Cserhátalji Zöldasztal:
Pihentető tájak – üdítő
élmények
Cserhátalja: egy csodálatos terített asztal az
érintetlen természet, az erdők, szárazgyepek,
kanyargó kis patakok, a vadvirágos mezők, a
gyümölcsligetek és a finom palóc ételek kedvelőnek.

A vidéki művészet és kézművesség, mint a vanyarci tojáspatkolás,
a tari, pásztói, alsótoldi fazekasok további turisztikai attrakciói a
térségnek.

LEKVÁROK ÉS MÉZEK
A Palóc Ízek kozárdi lekvár manufaktúra termékei már messze
földön túl is híresek. Legszebb és legfinomabb! Ezzel jellemezhető
a 100% almából készült fahéjas almalekvár. Különleges íz és
zamat sugárzik a fekete ribiszke
lekvárokból, az igazi „egészséglekvár”, pikánsan csodálatos helyi
termék. A Kozárd körüli erdők-mezők
vadrózsa-bokrokban gazdag termése
a csipke palóc lekvárja igazi helyi
csemege.
A tápláló, erősítő, gyógyító hatású
palotási akác, gesztenye, napraforgó
mézek,
a
magvas
és
aszalt
gyümölcsös mézkészítmények üde
színfoltjai a térség helyi termék
palettájának.

GYÜMÖLCSEINK
25 falu és Pásztó, a Mátra nyugati kapuja és a Cserhát
szelíd lankái között. A térség része a Palócföldnek, pezsgő
kulturális élettel, élő hagyományokkal, palóc építészettel,
páratlan palóc népviselettel.
A vidék geológiai csodái, a szelíden
hullámzó táj, a fajokban gazdag és
változatos
erdők
és
a
helyiek
vendégszeretete adja a vidéki és
ökoturizmus erejét, pihentető és üdítő
terített zöldasztalt a Cserhát lejtőin. A
geológia szerelmesei felkereshetik a
béri homorú andezit oszlopsort, a
kozárdi formációt, a bujáki homokkőbarlangot,
a
mátraszőlősi
fehér
mészkőbányát,
a
szurdokpüspöki
„remete – lik” sziklaüreget.
A Sasbérci kilátó lenyűgöző panorámája után a túrázók bejárhatják
a cserhátszentiváni, kozárdi tanösvényeket és a Tuzsoni
alborétumot. A vallási vonatkozású emlékhelyek, a tari buddhisták
Sztúpája, a falumúzeumok helytörténeti kiállításai, a pásztói
múzeumok, Bujákon a Glatz Oszkár festményeit bemutató kiállítás,
Kisbágyonban az Afrika Vadászati Magángyűjtemény, Vanyarcon
a Viselettörténeti Babamúzeum, Kozárdon pedig folyamatosan
változó művészeti tárlatok
egész évben várjak a
látogatókat.
2009.
augusztusa óta vezet a
Vanyarc-Bér-Buják-KozárdMátraszőlős útvonalon a
Mariazell-Csíksomlyó Mária
zarándokút.

A Kozárdi Almavölgy május végétől Karácsonyig kínálja a
csodaszép helyi gyümölcsöket. Ribiszke (június), cseresznye
(május-június), kajszibarack (június-augusztus), ringló, sárga és
kékszilvák
(június-szeptember),
körte
(július-október),
alma
(augusztus-november és mandula
(szeptember) terem a határban.
Almáink közt van Gála, Golden,
Jonagored, Topáz, Pinova, KIKU
és a zöldalmának ismert Granny
Smith. A kajszibarackok között
zamatos magyar ceglédi és gönci
fajták vannak, míg a szilvák főleg „modern” fajták. A körtéink mind
Olaszországból érkeztek és egyik különlegesség a Carmen
zamatos, lédús nyári körte.

„PALÓC VENDÉGLÁTÁS”
A turisztikai nívódíjjal kitüntetett kozárdi
Vadvirág étterem a helyi és térségi
Palóc ételeket varázsolja a vendégek
elé. Alapanyaguk a mangalica, a
szürkemarha, a magyar baromfifajták,
mind-mind tanyasi udvarokból jönnek. A
sztrapacska már tótos palóc étel,
éppúgy mint a tócsni… A kozárdi erdők
vadja is asztalra kerül, őz, szarvas,
vaddisznó, muflon, fácán és nyúl
formájában. De az igazi csemege továbbra is a Mangalica
pecsenye. Vadvirág étterem: 3053 Kozárd, Fő utca 29. 32/491003;
30/746-4320;
www.agroservice.hu
e-mail:
vadvirag@kozard.hu

A MANGALICA
A kozárdi domboldalon sütkéreznek, turkálnak a
vidám magyar mangalicák. Sültnek, oldalasnak,
orjalevesnek, hurkának, kolbásznak, sonkának és
szalonnának tálalva mindig friss és finom étel.
Télen baráti csapatoknak, családoknak mangalica
disznótorokat rendeznek, igazi böllérpálinkával,
töltött káposztás vacsorával.

AGROTURIZMUS
A 10 éve fejlődő falusi- és
agroturizmus legszebb kozárdi
háza a Napfényház, amelyben
nagyobb baráti társaság vagy
három család is kényelmesen
tud pihenni. Tíz ágy, modern
konyha, nagy étkező, két
nappali, kényelmes fürdőszobák
jellemzik a négy évszakos
vendéglátást. Benn padlófűtés,
kinn virágos park, söröző-borozó teszi kényelmessé a hosszú
hétvégét. 3053 Kozárd, Zrínyi köz 5. www.agroservice.hu,
napfeny@kozard.hu
A Kodák vendégház 2+5 ágyas külön bejáratú önálló lakrészeivel
várja vendégeit a falu főutcáján. A három házban 25-26 vendég tud
pihenni egyszerre. 3053 Kozárd, Fő u. 16. www.agroservice.hu,
kodak@kozard.hu
A Csipkeház ideális parasztház csendes pihenéshez és alkotó
munkához. Nyolc ágy három szobában, konyha, étkező, szép zárt
kert borókabokrokkal. Mindez a Kozárd patak partján.
3053 Kozárd, Petőfi u. 1. www.agroservice.hu csipke@kozard.hu

SZÁLLÁS, VENDÉGLÁTÁS
Hotel Andezit Bér: 7,5 hektáros
gyönyörű parkban helyezkedik el a
100
férőhelyes
vadászkastély,
amely
szolgáltatásaival
és
kényelmével óriási népszerűségre
tett szert, nem csak a pihenni
vágyó
családok,
hanem
a
konferenciákat,
találkozókat
rendezők körében is. 3045 Bér, Virágos Puszta Tel: 06-32/486-025;
www.andezithotel.hu; info@andezithotel.hu
Hotel Kastély Szirák: A XVIII.
század közepén épült Telekikastélyt a háború után Roth Tamás
újjáépítette, ma már 4 csillagos
wellness
kastélyszállóként
működik. 3044 Szirák, Petőfi u. 26.
Tel: 06-32/485-300; 06-32/485-117
www.kastelyszirak.hu;
info@kastelyszirak.hu

(További szállások és fogadók a következő oldalon)
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V. Múltidéző Zsigmond Nap Pásztó. Május 1.
Pásztó romkert. Információ: (32) 460-881;
+36-70/330-2528 Kontakt személy: Antalné
Prezenszki Piroska, igazgató www. paszto.hu,
E-mail: muvkozp@freemail.hu;

7. Almavirág Fesztivál Kozárd.
Április 30.
Információ: Kozárdi Turisztikai Információs Pont,
3053 Kozárd, Fő út 12., +36/30-210-4308,
www.kozard.hu; E-mail: fesztival@kozard.hu

Muzsikál az erdő – Mátrai Művészeti Napok.
Július 2-10.
Információ: Szabó Lajos, főszervező,
+36-30/928-8008,
www.muzsikalazerdo.hu; E-mail: muzsikal@aktivi.hu

4. Püspöki Libafesztivál Szurdokpüspöki.
Augusztus 27.
Információ: Polgármesteri Hivatal (32) 473-570
www.szurdokpuspoki.hu;
E-mail: szurdok@puspoki.koznet.hu

XV. Toldi Nap Alsótold. Augusztus 27.
Információ: Alsótold Község Önkormányzata
(32) 380-080 www.alsotold.hu

Kisasszonynapi Vendégség Népzenei
Találkozó. Szeptember 10.
Művelődési Ház Csécse, Rákóczi tér 4.
Információ: Kéknefelejcs Népdalkör (32) 492-171,
www.csecse.hu; E-mail: info@csecse.hu

8. Haluskafesztivál Vanyarc.
Szeptember 10.
Információ: Községi Könyvtár, +36/30-820-5807,
www.vanyarc.hu vanyarckonyvtar@freemail.hu,

Magyar Ízek - Magyar Színek
8.Gasztronómiai és Gyümölcsfesztivál
Kozárd. Szeptember 17.
Információ: 3053 Kozárd, Fő út 12., +36/30-210-4308,
www.kozard.hu; E-mail: fesztival@kozard.hu
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VII. Szőlő és Borünnep Pásztó.
Szeptember 18.
Információ: Teleki László Városi Könyvtár és
Művelődési Központ
(32) 460-881, www.paszto.hu
E-mail: muvkozpont@freemail.hu

Koziel Vendégház, 3053 Kozárd, Jókai köz 4. 06-32491093,
06-30-635-3186
www.falutur.hu/kozard,
falutur@falutur.hu
Told Gold Fogadó és Panzió,3069 Alsótold, Nagymező út
147/2, 06-32-380112, www.freeweb.hu/toldgoldfogado ,
franka.tibor@t-online.hu
Bableves Csárda, 3069 Alsótold, Bablevespuszta Tel: 0632-380030 www.bablevescsarda.hu

Tájékoztatás, foglalás: www.cserhat.eu
E-mail: tdm@kozard.hu Tel: +36-32-491050, +3630-524-8676, Levél: 3053 Kozárd, Fő út 12.
(Pásztó,
Szécsény,
Bátonyterenye,
Balassagyarmat térségének turizmusáért).
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