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„SZÁZADOS-UDVAR” VENDÉGHÁZ
Cserhátszentiván, Kossuth u. 64.

A  „Százados-udvar”  vendégház  Cserhátszentivánban,  falusias  környezetben  kínál  családok, 
szűkebb baráti körök részére aktív pihenési lehetőséget.

Cserhátszentiván  a  Cserhát-hegység  egyik  legszebb 
völgyében,  Hollókőtől  mindössze  8  km-re,  a  Cserhát 
Natúrpark, a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet és a Natura 
2000 hálózat területén található.

A szűk, kanyargós főutca és a régi iparos és  palóc házak 
szinte az egész faluban a XX. század elejének hangulatát 
idézik. Országos- és helyi védelem alatt álló építmények, 
gyönyörű  turistaútvonalak  biztosítják  a  tartalmas 
kikapcsolódást.  

A vendégház  kialakítása  a  múlt  század  közepén  épült 
lakóház  felújításával  és  átalakításával  történt  a  Helyi 
Vidékfejlesztési  Stratégiák  LEADER  fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatás felhasználásával.

A „Százados-udvar” vendégházat egyidejűleg csak egy-
egy  család,  baráti  kör  részére  bocsátjuk  rendelkezésre, 
biztosítva  a  zavartalan,  kötetlen  pihenést.  A  „magam 
vagyok” lét a tényleges falusi életbe nyújt bepillantás. A 
ház 2 szobából (összesen 6 fő elhelyezésére), konyhából 
és fürdőszobából áll.

Az  udvarban  háziállatok  részére  karám,  ól  is  található,  ahol  kecske, 
disznó,  nyúl,  csirke,  kacsa életét  figyelhetik  meg  a  vendégeink.  (Nem 
állatsimogató, hanem igazi baromfiudvar.)

A vendégház alatt boltíves borospince hívogatja a hűsölni vágyókat.

A házban  gáz-,  illetve  elektromos  fűtés  nincs.  A vendégek télen  saját 
maguk készíthetik elő  tüzeléshez a fát,  készíthetnek gyújtóst.  Fafűtéses 
sparhelten főzhetnek és melegedhetnek egyidejűleg, ugyanúgy mint a ház 
építése  idejében.  Természetesen  fürdőszoba,  modern  konyha  is  a 
vendégek rendelkezésre áll, de elsősorban a múltat szeretnénk megidézni. 
Az  ingatlan  nem  skanzen,  hanem  „élő”  ház:  baromfiudvarral, 
kerekeskúttal, favágással, sparheltben való fűtéssel, pincében való borozgatással stb.

A nyárikonyhában  és  a  régi  istállórészben  az  általunk  már  korábban  gyűjtött  eszközökből, 
tárgyakból állandó bemutató látható.

A falusi élet élésével a városi embereknek szeretnénk bepillantást nyújtani a hajdanvolt vidéki lét 
egyszerű,  de  élhető  mindennapjaiba.  A foglalás  idejére  a  ház  és  az  udvar  egésze  vendégek 
rendelkezésére áll.

Kérés esetén programtervet is készítünk vendégeink részére.

Kapcsolat: Csépe Izolda; +36302982365; gklmn7@gmail.com



EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

A megvalósuló fejlesztés szélesebb körű  megismertetése érdekében, tevékenységeink kölcsönös 
támogatására együttműködési megállapodást kötöttünk Alsótold Község Önkormányzatával, az 
Alsótoldi  Művelődési  Egyesülettel  és  a  Cserhátszentivánban  működő  Angyalkert  tábort 
üzemeltető Litta 66 Bt.-vel.

Alsótold a 21. számú főútról a világörökség részét képező 
Hollókő  felé  utazva  érhető  el.  A  település  első  írásos 
említésének  az  1265.  esztendő  tekinthető.  Az  oklevelek 
tanúsága szerint a XV. század végétől a Toldi család volt a 
falu  földesura.  A  helyi  hagyományok  szerint  innen 
származik a nagy erejű Toldi Miklós.

A település  az  elmúlt  években  a  túrázók  számára  is  igen 
közkedveltté vált, hiszen határainál húzódik a Kelet-Cserhát 
Tájvédelmi  Körzet.  Az  Országos  Kéktúra  Útvonal 

HollókőNagymező-pusztai szakasza is a falun át vezet.

Az  önkormányzat  Nefelejcs  utcai  ingatlanában  működő 
szálláshely 2 vendégszobában 6 férőhellyel várja a településre 
érkező  vendégeket.  (Kapcsolat:  Alsótold  Község  
Önkormányzata,  3069  Alsótold,  Szabadság  u.  6.;  
 +3632554000; alsotold@toldinet.hu) 

Az  Alsótoldi Művelődési  Egyesület célja Alsótold kulturális 
életének  fellendítése,  az  összetartozás  érzésének  és  a 

jószomszédság 
hangulatának  erősítése.  Fontos  hagyományőrző  feladata  a 
„Toldi legenda” ápolása, az ehhez kapcsolódó turisztikai és 
kulturális  rendezvények  szervezése.  A  szomszédos 
településekkel  együttműködve  a  tapasztalatok  átadásával  a 
vidéki élet változatossá tételén munkálkodik. E cél érdekében 
szervez programokat  különös  figyelmet  fordítva  arra,  hogy 
minden  korosztály  megtalálja  a  számára  érdekes 
tevékenységet. A Művelődési Egyesület évek óta fő,  olykor 

társrendezője  a  már  hagyományos  települési  programoknak:  farsangi  mulatság,  Toldi  Nap, 
Mikulásváró  délután,  Betlehemezés,  színházlátogatás.  (Kapcsolat:  Fekete  Lídia  elnök; 
+36305528636; alsotoldimegy@gmail.com)

A  Litta  66  Bt. 2008.  óta  magas  színvonalon  üzemelteti 
Angyalkert-táborát Cserhátszentivánon, ahol kicsik és nagyok 
tartalmasan pihenhetnek, szórakozhatnak. Tavasszal és ősszel 
erdei  iskola,  nyáron  sokszínű  programokkal  teli  táborokkal 
várják a gyerekeket.

Az  Angyalkert-tábor  a  felnőtt  közösségek  részére  is 
feledhetetlen  élményeket  nyújt  pl.  hangulatos  esküvők, 
jókedvű néptánctáborok, elmélyült lelkigyakorlat-táborok, osztálytalálkozók helyszíneként.

(Kapcsolat: Littai Adrea +36202164645 info@angyalkert-tabor.hu)
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