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SZIRÁK: TELEKI‐DÉGENFELD KASTÉLY
A

barokk

stílusú

eszünkbe, amely más

A bujáki vár építésének

kastélyt

néven

időpontja nem ismert, az

Roth Tamás emelte

1300‐as

1748‐ban.

burgonyából

készült

haluska,

káposztával,
juhtúróval,

sült

szalonnával kínálják
a

királyi

tulajdonban volt, majd a

Johanna

Garai

József

családnak

adományozták,

később

Királyfalvi
Roth
Teleki
feleségeként

örökölte, később a

évben

több tulajdonosa, ura is volt. Igen jelentős várnak

Degenfeld grófok is birtokolták. A háború alatt értékes

megrendezésre kerülő

számított, a bányák védelmére emelték, sok monda

bútorait, könyveit felgyújtották. 1977‐ben az Országos

Haluska Fesztiválon.

kötődik történetéhez. Napjainkban a vár romjai jelölt

Kőolajipari Tröszt állította helyre. 1985‐től szállodaként

tanösvényen érhetőek el, óvatosságra intik a túrázókat.

működik, 2002‐től a Forever Resorts nemzetközi üdülési

A

minden

években
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században

a

Dessewffyek, Veres Pál és Veres

2014‐ben

bujáki

láncolatához tartozik. 27 db kétágyas fürdőszobás

Pálné Beniczky Hermin révén

sokszoknyás népviselet és

szobával és lakosztállyal rendelkezik. A szobák korhű

került be a megye és az ország

a Glatz Oszkár Galéria

berendezése a XVIII. század eleganciáját idézi. A

kulturális

politikai

Nógrádikum Díj birtokosa

parkban található régi fogadó három szintes épületében a

Pálné

lett. A színes szalagokkal,

közelmúltban került kialakításra wellness központ.

és

vérkeringésébe.

Veres

a

nevét viseli a helyi iskola, bronz
domborműve
templom

a

templom

hímzésekkel,

a

gyöngyökkel, csipkével díszített ruhák, kendők, főkötők

Parkja szépen gondozott. http://kastelyszirak.hu/

ERDŐTARCSA: SZENTMIKLÓSSY‐KUBINYI
KASTÉLY

előterében

mellett a sok alsószoknya adja a viselet egyediségét.

Egykori

Glatz Oszkár ezt a méltán híres népviseletet is

most

megörökítette festményein. A művész sokat alkotott

Az erdőtarcsai Szentmiklóssy‐Kubinyi kastélyt az 1700‐as

Bujákon, sok festménye a településre maradt. Jelenleg a

évek második felében

kertjében áll a családdal

Művelődési Házban tekinthető meg kiállítása.

a

jó

A bujáki Kálvária a település fölé magasodó dombon

Szentmiklóssy család

fehér falaival hirdeti vallási szerepét. 1802‐ben Szent

építtette,

látható.
kastélyuk
magántulajdon,
barátságot

Madách

Imre

ápoló
fája,

a

„Madách hársfa”.
A

Tájház‐Alktóház

Anna
épületében

kapott

helyet

a

gömöri
tervezője

tiszteletére

Mayerhoffer

András

szenteltek,

volt (gödöllői kastély

Viselettörténeti Babamúzeum, amely az elmúlt 100 év

majd

búcsúkiváltságot

tervezője), utoljára a Kubinyi család lakott benne. A

népviseletét örökíti meg és mutatja be a látogatók

is kapott a Kálvária. A

különleges építésű barokk stílusú kastélyhoz három

számára 20 felöltöztetett babán. A kicsinyítés során

viszontagságos

időket

hektáros gondozott park tartozik, az épület jelenleg a

kiemelt figyelmet kaptak a hiteles források, a színek,

megélt falakat a helyiek

Magyar Tudományos Akadémia üdülője és alkotóháza,

kápolnát

formák és a megfelelő történeti sorrend.

többször

A településen él és tevékenykedik Ferenczi Éva Mária

kivilágítással is rendelkezik, új stációképei vannak, a

a

tojáspatkoló.

kápolna főoltára új és harangja is van.
További információk:

rózsalugas, sportpályák és a komfortos felszereltség igazi

Buják Község Önkormányzata, 32/488‐488, bujak@globonet.hu
IKSZT Buják, 20/772‐34‐31, ikszt.bujak@gmail.com

http://www.udulo.mta.hu/uduloink/erdotarcsai‐akademiai‐udulo‐

További információk:
Vanyarc Község Önkormányzata, 32/584‐015, vanyarc@vanyarc.hu
Könyvtár, 30/820‐5807, vanyarckonyvtar@freemail.hu

helyrehozták,

napjainkban

már

éjszakai

14 szobával várja a pihenni vágyókat. A festői környezet,
korhű

kényelmet
es‐alkotohaz

berendezés,

szaunák,

kerti

pihenőhely,
kínál.
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KISBÁGYON: AFRIKAI‐MAGYAR
VADÁSZMÚZEUM
A

kisbágyoni

Magyar
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KOZÁRDI FALUKÖZPONT,
PALÓC ÉTELEK, ÚJ LÓPIHENŐ

Afrikai‐

A Kozárdra érkező lovas

Vadászmúzeum

vendégeket a zöld völgyben

magángyűjteményből

megbúvó

fejlődött

látnivalója várja. A szépen

múzeumi

látnivalóvá.
2006‐ban
kapuit

A

kiállítás

nyitotta
az

felújított

meg

kis
új

falu

sok

faluház,

a

multifunkciós közösségi tér

érdeklődők

szolgáltatásai

mellett

előtt, majd 2008‐tól már hivatalos

megismerkedhet

múzeumi

kultúrával és hagyományokkal a

intézményként

a

palóc

működött.

Palóc

Az 500 nm2 alapterületű tárlat

Palócföldi Népi Iparművészek

két részre különül. A magyar

Egyesülete alkotóinak munkáit

részen

is

hazánk

és

Európa

Galériában,

ahol

megcsodálhatják.

a

A

legjellemzőbb kis‐ és nagyvad

gasztronómia iránt érdeklődők a

fajai

Palóc Ízek Házában kaphatnak

tekinthetők

életnagyságban,

meg

az

afrikai

ízelítőt

részleg sok egzotikus állatot
mutat be Afrikából.
Az

ismeretterjesztést

új

a

tárlatvezetés és az állatok
neveinek
mellett
folyóirat

feltüntetése
sok

könyv

és

is

szolgálja,

a

látogatók

játszótér,
állatsimogató

a

helyi

faluközpont,

a

szoborpark,

a

Juharliget

Pihenőpark,

a

rendezett

környezet, a Kelet‐Cserhát
Tájvédelmi

Körzet

értékei mellett számos

afrikai

vendégház és a Q‐díjas

parkban

Vadvirág Étterem is

vadles

várja

és

várja

legkisebbeket,

tájjellegű

is

videókat

megtekinthetnek
szafarikról,

a

termékekből és ételekből. Az

vágyókat.

a

pihenni
A

előzetes

köszönhetően

valódi

zöld környezetben piknikezhetnek akár a lovasok az új
pihenőhelyen.

További információk:
Karton Kft.
3046 Kisbágyon, Táncsics út vége,
32/784 – 736, 30/626 - 5487 karton.kft@upcmail.hu

Zöld

Pihenő Alapítványnak

egyeztetés alapján étkeztetést
is tudnak biztosítani.

a

További információk:
Zöld Pihenő Alapítvány, 30/210-4308, zoldpiheno@euragro.hu

KULTURÁLIS
LOVAS TÚRÁK
„A KISBÉRI FÉLVÉR NÉPSZERŰSÍTÉSE”

