt dr. Seregély István egri érsek újra szentelte a templomot, az eredeti Szent 

Péter és Pál apostolok titulus mellett Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A templom jelenleg 

csak a búcsúnaphoz (október 8.) legközelebb eső vasárnap a szentmiseáldozat színhelye. 

Római katolikus templom 

A falu közepén álló kis fatemplom helyett a falu lakóinak adományaiból és munkájából 

1965-66-ban épült Szent Péter és Szent Pál tiszteletére szentelt római katolikus templomunk. 

Az oltárkép üvegberakásos ablakon ábrázolja a templom védőszentjeit, Szent Péter és Szent Pál 

apostolokat. Az oldalablakokon középkori magyar szentjeink láthatók. 2012-ben 

adományokból a templom külső-belső felújításon és festésen esett át, tetőjét cserélték. 2016-

ban a főbejárati lépcső fölé tetőt készítettek. Harangtorony helyett a templomkertben harangláb 

áll két haranggal. 

Nepomuki Szent János szobra 

„1791. szept. 6-án kelt dokumentumban értesülünk arról, hogy Kada András elhunyt 

váraszói kántor özvegye még férje életében föltett szándéka szerint a saját költségén állította 

föl Nepomuki Szt. János kőszobrát, valamint a temetőben egy fakeresztet. 

Hősi emlékmű, Falubéli feszületek 

A templomkertben található a világháborús hősök tiszteletére állított hősi emlékmű, 

melyet minden évben ünnepélyes keretek között, szentmisével egybekötve megkoszorúznak a 
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falu lakói. A templomkertet, a temetőt és a falu széleit, a lakók adományából készült és általuk 

ápolt feszületek ékesítik. 

 

 

Múzeum / tájház 

Faluház  

 Kis falunk egyik büszkesége, váraszói palóc tájházunk. A régmúltat idéző ház egy 

tisztaszobából, egy konyhából és egy kamrából áll. A tornác végében kemence van főzőlappal. 

A falubeliek segítségével teljes egészében berendeztük őseink bútoraival, eszközeivel, 

viseleteivel, vászonneműivel. A faluház a hivatalban leadott előzetes időpont egyeztetés után 

ingyenesen látogatható Henger Ferencné gondnok bő ismertetőjével fűszerezve. 
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Évenként megrendezésre kerülő esemény / program 

Váraszó Község Önkormányzata a Tanodával, az Óvodával, az Énekkarral és a 

Citerazenekarral közösen minden évben megemlékezést és ünnepséget tart a nemzeti 

ünnepeinkről. Megemlékezünk továbbá a háborús hősökről, szervezünk hagyományőrző 

rendezvényeket, falunapokat, idősek estjét. Ezek általában minden évben a következő időrendi 

sorrendben történnek: 

-         Világháborús hősökről megemlékezés koszorúzással, január 11. 

-         Óvodás farsang, kisze bábégetés, 

-         Március 15-i ünnepség, 

-         Április utolsó napján felállítjuk a falu májfáját a főtéren, amit a lányok neveivel 

feltüntetett szalagokkal díszítünk, 

-         Május utolsó hétvégéjén gyermeknapot rendezünk, 

-         A nyári hónapokban falunapot tartunk, 

-         Augusztus 20-án szentmisével, kenyérszenteléssel egybekötött ünnepség 

-         Szeptemberben egészség napot és idősek estjét tartunk, 

-         Október 23-i megemlékezés 

-         Mikulás estjével zárjuk év végén programjainkat. 

Ezeken kívül évente több alkalommal színházlátogatást szervezünk, vagy igény szerint 

kirándulásokat az érdeklődők részére. Az egri Bródi Sándor Könyvtár kihelyezett könyvei 

minden nap kölcsönözhetők, igény esetén könyvtármozit üzemeltetünk, kéthetente 

könyvtárbusz érkezik az olvasni szeretők kielégítésére. 

 

Szálláshelyek 

Ezerdomb pihenőház 
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Pap Csaba, Vereb Zsuzsa, 3254 Váraszó Szabadság út 24. 70/ 282 50 52 

www.ezerdomb.hu 

8 szoba, 16 fő  

„Az Ezerdomb Pihenőház tökéletes helyszín munkahelyi közösségek, baráti társaságok, népes 

családok elvonulására, csapatépítő napok szervezésére, nyaralásra. Erdők, dombok, mezők 

közvetlen szomszédságában, falusi környezetben, hatalmas, mégis biztonságos, zárt területen 

kapcsolódhatnak ki a csoportok.” 

 

 

Reggeli, ebéd, vacsora Kültéri  

 

 

 

Helyi terméket előállítók 

Jambrik méhészet 

Jambrikné Henger Tünde, 3254 Váraszó Szabadság út 36.,  

Akácméz, vegyes virágméz. Előzetes bejelentkezés szükséges.   

 

http://www.ezerdomb.hu/
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Támogatott pályázatok 

Kiíró: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Döntés: Agrárminisztérium, Irányító hatósága 

NINCS.  

Önkormányzat elérhetősége 

Vincze Ferenc Polgármester  

telefonszám: 36/572-011, e-mail cím: polgarmester@varaszo.hu, levelezési cím: 3254 

Váraszó II. Rákóczi Ferenc út 1., weblap: www.varaszo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@varaszo.hu
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Felhasznált irodalom, honlapok: 

Amennyiben egy Önkormányzat nem szolgáltatott adatot a településükre vonatkozóan 

szálláshely, szolgáltató, helyi terméket előállító esetében, ott az Észak Hevesi 33 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület véletlenszerűen választotta ki a Kiadványban 

bekerülteket.  

Minden település esetében: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai 1896 

– 1914. Heves vármegye https://adt.arcanum.com/hu/collection/Borovszky/,  

https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/,  

1. Balaton: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

2. Bátor: https://bator.hu/ , https://nevenincsvendeghaz.hu/ 

3. Bekölce: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

4. Bélapátfalva: http://www.belko-panzio.hu/araink.php, http://www.belapatfalva.hu/, 

https://belapatfalvaturizmus.hu/, https://belapatfalvaturizmus.hu/szallasok/apatsaguti-

vendeghaz,  https://belapatfalvaturizmus.hu/szallasok/erdei-lak,  

5. Bodony: https://www.bodony.hu/, http://panoramavendeghazbodony.hu/fooldal, 

https://pipacsestulipan.hu/,  

6.Bükkszenterzsébet: https://www.bukkszenterzsebet.hu,  https://napfenypaplan.hu/  

7. Bükkszék: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

8. Bükkszentmárton: http://www.bukkszentmarton.hu/, 

http://www.bukkszentmarton.hu/index.php/telepueles-toertenete, https://szallas.hu/beata-

vendeghaz-bukkszentmarton, https://szallas.hu/orchard-house-bukkszentmarton, 

9. Egerbocs: http://egerbocs.hu/, http://egerbocs.hu/egerbocs-tortenete/, 

https://apartman.hu/bocsi-lak-egerbocs, 

10. Egercsehi: http://egercsehi.hu/, https://szallas.hu/vukica-vendeghaz-egercsehi, 

https://adt.arcanum.com/hu/collection/Borovszky/
https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/
https://bator.hu/
https://nevenincsvendeghaz.hu/
http://www.belko-panzio.hu/araink.php
http://www.belapatfalva.hu/
https://belapatfalvaturizmus.hu/
https://belapatfalvaturizmus.hu/szallasok/apatsaguti-vendeghaz
https://belapatfalvaturizmus.hu/szallasok/apatsaguti-vendeghaz
https://belapatfalvaturizmus.hu/szallasok/erdei-lak
https://www.bodony.hu/
http://panoramavendeghazbodony.hu/fooldal
https://pipacsestulipan.hu/
https://www.bukkszenterzsebet.hu/
https://napfenypaplan.hu/
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11. Erdőkövesd: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

12. Fedémes: http://www.13almafa.hu, http://fedemes.hu/ 

13. Hevesaranyos: http://hevesaranyos.hu/ 

14. Istenmezeje: https://www.istenmezeje.hu/, https://szallas.hu/szikla-

vendeghazistenmezeje?gclid=EAIaIQobChMIz7__8t3Y9AIVb41oCR3nxggEEAAYASAAE

gJYrvD_BwE 

15. Ivád: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

16. Kisfüzes: www.kisfuzes.hu, https://apartman.hu/angyali-piheno-kisfuzes 

17. Mikófalva: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

18. Mónosbél: www.bukkisajt.hu, http://horvath-vendegh.atw.hu/, http://www.monosbel.hu/ 

19. Mátraballa: https://jetivendeghaz.hu/, https://szallas.hu/hutasori-vendeghaz-

matraballa?gclid=EAIaIQobChMI5OTAjJq99AIV4RoGAB1KKw_XEAAYASAAEgK_M_

D_BwE , http://matraballa.hu/a-telepules-latnivaloi/ 

20. Mátraderecske: https://www.matraderecske.hu/, www.mofetta.eu, 

https://matraderecske.hu/szallas, 

21. Nagyvisnyó: http://www.nagyvisnyo.hu/latnivalok/, https://bakterhaz.eu/#fooldal, 

https://szallas.hu/fonagy-vendeghaz-nagyvisnyo?ref=list&adults=2&provision=1 

22. Parád: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

23. Parádsasvár: http://www.khs.hu/, http://paradsasvar.hu/, 

https://m.utisugo.hu/kastelyhotel/a-paradsasvari-kastely-tortenete-71779.html, 

https://kristalygaleriaparadsasvar.ewk.hu/, 

https://www.hangavendeghaz.hu/vendeghazunk.html 

24. Pétervására: https://www.petervasara.hu/, http://hazatonalvendeghaz.hu/, 

http://aranykakasfogado.hu/hu/, 
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25. Recsk: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

26. Sirok: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

27. Szajla: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

28. Szentdomonkos: : http://szentdomonkos.hu/ 

29. Szilvásvárad: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján, szálláshelyadókat az Egyesület 

véletlenszerűen választotta ki. www.akacviragvendeghaz.hu, 

https://www.facebook.com/tunderkalacs/, 

30. Szúcs: http://szucs.hu/, 

31. Tarnalelesz: http://tarnalelesz.hu/, http://leleszipiheno.hu/, 

https://janoviczpekseg.hu/magunkrol/, 

32. Terpes: http://terpes.hu/,  

33. Váraszó: Önkormányzati adatszolgáltatás alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://terpes.hu/

