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ELŐSZÓ 

 

 

A természet rendje 

 

 

A bennünket körülvevő világban nincs tökéletesebb, mint a természet rendje. A 

természeté, amely erős és törékeny egyszerre. Az évmilliók alatt apró rezdülésekkel változó, 

alakuló organizmus rendre kiheverte a  országrésznyi területeket lávával beborító tűzhányók, 

a becsapódó üstökösök, a földrészekre kiterjedő erdőtüzek pusztításait, de a belőle 

kiemelkedő emberrel – annak féktelen önzésével - szemben védtelen. Tudjuk, nem volt ez 

mindig így, az ember, bár törekedett a Föld meghódítására, magát a természet részének 

tekintette, a legutóbbi időkig sem ereje, sem szándéka nem volt annak tönkretételére. Csak a 

megapoliszokat, felhőkarcolókat építő, gyökereitől eltávolodó ember vette-veszi semmibe a 

természet fenségét. 

Mára sebzetté vált a környezetünk, mert kiléptünk abból a viszonyrendszerből, amely a 

kultúrát teremtő ember és a természet között a legutóbbi időkig létezett. Mára az érintetlen 

természet képe, az egyensúlyi helyzet a Föld jelentős részén már nem állítható vissza, de a 

megfontolt, alkotó ember és a természet harmonikus kapcsolata helyre állítható. A kultúrtáj, 

amelyben őseink éltek, s verejtékükkel minden talpalatnyi helyét művelték, gondozták,  mára 

elvadult, eltorzult. Az elhagyott, elgyomosodott szántók, az elbokrosodott legelők, a lerabolt, 

tarra vágott erdők nem azt mutatják, hogy a természet újra birtokba vette azt, ami egyszer az 

övé volt, hanem hogy az ember elrontott valamit. Leromlott  a pannon kultúrtáj állapota , 

elromlott a természet és a gazdálkodó ember kapcsolata.  

Megszűnt, de nem véglegesen, és nem visszafordíthatatlanul. Képzett, felelősen 

gondolkodó szakemberek útmutatását követve a természet rendje – legalább részben – 

helyreállítható. Nem olyan lesz, mint nagyapáink korában, amikor a vetésforgóban művelt 

szántók végén gyümölcsfák virágoztak, az árokpartokat gondosan kaszálták, a legelőkön 

gulyák, nyájak, kondák tanyáztak, a szőlőhegyen minden családnak parcellája volt. A 

mezőgazdaságtól eltávolodó ember ilyen szintű gazdálkodásra már nem képes, de a Nógrádra 

oly jellemző mozaikszerűen váltakozó szántók, legelők, erdők látványa, a biológiai és táji 

sokszínűség, a hagyományok megőrizhetők, sok esetben életre kelthetők Unokáinkra olyan 

világot hagyhatunk, amely a szép, vonzó természeti és kulturtáj érzetét kelti az idegenben, és 

a turizmus révén megélhetést, boldogulást nyújthat nekik.  
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Ez az irigyelt világ lenne a Cserhát Natúrpark, amelyet megcsonkult, gazdasági létében 

közel egy évszázada vergődő vármegyénk talán legérintetlenebb szegletében szeretnénk 

megvalósítani. A húsz község határát jórészt még a vonat is elkerüli, a térséget uraló Cserhát-

gerinc egyik oldaláról a Dunába, a másikról a Tiszába folynak a patakok. A hatalom által 

évtizedekig mostohán kezelt vidéket elkerülte az iparosítás, a lakosság fele máshol keresett 

boldogulást, a maradók őrizték gyökereiket, hitüket. Persze nem maradt meg minden, de több 

maradt, mint más vidékeken általában. Ez a kényszerű csipkerózsika álom most előnyünkre 

változhat, ha nem követjük el a máshol pusztító átgondolatlan modernizáció hibáit, és legjobb 

tudásunk szerint aknázzuk ki a lehetőségeket.  

A Cserhát Natúrpark koncepciója jól mutatja, hogy milyen értékeink maradtak meg.  

Természeti kincseink is figyelemre méltóak, de kulturális örökségünkkel együtt páratlan 

értéket képviselnek. Ez az önerőből, mindenféle pénzügyi támogatás nélkül készült, a cserháti 

palóc vidék jövőjéért tenni kész lokálpatrióták szellemi munkáját magába foglaló 

dokumentáció  nekünk, itt élőknek az útmutatónk lesz a jövőben, s remélve a cím elnyerését, 

külső támogatással helyreállíthatjuk és fenntarthatjuk a természet és az emberi élet rendjét. 

Sokat kell még dolgoznunk, mert a mellőzés évtizedei nem múltak el nyomtalanul, sőt 

talán maga a mellőzés sem múlt még el. Az emberek, a helyben maradók elbizonytalanodtak, 

maguk sem hiszik el, hogy milyen kinccsel rendelkeznek. Vissza kell adni a hitüket, s ennek 

egy eleme lehet a Natúrpark, amely azt üzeni, hogy országos szinten is számon tartják a 

vidéket. Kérem, bizalommal és jóindulattal olvassák ezt a pályázatot, ráfér a segítség a 

Cserhát palócaira, s meg is érdemlik! 

 

Pekár István  
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1. Cserhát Natúrpark alapító okirata 

 

A L A P Í T Ó   O K I R A T 

 
 

 
 

I. 
 

1. AZ ALAPÍTÓ: 

 

Ezen okirattal létrehozott alapítvány alapítója: 

 

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület 
(2696 Terény, Arany J. u. 25.) 

 

2. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 

 

 

Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány 

 

 

3. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 

 

 

3176 Hollókő, Kossuth u. 46. 

 

II. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI: 

 

II. 1. Az Alapítvány tevékenységét az alábbi céljainak elérése érdekében fejti ki: 

 

1. A Cserhát Natúrpark fejlesztési koncepció kidolgozása, a cím elnyeréséhez szükséges 

feltételek megteremtése, a létrejött Cserhát Natúrpark intézményi hátterének 

kialakítása és működtetése. 

2. A Cserhát-vidék és a Palócföld épített és természeti környezetének védelme, 

rehabilitációja. 

3. A Cserhát-vidék és a palóc nép hagyományainak, kultúrájának megőrzése, 

életminőségének javítása. 

4. A Cserhát-vidék hátrányos helyzetű településeinek fejlődése. 

5. A Cserhát-vidék és a Palócföld kulturális örökségének bemutatása és oktatása. 

6. A Cserhát-vidék és a Palócföld háziipari, kézműipari hagyományainak ápolása, 

megőrzése. 

7. A Cserhát-vidékre és a Palócföldre irányuló turizmus élénkítése. 

8. A Cserhát-vidék és a Palócföld vállalkozási és foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, 

a lakosság életfeltételeinek javítása. 

9. A Cserhát-vidék és a Palócföld civil szférájának fejlesztése, működési feltételeinek 

javítása. 
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10. Elősegíteni a Cserhát-vidék és a Palócföld Európai Únióhoz való felzárkóztatásához 

szükséges követelmények teljesülését, beleértve a személyiségfejlesztést, az általános 

és szakmai ismeretek korszerűsítését, bővítését. 

11. Elősegíteni a település- és vidékfejlesztési programok, projektek megvalósítását, 

pályázati lehetőségek megismertetését, megnyerését. 

12. Elősegíteni a Cserhát-vidék és a Palócföld infrastrukturális fejlesztését. 

 

II.2. Az Alapítvány a fenti céljait az alábbi közhasznú tevékenységekkel valósítja meg a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. 2. bek. c) pontja 

alapján: 

- 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

- 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

- 3. kulturális tevékenység, 

- 4. kulturális örökség megóvása, 

- 5. műemlékvédelem, 

- 6. természetvédelem, állatvédelem, 

- 7. környezetvédelem, 

- 8. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

- 9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

- 10. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével, 

- 11. euroatlanti integráció elősegítése, 

- 12. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető – szolgáltatások. 

 

 

III. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY FELADATAI: 

 

 

Az Alapítvány a fenti céljait az alábbi közhasznú tevékenységekkel valósítja meg a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. 2. bek. c) pontja alapján: 

 

1. Mindazon tevékenységek, programok, projektek támogatása, amelyek közvetlenül vagy 

közvetve hozzájárulnak a Cserhát-vidék és a Palócföld településeinek fejlődéséhez, a 

környezet védelméhez, a természeti és épített környezet megóvásához és fenntartható 

hasznosításához. 

2. Szervezetek és személyek tevékenységének és programjainak támogatása a jelen Alapító 

Okiratban foglalt céloknak megfelelő körben. 

3. Tudományos kutatás, oktatás, képzés, továbbképzés szervezése, támogatása illetve 

végzése a jelen Alapító Okiratban foglalt célok megvalósítása érdekében. 

4. A hagyományok, a kulturális örökség ápolását, megőrzését, bemutatását célzó 

tevékenységek folytatása a jelen Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelő körben. 

5. Az Alapító Okiratban foglalt célok hatékony megvalósítását segítő információk, pályázati 

és egyéb lehetőségek feltárása és megismertetése a Cserhát-vidék hátrányos helyzetű 

településeinek lakosságával, a társadalmi esélyegyenlőség érdekében. 
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6. Gondoskodik a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök, nem pénzbeli támogatások és 

egyéb vagyonrendelésekből eredő jövedelmek felhasználásáról, 

7. A célokban megfogalmazottakkal összefüggésben konferenciákat, egyéb rendezvényeket, 

ismeretterjesztő programokat, nyitott alkalmakat szervez, 

8. Közreműködik alkalmi vagy/és állandó munkalehetőségek feltárásában, közvetítésében, 

lehetősége szerint maga is foglalkoztat munkanélkülieket. 

 

Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból saját tagságán kívül más is részesülhet. 

 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében 

(azt nem veszélyeztetve) végez. 

 

Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban 

meghatározott tevékenységre fordítja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium 

által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 

 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete független a 

pártoktól, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői, megyei és 

fővárosi önkormányzaton jelöltet nem állít. 

 

Az Alapítvány gondoskodik a rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközök, nem pénzbeli 

támogatások és egyéb rendelésekből eredő jövedelmek felhasználásáról. 

 

Az Alapítvány az Alapító okiratban megfogalmazott céljaival összefüggésben konferenciákat, 

egyéb rendezvényeket, ismeretterjesztő programokat, nyitott alkalmakat szervez, 

közreműködik alkalmi vagy/és állandó munkalehetőségek feltárásában, közvetítésében, 

együttműködik civil szervezetekkel. 

  

 

IV. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA: 

 

 

Az alapítvány vagyona az alábbi tételekből áll: 

 

1. Az  alapító által az alapítvány céljára rendelt  

 

 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint. 

 

Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy a II. fejezetben megjelölt célok elérése, feladatok 

teljesítése érdekében a jelen alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül befizet 

100.000.- Ft-ot, azaz Egyszázezer forintot az alapítvány számlájára. 

 

2. Az alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi jogi- és magánszemélyek, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és személyegyesülések felajánlásai. 

 

3. Egyéb forrásból származó bevételek. 
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V. 

 

GAZDÁLKODÁS AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYONNAL 

 

Ezen alapító okirat II. pontjában meghatározott cél elérése érdekében a IV. pontban 

részletesen körülírt vagyonnal a Kuratórium, valamint az Elnök döntéseinek megfelelően kell 

eljárni. 

A Kuratórium jogosult az ezen alapító okiratban körülírt eljárási rendben dönteni az 

alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségek, kiadások finanszírozásáról. 

Az Kuratórium az alapítványi cél elérése érdekében pályázatot írhat ki. 

Az alapítvány vagyonát a Kuratórium által elkészítendő éves szakmai program, illetve a kiírt 

pályázatok eredménye alapján lehet felhasználni. 

 

Az alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítvány céljaira rendelt vagyon 20 százaléka az 

alapítvány mindenkori törzsvagyonát képezi, amely nem osztható fel és a gazdálkodás során 

nem használható fel. 

 

Az alapítvány céljaira rendelt vagyon felhasználási módja: 

- Ösztöndíj nyújtása, költségtérítés, pályázati támogatás, rendezvények, programok, 

projektek finanszírozása minden olyan tevékenység érdekében, amely az alapítvány 

céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredménnyel jár. 

- Az alapítvány működési költségei, szerződéses ellenértékek kifizetése. 

 

Az alapítványi vagyonból részesedőkkel az alapítvány megállapodást köt. A megállapodásban 

meg kell jelölni a támogatás célját, összegét, módját, a támogatás felhasználásának 

határidejét, a támogatott beszámolási kötelezettségét és annak határidejét. 

 

Az alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdálkodása során elért eredményt nem 

osztja fel, azt jelen alapító okirat II. fejezetében meghatározott közhasznú tevékenységére 

fordítja. 

 

 

Az Alapítvány alapítója és a csatlakozók a vagyon felhasználását ellenőrizhetik. 

 

 

Bankszámláról történő rendelkezés: 

 

Az alapítvány bankszámlájáról történő rendelkezéshez az elnök és egy kuratóriumi tag 

együttes aláírása szükséges. 

 

 

VI. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE: 

 

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi magán- és jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet és személyegyesülés készpénz, értéket 

megtestesítő dolog, vagyoni értékű jog vagy tevékenység felajánlásával csatlakozhat.A 

hozzájárulás nem vonható vissza.  
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VII. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI: 

 

1. A KURATÓRIUM 

 

 

A Kuratórium az alapítvány általános, ügydöntő, ügyintéző és képviseleti szerve. 

 

Az alapítvány Kuratóriuma elnökből és további 10 tagból áll. A kuratórium tagjait az alapító 

kéri fel határozatlan időtartamra.  

 

Az alapító az alábbi személyeket kéri fel a kuratórium elnökévé, illetőleg tagjaivá: 

 

 

A kuratórium elnöke:   

 

Pekár István (an.: Pszota Margit) 

 Lakcíme: 1163 Budapest, Datolya u. 11. 

  

     

 

A kuratórium tagjai:  

   Gécziné Kodák Erika (an.: Gulyás Erzsébet ) 

    Lakcíme: 3047 Buják, Felszabadulás út 17.  

 

Harmos Krisztián (an.: Molnár Margit) 

    Lakcíme: 3042 Palotás, Lehel u. 18. 

 

Jávor Károly (an.: Gneisz Éva) 

 Lakcíme: 1118 Budapest, Budaörsi u. 109/C. 

 

Ispán Dániel (an.:Józsa Anna) 

 Lakcíme: 3176 Hollókő, Rákóczi u. 15.: 

 

Juhász Ákos (an.: Tangl Magdolna) 

 Lakcíme: 3175 Nagylóc, Kossuth u. 4. 

 

Kiss Zoltán (an.:Laczkó Emerencia) 

 Lakcíme: 3178 Varsány, Ifjúság u. 5. 

 

 

Stadler Árpád (an.: Galambvári Olga) 

 Lakcíme: 3053 Ecseg, Arany J. u. 2. 

 

Szalatnyainé Zsigmond Éva (an.: Mészáros Etel) 

 Lakcíme: 2693 Becske, Dózsa Gy. U. 51.  

 

Szandai József (an.: Szedlák Mária) 

 Lakcíme: 2677 Herencsény, Lisznyai u. 15.  
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Az alapító a Kuratórium összetételét megváltoztathatja, amennyiben a Kuratórium 

tevékenységével vagy annak elmulasztásával az alapítvány célját veszélyezteti. 

 

A Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 

 

A Kuratórium tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685.§ b) pont szerint meghatározott 

közeli hozzátartozói. 

 

A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el, 

esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

 

A Kuratórium ülése: 

 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Az ülést az elnök vezeti. 

 

Az ülés összehívása: 

 

Ülését az elnök írásbeli meghívóval hívja össze posta, illetve telefax, vagy email útján. A 

meghívót legalább 5 nappal az ülés előtt kézbesíteni kell a meghívottaknak. Köteles 

összehívni az elnök az ülést akkor is, ha azt a másik két kuratóriumi tag írásban 

kezdeményezi.. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és napirendjét. 

 

Határozatképesség: 

 

A Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van, kivéve, ha a 

megjelentek közül az alapítókkal érdekeltségi viszonyban állók többségben vannak. 

Amennyiben az ülés napirendjén olyan napirendi pont szerepel, melyben kétharmados 

szótöbbséggel hozandó határozat, a kuratóriumi ülés határozatképességéhez a tagok legalább 

kétharmadának jelenléte szükséges. 

A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 30 napon belül ismételten meg kell tartani. Az 

ismételt ülésre a tagok rövid úton is meghívhatók. Ebben az esetben az értesítés és az ülés 

napja között legalább 3 napnak kell lenni. A megismételt ülés - változatlan napirenddel - 

akkor határozatképes, ha azon legalább két tag megjelent, feltéve, hogy nem 2/3-os 

szótöbbséget igénylő kérdésben kell dönteni, illetőleg az alapítókkal érdekeltségi viszonyban 

állók nincsenek többségben. 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 

(Ptk. 685.§) a határozat alapján kötelezettség, illetőleg felelősség alól mentesül, vagy 

bármilyen előnyben részesül, továbbá az sem, aki a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül e pont alkalmazásánál előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

Jegyzőkönyv: 

 

A Kuratórium üléseiről írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről az 

elnök köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet az ülés befejezésétől számított 15 napon belül 

meg kell küldeni a Kuratórium tagjainak, akik arra észrevételt tehetnek. Az észrevételt a 

következő ülésen napirendre kell tűzni. 
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Kuratóriumi határozat: 

 

A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt.  

Az alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása, valamint a közhasznúsági jelentés 

elfogadása kérdésében a Kuratórium 2/3-os szótöbbséggel dönt. 

A Kuratórium határozatairól az alapítvány nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a döntés 

hozatal időpontját, a határozat tárgyát, tartalmát, a döntés hatályát, illetőleg a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát. A nyilvántartás vezetéséről az alapítvány elnöke 

gondoskodik. 

A határozatok tartalmát - azok meghozatalát követő 15 napon belül - az alapítvány elnöke 

írásban közli az érintettekkel, a határozatnak az alapítvány székhelyén történő egyidejű 

kifüggesztése mellett. A kifüggesztés időtartamának legalább 15 napig kell tartani. 

 

Nyilvánosság: 

 

A Kuratórium ülései nyilvánosak. 

 

 

A Kuratórium  hatásköre: 

 

A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak szerinti 

működését, gazdálkodik az alapítvány vagyonával, és gondoskodik a vagyon alapító okiratban 

meghatározott célok szerinti felhasználásáról, biztosítja a szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket. 

A kuratórium hatáskörébe tartozó döntések különösen: 

- az alapítványi vagyon kezelésére és gyarapítására vonatkozó döntések, 

- az alapítványi vagyon felhasználására vonatkozó döntések, 

- döntés az alapítványhoz való csatlakozási kérelmek és vagyoni hozzájárulások 

elfogadásáról, 

- az alapítvány éves munkatervének és költségvetésének elfogadására,  

- az alapítvány éves szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 

közhasznúsági jelentés elfogadása, 

- döntés az alapító okirat III. pontjában meghatározott tevékenységek gyakorlásáról és a 

tevékenység gyakorlásának módjáról, 

- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az elnök döntés vagy jóváhagyás végett a 

Kuratórium elé terjeszt 

- javaslattétel az alapítónak a Kuratórium kiegészítésére, kurátor visszahívására,  

- javaslattétel az alapítónak az alapító okirat módosítására, az Alapítvány megszüntetésére. 

 

A Kuratórium elnökének feladatai: 

 

 Képviseli az alapítványt,  

 a Kuratórium nevében dönthet minden sürgős elhatározást igénylő ügyben, döntéséről 

azonban köteles a következő elnökségi ülésen beszámolni, 

 az alapító okiratban meghatározott időközönként gondoskodik a Kuratórium üléseinek 

összehívásáról, 

 a kuratóriumi ülések közötti időszakban irányítja az alapítvány tevékenységét, 

 beszámol a Kuratóriumnak az ülések között tett intézkedéseiről, 
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 gondoskodik az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítéséről,  

 önállóan dönt az ügyviteli feladatok ellátására adandó megbízásokról, a működési 

költségek felhasználásáról, a szakmai feladatok ellátását esetenként segítő szakértők 

felkéréséről, megbízásáról,  

 az alapítvány esetleges munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

 felvilágosítást, tájékoztatást ad az alapítvány tevékenységéről, céljairól az érdeklődőknek, 

 gondoskodik a Kuratórium határozatainak végrehajtásáról, 

 menedzseli az alapítvány gazdálkodását, 

 kapcsolatot tart más társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek, stb. képviselőivel. 

 

 

 

 

2. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

 

 

Az alapítvány működésének ellenőrzésére az alapító elnökből és további két tagból álló 

Felügyelő Bizottságot kér fel határozatlan időtartamra. 

 

A Felügyelő Bizottság első elnöke:  

 

  Beszkid Andor (a.n.: Erdélyi Teréz) 

   Lakcíme: 3177 Rimóc, Kossuth u. 7. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

  Rugáné Pongrácz Mária (a.n.: Grenyó Mária) 

   Lakcíme: 2697 Szanda, Akácfa út 12. 

 

  Szepes Péterné (a.n.: Mihalik Aranka) 

   Lakcíme: 3066 Bokor, Béke u. 26.  

 

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai megbízásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el, 

esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

 

A Felügyelő Bizottság saját hatáskörében vizsgálja és ellenőrzi: 

- Az alapítvány céljainak elérése érdekében végzett feladatoknak az alapító okiratban 

foglaltak szerinti végrehajtását, 

- a kuratórium döntéseinek összhangját a jogszabályokkal és az alapító okirattal, 

- a kuratóriumi elnök intézkedéseinek szabályszerűségét. 

- az alapítvány működését, gazdálkodását. 

 

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni illetve annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé, 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
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A Felügyelő Bizottság ülése: 

 

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, 

amelynek eseményeit jegyzőkönyv rögzíti. Az ülésein tanácskozási joggal részt vesz a 

kuratórium elnöke, illetve felkérésére a kuratórium más tagja, valamint esetlegesen 

meghívottak. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több, mint a fele jelen 

van. 

 

A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívására, a határozathozatalra, valamint a jegyzőkönyv 

vezetésére a VII. fejezet 1. pontjában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A Felügyelő Bizottság jogosult bármely alapítványi iratba vagy nyilvántartásba betekinteni, a 

kuratórium üléseken tanácskozási joggal részt venni. 

 

A kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül - 

össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a 

felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, illetőleg ezen személyek Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozója. 

b) az alapítvánnyal ezen tisztség viselésére vonatkozó megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 

c) aki az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d) az a-c pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

 

VIII. 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK: 

 

A Kuratórium valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, illetve az e tisztségre jelölt 

személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen 

tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 

megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 

törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

 

IX. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZÜNÉSE 

 

Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont más 

hasonló célú közhasznú alapítvány támogatására kell fordítani. 

Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 
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X. 

 

BÍRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

 

Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány létrejöttéhez, működéséhez annak bírósági 

nyilvántartásba vétele szükséges. 

 

 

XI. 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

 

A kuratórium elnöke gondoskodik az Alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről 

írásban, igazolható módon. 

 

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén, 

előzetes bejelentkezés alapján, az alapítvány elnökével egyeztetett időpontban bárki 

betekinthet.  

 

Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 

beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és a székhelyen történő kifüggesztéssel 

tájékoztatja a nyilvánosságot. 

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. És a Kht. tv. szabályai az 

irányadók. 

 

Az alapító ezen egységes szerkezetű okirat elkészítésével, valamint a változás átvezetésével 

kapcsolatos bírósági eljárás során történő képviselettel Tunyoginé dr. Gálik Ágnes (2660 

Balassagyarmat, Madách u. 12.) ügyvédet bízza meg. 

 

Alapító a jelen okiratot annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratával mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírta. 

 

 

Terény, 2007. január 30. 

 

Az alapító képviseletében:  

       Fáy Dániel* 

            Elnök 

        CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért  

    Közhasznú Egyesület 

 

Ellenjegyzem: 

 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes 

ügyvéd 

 

*Megjegyzés: 2007. augusztus 22-i közgyűlésen tisztújítás történt, ettől az időponttól Jávor 

Károly az elnök. 
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2. A Cserhát Natúrpark létrehozásának története, célja 
 

Nógrád megye közepén, a Cserhát szelíd dombjai között található az a különleges 

szépségű, természeti értékekben, történelmi emlékekben és néprajzi hagyományokban gazdag 

aprófalvas vidék, amely a palóc gyökerekből, a közös történelmi múltból és az azonos 

társadalmi, gazdasági helyzetből adódóan viszonylag egyveretű  térséget alkot.  

A homogenitás mellett a térségi lehatárolást indokolja a települések között 

folyamatosan erősödő partnerség. A civil szféra területén ez elsősorban a palóc 

hagyományok ápolásában, a kulturális és szabadidős rendezvények szervezésében, valamint a 

határon átnyúló testvérközségi-testvértérségi kapcsolatok kialakításában nyilvánult meg. A 

közszféra vonatkozásában a partnerség nem csak néhány önkormányzati feladat ellátására 

való szövetkezésben (körjegyzőségek, iskolafenntartó társulások, közös egészségügyi, 

szociális és egyéb intézmények létrehozása) alakult ki, hanem a vidékfejlesztés terén mutatott 

közös gondolkodásban, aktivitásban és összefogásban is megmutatkozott.  

Az 1960-70-es évtizedekben megindult társadalmi mozgások hatására a községek 

mára a népességükben zsugorodó, veszélyes mértékben elöregedő települések sorába kerültek. 

A 90-es évektől folyamatosan romló foglalkoztatási viszonyok erősítették a felismerést, hogy 

az egymásba kapaszkodás, a partnerség a vidékfejlesztés területén nem csak lehetőség, hanem 

szükségszerűség is. Az összefogást példázza a Belső-Cserhát települései agrárstruktúra-

átalakítási és vidékfejlesztési programjának önálló elkészítése, együttműködés a FAO által 

támogatott, a bujáki erdőrégióra alapozott vidékfejlesztési programban és eredményes 

részvétel a LEADER jellegű kísérleti programban.  

 

 

Cserhát Natúrpark 
 

 

 

Natúrpark: „Az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti 

értékekben gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, 

felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a természetvédelmi 

oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő 

gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe.” 

 

 

 

A Cserhát Natúrpark koncepciója alapvetően megegyezhet a Natúrpark európai 

megfogalmazásával, azaz európai mintára létrehozott, nagy kiterjedésű terület, amely 

                                egységes kultúrtáj, egységes arculattal rendelkezik, 

 részben tájvédelmi körzet területén ill. többnyire annak szegélyén  fekszik,  

 a fenntartható fejlődés elvére építő komplex területfejlesztést valósítja meg, 

 léte a települések, és egyéb térségi szereplők közötti együttműködéséből fakad, 

 működése során összhangot teremt a természetvédelem és a gazdasági 

tevékenység között, 

 a táj – elsősorban a természet szépsége által, a népi kultúra hagyományával, a 

védett természeti területek közelségével – a szelíd falusi turizmusra, a 

pihenésre és üdülésre különösen alkalmas, 
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 az üdülést, a pihenést szolgáló, azt biztosító egységes, ugyanakkor egyedi 

műszaki létesítménybázissal, objektumokkal háttér-infrastruktúrával 

rendelkezik, 

 olyan jogi személyiségű szervezetet tud kialakítani, amely a céloknak 

megfelelően egységesen tervezi, fejleszti, hasznosítja, gondozza, védi és 

irányítja azt. 

 

 

A megvalósítható Cserhát Natúrpark célja, a fenntartható fejlődés elvére épülő 

komplex  térségfejlesztés megvalósítása a települések közötti együttműködés által oly módon, 

hogy hosszú távon biztosítsa a népesség megtartását, az esélyegyenlőséget, továbbá a 

természeti és a művi környezet összehangolt, magas minőségi színvonalú működését. 

 

Célja tehát: 

 az értékvédelem: az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékek 

megmentése, 

 a természet- és tájvédelem:, a növény- és állatfajok, továbbá azok  

élőhelyeinek, az „élettelen” táji elemek (földtudományi értékek, természetes 

álló- és folyóvizek, ex lege védett természeti értékek) stb. védelme, a táj 

gondozása, ápolása, 

 a környezetvédelem: a környezeti káros hatások minimalizálása, 

 a vidékfejlesztés: a társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása a helyi 

kezdeményezések bevonásával, 

 a településfejlesztés: a falvak megújítása, 

 a környezeti nevelés: a természetről, a kultúráról szóló ismeret, tudás 

közvetítése, 

 a kooperáció ösztönzése: a társadalmi és a gazdasági szereplők közötti 

együttműködés támogatása, valamint a határon túli területek, falvak 

bekapcsolása. 

 

A fenti célokból az alábbi feladatok következnek: 

 

- meg kell őrizni az összetéveszthetetlen, egyedi jellemzőket, azokat a 

palóc kultúrával kapcsolatos tevékenységeket, vendéglátást, amelyek 

erre a térségre jellemzőek, hiszen ezek emelik az adott kultúrtáj értékét, 

- fejleszteni, védeni, gondozni kell a természetet és a tájat. A természet 

állapota a legfontosabb tőkéje a natúrparknak, ezért ezt, mint 

legkevesebbet meg kell tartani, de leginkább tovább kell gyarapítani, 

- kímélni kell a természeti javakat. Mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy csökkenjen a környezeti terhelés, s a lehető 

legkíméletesebb, legtermészetbarátabb technológiát alkalmazzák. 

- A táj által kínált pihenési, üdülési lehetőségeket biztosítani kell, 

méghozzá a helyi kultúrtáj által meghatározott formában és módon. A 

turisztikai kínálatoknak ehhez kell igazodniuk. 

- A natúrpark céljaival harmonizálva kell elkészíttetni a falvak 

területrendezési tervét, 

- A hagyományos kézműipar, a tájszólás, a népi hagyományok, a 

lakosság kulturális identitását erősíti, és ez képezi egyúttal a térség 

különlegességét, egyediségét. A natúrpark feladata tehát a kulturális 

hagyományok megőrzésének támogatása. 
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- A környezettudatosság megteremtése a natúrpark látogatói és a helyi 

lakosság körében. A nyilvánossági munka minősége határozza meg a 

natúrparkról alkotott belső képet a helyi lakosság körében, valamint a 

külső képet a látogatók körben. 

- A natúrpark feladata, hogy szoros együttműködést, kooperációt 

alakítson ki a társadalmi és gazdasági élet szereplőivel. A lehető 

legintenzívebben be kell vonni a munkába a hatóságokat, a szakmai 

szervezeteket, a non profit szervezeteket stb. 

- Kezdeményezni kell a határon túli települések és térségek 

kapcsolatának erősítését, a palóc kultúra további értékeinek 

megmentését. 
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3. A Cserhát Natúrpark területi lehatárolása 
 

3.1. Természetföldrajzi jellemzés 

 

A mai Nógrád megye középső részét Belső-Cserhátnak nevezzük. A földrajzi 

tájbeosztásban a Központi-Cserhát, illetve az Északi-Cserhát egy része fedi le ezt a területet. 

A Cserhát név eredetileg a hegység egy kisebb kiemelkedését jelölte: Cser-hát. Magassága 

349 méter, Becskétől 4 kilométerre északnyugati irányban Kisecset és Szécsényke között 

találjuk. Ennek a hegynek a neve vonódott át az egész hegységre. Az elnevezés találó, hiszen 

a dombhátakat egykoron összefüggő erdő borította, s uralkodó fája a tölgyfélékhez tartozó 

cserfa (csertölgy) volt. Tűzifaként ma is ez a legértékesebb. Erdélyben cserefának nevezik. A 

Hernád és a Bódva közti dombvidék is innen kapta nevét. (Cserehát) 

A mi Cserhátunk, bár hegyvidéknek nevezzük, valójában dombvidéki táj, hiszen az 500 

méteres középhegységi szint fölé csak néhány csúcsa emelkedik (Szanda, Dobogó-tető, Tepke 

és a közeli csúcsok.) Nagy kiterjedésű részei még a 300 méteres magasságot sem érik el. Jóval 

lankásabb ívelésű vonulatokból áll, mint a szomszédos Börzsöny vagy Mátra, a Karancs – 

Medvesnél is alacsonyabb. Szerkezeti felépítése viszont sokkal változatosabb szomszédainál, 

kora nagyobb időtávlatot ölel át. A középidei mészkőrögök az oligocén tengerből lerakódott, 

a dombhátak lejtőin felbukkanó agyag, homok, homokkő konglomerátum, még a hegység fő 

karakterét meghatározó miocén andezitvulkanizmus előtt keletkeztek. 

A Központi- vagy Kelet-Cserhát kialakulásának legfontosabb időszaka a miocén volt. 22 

millió éve egy robbanásszerű óriáskitörés mintegy 50 méter vastag vulkáni por és 

hamuréteggel borította be a tájat. (Ez az égből hulló forró vulkáni üledék konzerválta az 

Ipolytarnóci leleteket is.) A geológusok alsó-riolittufának nevezik ezt a réteget. 

A hamuszórást lávaömlés követte. 

A legnagyobb vulkánkitörés 18-19 millió éve következett be. A kitörés most is 

robbanásszerű volt, és riolittufa lerakódásával kezdődött. Ez után a mélyben lévő magma 

fészekből feltörő izzó, cseppfolyós kőzetolvadék több helyen andezitláva-ömlést 

eredményezett. 

A háromszor megismétlődött vulkanikus mozgások következményeképpen a 

Vezúvhoz hasonló rétegvulkáni kúpok keletkeztek. Ezek az évmilliók során lepusztultak, 

összetöredeztek, de roncsaik ma is felismerhetők. (Buják, Bér, Ecseg, Mátraszőlős, Hollókő, 

Herencsény, Becske környékén. ) 

Sámsonháza szélén az egymást követő hamuszórások és lávaömlések váltakozása az 

egykori sztrató- (réteg-) vulkán metszetét adják. 

A Tepke, a Purga, a Macska-hegy, a Nagy-Kő-tető, a Köves-bérc, a Kerek-bükk, egy 

10 kilométer hosszú ÉK-DNY irányú rétegvulkáni sor csúcsai. Ezzel párhuzamosan fent tőle 

2 kilométerre a Major-hegy, Bükk-hegy, a Nagy-Mező-hegy, a Bézma, a Közép-hegy, a 

Magas-hegy, a Bokri-hegy csúcsok által kijelölt másik rétegvulkáni sor. Az utóbbit a patakok 

már erősen feldarabolták (Zsunyi-patak, Szuha-patak, Bokor-patak). 

A magma fészekből felfelé igyekvő láva többször, több helyen, több kilométer 

hosszúságban hasadékkitöréseket hozott létre. Hollókő felé az andezittelérek az előbbiekre 

merőleges törésvonalak mentén DK-ÉNY irányúak, majd Herencsény után Nyugat felé 

fordulnak és csapásirányuk K-Ny-i lesz. 

Szanda és Bercel térségére is a DK-ÉNY csapásirány jellemző. 

A Szanda-hegy és a Berceli-hegy piroxén-andezitje sötétszürke színével emlékeztet a 

bazaltra. A Szanda-hegyi andezit oszlopos formájú kristályosodása is hasonlít a bazalthoz. 

Régebbi leírások még bazaltnak tartották. A nógrádkövesdi kőbányában ezt bányásszák. 
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A Bér községtől nyugatra magasló Nagy-hegy északi részén majdnem fekvő, (70 

fokos dőlésű) ívelt, 10 méter hosszú andezit oszlopai is vulkanológiai ritkaságnak számítanak. 

Hasonló jelenséget a vulkanológia szaktudománya összesen négyet ismer a világon! Az 

oszlopos elválású kristályosodás ugyanis elsősorban a bazaltra jellemző. Ennek legszebb 

képződményei is Nógrád megyében vannak (Somoskő, Szilváskő).  

A Cserhát mai arculata a későbbi lepusztulás eredménye. A keményebb andezit alatt 

vagy mellett lévő puhább és lazább üledéket a víz, a szél erősen erodálta, míg az andezit 

ellenállt a külső erők pusztításának. A Cserhát kiemelkedései tehát másodlagosak, a pusztító 

erők munkája nyomán keletkeztek, mintegy tanúskodnak a régi felszín magasságáról. 

Az andezitvulkanizmus második hullámát a terület süllyedése követte és tenger 

nyomult a térségbe. A szigettengerből ősmaradványban gazdag lajtamészkő-rétegek rakódtak 

le (pl. Buják). A miocén végén, 10 millió éve az andezitvulkanizmus a felső riolittufa rétegek 

lerakódásával befejeződött. 

Az egykori vulkánok utolsó maradványai a szénsavas savanyú források (csevicék). 

A pliocén időszakban a Cserhát déli részét a Pannon- beltenger öntötte el. (pl. Ecseg, 

Buják, Bér környéke). Homokos, agyagos üledékei között kisebb lignittelepeket találunk. 

Bányászatra csak a Mátra- és a Bükk- aljai rétegek alkalmasak (Visonta, Bükkábrány). 

A pliocén végén a Pannon-tenger visszahúzódott, a Cserhát magasabb részeit az erózió 

pusztította, a mélyebb helyeken: a völgyekben, a medencékben feltöltődés jelentkezett. 

A jégkorszakban (pleisztocén) a hegység északi és déli előterében, a szélesebb 

völgyekben a sivatagi területekről a szél által szállított finom por rakódott le. A lösz, a löszös 

homok, a sárgaföld az Ipoly balparti és a Zagyva jobbparti mellékpatakjai közötti 

dombhátakat borítja. 

A földtörténet jelen korában (holocén) az Ipoly, a Zagyva és mellékpatakjaik 

völgyében ártéri üledékek keletkeztek (öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag) s ezzel kialakult 

a táj mai arculata. 

A mai karakter fő jellemzői a lankás ívelésű, enyhe lejtésű dombhátak, közöttük zárt 

vagy félig nyitott medencék. A medencék patakvölgyek mentén medencesorokba 

rendeződnek. A medencékbe falvak települtek. A vulkáni kúpokra várakat építettek. A 

medencék kiterjedése meghatározta a települések nagyságát. A hegység peremén nagyobb 

községek, a hegység belsejében aprófalvak alakultak ki. A településekre évszázadokon át a 

természeti viszonyok  megszabta izoláltság volt a jellemző. Legszembetűnőbben ez a 

népviseletben tükröződött. Nincs az országnak még egy területe, ahol ennyire tarka népviselet 

alakult volna ki. Sajnos a sokszínűség mára eltűnt, a fiatalok „átöltöztek” a 70 évesek 

viseletében pedig a fekete a domináns szín. 

A terület viszonylag gazdag forrásokban, patakokban. A kis vízfolyások két folyó felé 

igyekeznek. Észak felé az Ipoly, dél felé a Zagyva és mellékfolyója a Galga gyűjti össze a 

Cserhát vizeit. A vízválasztó a Cserhát gerincén húzódik végig, ennek vonalát az egykori 

andezitláva-ömlés szabja meg. 

Az éghajlatot a Cserhát alacsonyhegységi, sőt nagyrészt dombsági jellege határozza 

meg. A hegyvidéki jelleg tehát alig érvényesül. Nyugatról a Börzsöny, északról a szlovákiai 

Osztrovszki-hegység, keletről a Mátra annyira közrefogja, hogy inkább a medencejelleg 

hangsúlyozódik ki. A szelek leszálló légáramlatként érkeznek, tehát bizonyos főn-jelleget 

tapasztalunk. Ezért a Cserhát az Északi-középhegység legszárazabb területei közé tartozik. A 

csapadékviszonyok inkább az Alföldéhez hasonlítanak. 
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3.2. Közigazgatási lehatárolás, megközelítés 

 

A Cserhát Natúrpark összesen 38259,72 hektár kiterjedésű területe 22 település 

közigazgatási területén helyezkedik el. Ebből 15 község teljes közigazgatási területe érintett. 

A természeti-földhasználati tényezők indokolták, hogy a tervezett natúrpark szélein 

elhelyezkedő 7 település teljes területéből leválasszuk  a nagyüzemi típusú szántóföldi 

gazdálkodással uralt területeket. Így a natúrpark összefüggő, természetszerű, illetve 

extenzíven művelt területek mozaikjából áll. 

 

A Cserhát Natúrparkban teljes közigazgatási területükkel szereplő községek: Alsótold, Becske, 

Bér, Bokor, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb, Herencsény, 

Hollókő, Kutasó, Nógrádsipek, Szanda, Terény. 

 

A Cserhát Natúrparkban közigazgatási területük egy részével szereplő községek: Buják, 

Ecseg, Kozárd, Magyarnándor, Nagylóc, Rimóc, Varsány. 

 

A Natúrpark megközelítése déli és keleti irányból Budapest felől az M3 autópályán, majd a 

21. sz. főközlekedési útvonalon keresztül történhet, ahonnan több mellékútvonalon is 

elérhetjük a területet. 

Nyugati és északi irányból a 2. sz. úton Rétság felől, illetve a 22. sz. úton Balassagyarmat és 

Szécsény felől érhetők el a Natúrpark települései. 

Szlovákia felől jelenleg legkönnyebben Balassagyarmaton, Szécsényen, illetve Salgótarjánon 

keresztül közelíthető meg, de a tervezett Ipoly-hidak a natúrpark látogatási lehetőségeit 

várhatóan megnövelik. 

 

3.3. Területhasználat 

 

A tervezett natúrpark területén folyó területhasználat módjainak, intenzitásának jellemzésére a 

Corine Landcover program térképét használtuk. 

A művelési ágak megoszlásával történő jellemzést a következők miatt nem találtuk 

alkalmasnak. A natúrpark erdőterületeinek  jelentős része a Honvédelmi Minisztérium Bujáki 

Erdészetének kezelésében áll, így mint különleges rendeltetésű terület, kivett művelési ágban 

szerepel. Ez erősen torzítaná az erdőterületek arányának valós képét. Másik ok, hogy a 

művelési ágak változása sok esetben nem követi a természetben lejátszódó folyamatokat. 

Területünkre kifejezetten jellemző, hogy sok szántó művelési ágú földrészlet terület évtizedes 

parlagként értékes gyepterületté vált, illetve nem ritka az önerdősült terület sem. 

 

Fentiek miatt a natúrpark területét (községhatáronként) a Corine felszínborítási értékeivel, 

összevont kategóriák szerint jellemezzük (I. számú melléklet). 

Az összevont kategóriák szerinti megoszlás: 

 Natúrpark teljes területe: 38259,72 hektár (100%) 

 Erdő: 20821,29 hektár (54,42%) 

 Szántó:10117,39 hektár (26,44%) 

 Gyep:5876,63 hektár (15,36%) 

 Vizek, vizes élőhelyek: 226,88 hektár (0,59%) 

 Egyéb terület: 1214,60 hektár (3,17%) 
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A tervezett Cserhát Natúrpark területén tehát a természetközeli tájhasználati formák 

uralkodnak  (erdő, gyep, vizes terület összesen 70,37%), de jelentős az intenzívebb 

tájhasználat területe is (szántó és egyéb terület 29,63%). Árnyalja az itt felvázolt helyzetet, 

hogy az erdők egy része idegenhonos fafajokból álló ültetvényszerű erdő (elsősorban akácos), 

mely a táj természeti értékét, ökológiai stabilitását befolyásolja. Ugyanakkor az akácosokban 

(elegyfafajok, cserjeszint jelenléte mellett) viszonylag gazdag állatvilág alakulhat ki, emellett 

a hagyományos gazdálkodásban is fontos szerepet kaptak (méhészet, faanyag-felhasználás). 

A Belső-Cserhátban a szántók jelentős része kisüzemi típusú, extenzív művelésű, sok helyütt 

keskenyparcellás megjelenésű. Ezeket gazdag honos gyomflóra és gazdag állatvilág jellemzi 

(pl. meglehetősen gyakori a konkoly, illetve olyan rovarfajok vannak jelen, mint a fogasfarkú 

szöcske). Az egyéb területek közé sorolt zártkertek (művelt és felhagyott szőlők, 

gyümölcsösök) a Cserhát kiemelkedő diverzitású élőhely-mozaikjai, a rendkívül gazdag flóra 

és fauna mellett a hagyományos gyümölcsfajták, illetve művelési módszerek őrzői. A szintén 

az egyéb területekhez sorolt kőbányák szintén  értékes élőhelyek, illetve földtani 

látványosságok. A natúrpark településeinek (belterületek) fontos tulajdonsága, hogy 

beleilleszkednek természeti környezetükbe, élőviláguk gazdag, számos értékes állatfaj csak itt 

található meg (pl. denevérek, baglyok, fehér gólya). 

A Cserhát Natúrpark területén tehát a kedvező természeti állapotú tájban folytatott extenzív 

tájhasználat uralkodik, a natúrpark egyik célja ennek megőrzése és további javítása. 
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4. A Cserhát Natúrpark természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékei 
 

A Cserhát Natúrpark területe jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben 

gazdag, érint országos és helyi védettségű területet, de nem tartalmaz nemzeti parki területet. 

Természetesen ezeken a természetvédelmi területeken nem a natúrparki célok, hanem a 

természetvédelmi oltalom az elsődleges, a Tvt. vonatkozó előírásai alapján. 

 

4.1. Természeti területek 

 

4.1.1. Országos jelentőségű védett természeti területek 

 

4.1.1.1. Hollókői Tájvédelmi Körzet 

 

Területe: 150,91 hektár 

Fokozottan védett területe: nincs 

Természetvédelmi törzskönyvi száma: 141/TK/77. 

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 2/1977. OTvH határozat 

Nemzetközi kijelölések sorszáma: A terület a Kulturális Világörökség része, kategóriája: C 

(v), azonosítója: 401 Rev. 

Természetvédelmi kezelője: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

Látogathatósága: szabadon látogatható 

 

Területének megoszlása művelési áganként (a védetté nyilvánítás idején): 

 

Szántó 5,2350 

Rét 0,3960 

Legelő 62,7516 

Erdő 13,1482 

Művelés alól kivett 1,5965 

Zártkert  41,3237 

Belterület 16,7643 

Összes 141,2153 

 

A védetté nyilvánítás óta a földhivatali földrészlet-összevonások következtében a tájvédelmi 

körzet területe megnőtt (141,2153 ha-ról 150,91ha-ra). 

Az üzemtervezett erdők 54,9 hektárt tesznek ki, amely lényegesen nagyobb az erdő művelési 

ágú területnél (a legelő művelési ágú területek beerdősülése következtében). 

Az 1977-ben védetté nyilvánított Hollókői Tájvédelmi Körzet 1987-ben nyerte el Kulturális 

Világörökség rangját.  

A védetté nyilvánító határozat szerinti rendeltetései a következők: 

 Védja a hollókői tájrészlet jellegzetes arculatát, ahol kis területen sajátos 

kultúrtörténeti, természeti és tájképi értékek ötvöződnek egybe. 

 Őrizze meg az Ófalu népi építészetének és településszerkezetének, valamint a 

várromnak természeti környezetét, a fás legelőt. 
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 Gazdaságtörténeti értékként tartsa fenn az egykori kisparaszti gazdálkodásra jellemző 

keskeny parcellákat. 

 A természeti környezet fenntartásával segítse elő a szabadidő kultúrált felhasználását, 

szolgálja a természeti és kultúrértékek megismerésére irányuló turizmust és 

idegenforgalmat. 

A védetté nyilvánításkor az élővilágról alig álltak rendelkezésre adatok, mára viszont 

elmondhatjuk, hogy biológiai szempontból is igen értékes a terület. Jó természetességi 

állapotú melegkedvelő tölgyes, gyertyános-tölgyesek, sziklagyep, lejtősztyepprét, félszáraz 

irtásrét találhatók a tájvédelmi körzetben. Számos védett növényfaja közül kiemelendő a 

Cserhátban máshonnan nem ismert erdei holdviola (Lunaria rediviva) a Vár-hegyen. Ez a faj, 

illetve a nem védett farkasszőlő (Paris quadrifolia) arra utalnak, hogy a hegyvidéki hatások a 

cserháti viszonyokhoz képest fokozottabban érvényesülnek a területen. Állatvilága szintén 

jelentős, főként rovarfaunája gazdag, köszönhetően az élőhelyi változatosságnak. A 

melegkedvelő tölgyesekben számos ritka lepkefaj (pl. Amphipyra tetra bagolylepkefaj) él, a 

hagyásfás legelő öreg fái pedig gazdag xilofág fauna életlehetőségeit biztosítják. A zártkert és 

a házikertek gyümölcsösei is értékes rovarvilágnak adnak otthont, így még előfordul Európa 

legnagyobb lepkéje, a nagy pávaszem (Saturnia pyri).  

 

Ki kell azonban térni a tájvédelmi körzet jelenlegi rangját is érintő problémára. Az UNESCO 

Világörökség Bizottsága 1987-benHollókő Ófalut és táji környezetét felvette a világörökségi 

listára. Indoklása szerint „Hollókő Ófalu kiemelkedő példája a tudatosan megőrzött 

hagyományos településnek. A főleg a 17. és 18. századi fejlődésének eredményeként 

formálódott, a 20.század eleji tűzvész után egységes módon megújult település a 20. századi 

agrár-forradalom előtti vidéki életmód élő példája.”  

  

Hollókő Ófalu és természeti környezetének a kapcsolata kiemelkedő példája az ember és a 

természet hosszú távú együttélése során kialakult történeti tájnak.  Tökéletes az összhang a táj 

morfológiai és egyéb adottságai, illetve az emberi település és földművelés alkalmazkodó, 

mégis táj-alakító beavatkozásai között. A vízválasztón elhelyezkedő Ófalu - a fölé magasodó 

várral és a művelt, illetve erdős-növényborított területekkel - a táj és az építészet szelíd 

szépségű harmóniáját sugározza. Napjainkban azonban, bár az Ófalu képe jórészt még őrzi 

eredeti állapotát, a hagyományos falusi életnek szinte nyomát sem találjuk. A kisparaszti 

földhasználat megszűnőben van, az Öregszőlő keskeny parcellás szántói és szőlői zömében 

felhagyottak. A hagyásfás legelő egy részének fenntartásával is csak az utóbbi néhány évben 

kísérletezik a természetvédelmi kezelő. 

A Natúrpark szerepet vállalhat Hollókő esetében az „élő skanzen jelleg” feltámasztásában,  

Ófalu élőbbé válásában. A hagyományos gazdálkodás folytatásához, a népi kismesterségek 

elterjesztéséhez  további forrásokat kell teremteni, mert ettől függhet a világörökségi rang 

megtartása is. 

 

4.1.1.2. Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet 

 

Területe: 7172 hektár 

Fokozottan védett területe: 492,8 hektár 

Természetvédelmi törzskönyvi száma: 211/TK/89 

Nemzetközi kijelölések sorszáma: - 

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 9/1989. (VIII: 24.) KVMr. 

Természetvédelmi kezelője: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

Látogathatósága: A fokozottan védett területek kivételével szabadon látogatható. 
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Területének megoszlása művelési áganként:  

 

Szántó 1101,5257 

Gyep 1225,6215 

Erdő 4684,4665 

Művelés alól kivett 135,6223 

Szőlő 2,6624 

Gyümölcsös 1,7331 

Belterület 19,9899 

Összes 7171,6214 

 

 

A Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzetből a következő községhatárokhoz tartozó területek 

kerülnek a natúrparkba: Alsótold, Buják, Cserhátszentiván, Ecseg, Felsőtold, Garáb, Kozárd, 

Nagylóc. 

A Buják – Ecseg – Cserhátszentiván – Kozárd által körbezárt terület a tájvédelmi körzet 

legértékesebb összefüggő részének tekinthető. Ez a Központi-Cserhát kistájat a legjobban 

reprezentáló tájrészlet, természetszerű élőhelyeinek, növény- és állatfajainak nagy része 

megtalálható itt. Egyes fajok csak innen ismertek a Cserhátban (pl. nagy gombafű, békászó 

sas), más fajok legnagyobb állományai élnek itt (pl. hegyi törpeboglárka, pannongyík). 

 

A tájvédelmi körzet életközösségeinek fennmaradása a Cserhátvidék biológiai sokfélesége 

szempontjából kulcsfontosságú. A natúrpark létrehozásával a tájvédelmi körzet ezen 

funkcióját erősíteni kell. A legértékesebb, sérülékeny területek zavartalanságát az útvonalak 

vezetésével, a látogatók máshová vonzásával lehet biztosítani. A hagyományos gazdálkodási 

formák feltámasztásával egyes élőhelyek kezelését meg lehet oldani, illetve a tájvédelmi 

körzet és környezete természetességi állapotának javulását is elő lehet segíteni. A helyi 

lakosság viszonyát a természetvédelmi tevékenységhez javítani lehet, például a látogatásból, 

vagy a gazdálkodásból származó jövedelmek biztosításával (falusi vendéglátás, ökoturizmus, 

biotermékek, tájjellegű termékspecialitások). 
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4.1.2. Települési önkormányzatok által védett, ún. ”helyi jelentőségű” védett természeti 

területek 

 

4.1.2.1. Tölgyfák (Buják) 

 

Helye: Buják, külterület 

Területe: - (terület nélkül védett természeti emlék) 

Törzskönyvi száma: 11/1/TT/43, 11/2/TT/43 

Védetté nyilvánítási határozat száma: 130541/43 

 

Összefoglaló leírása: 

 

1943-ban nyilvánították védetté a Keselyréti Csemetekert területén (1), illetve a közeli 

patakparton álló (2 példány) idős kocsányos tölgyeket (Quercus robur). A hatalmas tölgyfák 

életkorát 400 éves körülire becsülik, egészségi állapotuk már nem tökéletes. A legnagyobb fa 

(6 méter fölötti kerületű) törzsét, megóvási céllal, részben már betonnal töltötték ki. 

Megjegyzendő, hogy Buják közigazgatási területén - megyénkben egyedülálló módon – több 

tucat kocsányos tölgy famatuzsálem maradt meg. Ezek a fák elszórtan többfelé, koncentráltan 

pedig a Virág-patak mentén, illetve a Honvéd üdülő környékén találhatók. Biológiai és tájképi 

értékük olyan magas, hogy indokolt lenne valamennyiük védetté nyilvánítása (természeti 

emlékként, illetve a Virág-patak esetében természeti területként). 

 

4.1.2.2. Egidius-forrás (Buják) 

 

Helye: Buják, külterület 

Területe: - (terület nélkül védett természeti emlék) 

Törzskönyvi száma: 11/3/TT/43 

Védetté nyilvánítási határozat száma: 130541/43 

 

Összefoglaló leírása: 

 

Szintén 1943-ban nyilvánították védetté a szentté avatott, Franciaországban élt remetéről 

elnevezett forrást. A forrást az 1940-es években foglalták, ekkor a mellette lévő Selyemrétet is 

rendszeresen kaszálták, táborozásra alkalmas hely volt. Mára a foglalás eldugult, a víz alatta 

folyik ki, a rét sem gondozott állapotú. A forrásból kifolyó kis patakban foltos szalamandra 

(Salamandra salamandra) szaporodik, völgyében pedig idős fákkal tarkított, értékes 

gyertyános-tölgyes található, több védett növényfajjal. 

 

4.1.2.3. Andezit oszlopok (Bér) 

 

Helye: Bér, külterület 

Területe: 3,5 hektár 

Törzskönyvi száma: 11/64/TT/86 

Védetté nyilvánítási határozat száma: 1/4/1986 
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Béri Nagy-hegy andezit oszlopai 

 

Összefoglaló leírása: 

 

A geológiai értékekben gazdag Cserhát egyik kiemelkedő helyszíne a béri Nagy-hegy. Csak 

1981-ben fedezték fel azt a geológiai kuriózumot, amelyet az ún. Holczer-bánya tárt fel. Ezek 

az ívesen hajlott andezitoszlopok világviszonylatban is érdekességnek számító vulkáni 

képződmények. (A vulkanológia tudománya összesen négy hasonlót ismer a világon). A 

Magyar Állami Földtani Intézet geológusának, Varga Gyulának köszönhetően 1985-ben 

kapott megyei védettséget a kőbánya és környezete, 3,5 hektáron. 

A védett területhez tartozik a felhagyott kőbánya melletti periglaciális kőtenger, illetve a 

Nagy-hegy bánya fölötti gerince. Ezek geológiai, geomorfológiai értékük mellett igen értékes 

életközösségeknek is otthont adnak. A kőtengeren él a hazánkban igen ritka, jégkorszaki 

maradványnak tartott Andreaea rupestris nevű mohafaj. A kőfejtő területén és a gerincen is 

gyakori a tarka nőszirom (Iris variegata), a gerincen a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis 

subsp. nigricans) erős állománya díszlik. A gerincen igen szép sziklai gyöngyvessző (Spiraea 

media) cserjés díszlik, rajta él a védett nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis). 

A jelenlegi védett terület a hajlott andezit oszlopok megóvására alkalmas, de a Nagy-hegy 

biológiai és tájképi értékének megőrzéséhez a körülvevő erdők védelme is szükséges. 

 

4.1.2.4. Tábi fűzfa (Varsány) 

 

Helye: Varsány, külterület 

Területe: 0,2 hektár 

Törzskönyvi száma: 11/67/TT/86 

Védetté nyilvánítási határozat száma: 1/4/1986 

 

Összefoglaló leírása: 

 

Tábpuszta közelében található egy idős, érdekes növekedésű fehér fűz (Salix alba), amely 

körül 0,2 hektáros védett területet alakítottak ki. A fűzfa alatt iható vizű forrás van, így 

kirándulóhelyként is kiváló a terület.  

A szomszédos Tábi-víztározó értékes vízi élőhely, elsősorban több kétéltű faj (főként barna 

varangy és erdei béka) szaporodó helyeként, illetve a vidra (Lutra lutra) jelenléte miatt. 
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4.1.2.5. Doboskút és környéke (Nógrádsipek) 

 

Helye: Nógrádsipek, külterület 

Területe: 1 hektár 

Törzskönyvi száma: 11/40/TT/76 

Védetté nyilvánítási határozat száma: 92/1976 

 

Összefoglaló leírása: 

 

A Cserhát egyik legismertebb, jelentős vízhozamú forrása a Dobos-kút, mely egyben kedvelt 

kirándulóhely. A forrás-kifolyóban a Cserhátban szórványos foltos szalamandra (Salamandra 

salamandra) lárvái élnek. A környékén jó természetességi állapotú erdőket is találhatunk, 

bennük számos, a Cserhátban ritka növénnyel. Például tájegységünkben csak innen ismerjük a 

gombernyő (Sanicula europaea) előfordulását, illetve a hóvirág (Galanthus nivalis) egyetlen 

erős állományát. 

 

4.1.2.6. Arethusa-forrás (Herencsény) 

 

Helye: Herencsény, külterület 

Területe: - (terület nélkül védett természeti emlék) 

Törzskönyvi száma: 11/4/TT/43 

Védetté nyilvánítási határozat száma: 130541/43 

 

Összefoglaló leírása: 

 

Az Északi-Cserhát egyik legjelentősebb patakja, a Fekete-víz Liszkópusztától északra ered, 

amely helyet „Források” néven emlegetnek a helybeliek. A két világháború között cserkészek 

táboroztak itt rendszeresen, tőlük kaphatta a forrás mitológiai nevét (Arethusa görög 

nimfáról). 1943-ban lett védett a forrás, melynek környékén (főként a vízmosásokban) értékes 

erdők maradtak fenn. 

 

4.1.2.7. Várhegy (Szanda) 

 

Helye: Szanda, külterület 

Területe: 20 hektár 

Törzskönyvi száma: 11/43/TT/76 

Védetté nyilvánítási határozat száma: 92/1976 

 

Összefoglaló leírása: 

 

A szandai Vár-hegyen a XIII. században épült vár romjai és a körülötte lévő, mintegy 20 

hektáros terület került védelem alá, 1976-ban. A Vár-hegy természeti, kultúrtörténeti és 

tájképi értéke is kiemelkedő. Élővilága lehetővé tette, hogy a helyi jelentőségű védett területet 

a Natura 2000 hálózat részévé tegyék, mint Kiemelt jelentőségű különleges természet-

megőrzési területet. 

Tájképi értékét a szomszédos heggyel (Péter-hegy) alkotott kettős csúcs látványos 

megjelenése adja. A Cserhát keleti részének egyik meghatározó tájképi elemének tekinthetjük 

ezt a kettős csúcsot, amely igen messziről feltűnik jellegzetes formájával. (Például a 
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szlovákiai Kékkő várából is látható, feltételezhetjük, hogy az itt gyerekeskedő Balassi Bálint 

szeme is gyakran megakadt rajta.)  

A várromoktól ritka szép panoráma tárul elénk, már Mocsáry Antal megemlíti 1820-ban, 

hogy a Szanda csúcsáról „hét vármegyéknek környékeit és némely részeit lehet látni”. 

A Vár-hegytől nyugatra emelkedő Péter-hegyen a középkorban szintén erődítmény állott, 

oldalában pedig őskori sáncok húzódnak. A kőbányászat az őskori telepet részben, az 

erődítményt teljesen elpusztította. A bánya művelését néhány éve abbahagyták és nagyon 

szép, oszlopos andezit maradt vissza. A bánya területének élővilága igen értékes: több védett 

növény- és állatfaj él itt. Nagy egyedszámban fordul elő a vízparti deréce (Chamaenerion 

dodonaei), madárfaunájában pedig a bajszos sármány (Emberiza cia) költése, illetve az uhu 

(Bubo bubo) előfordulása emelendő ki. 

A Vár-hegyen 3 km-es geológiai tanösvény lett kialakítva, melyet azonban néhány év alatt 

tönkretettek, ismertető tábláiból már egy sem maradt. 

 

4.1.2.8. Víztározó-tó és környéke (Terény) 

 

Helye: Terény, külterület 

Területe:  

Védetté nyilvánítási határozat száma: 5/1996. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 

 

Összefoglaló leírása: 

 

A tervezett natúrpark területének egyetlen, a rendszerváltás után, önkormányzati képviselő 

testület által védetté nyilvánított, helyi jelentőségű védett természeti területe. Magába foglalja 

a Bócsokpusztai-víztározót, a Káposztás-hegyet, Kiskérpusztát és környéküket. 

Kiskérpusztán töltötte gyermekkora egy részét Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós, 

ugyanis édesapja itt volt jószágigazgató. A kastélyt, ahol laktak, az 1970-es években hordták 

szét, ma emléktábla áll a helyén. 

 

 
A Káposztás-hegy Terényben 

 

A Káposztás-hegy a Terényi-dombság természeti képét igen jól reprezentáló hely. 

Morfológiájában jellegzetes homokkő domb, a legeltetés hatására a meszes homokkövekre 

jellemző, fajgazdag sztyepprét alakult ki rajta. Tucatnyi védett növényfaja közül a kései 

pitypang (Taraxacum serotinum), a nagyvirágú gyíkfű (Prunella grandiflora) nagy 

állományai emelhetők ki, faunájából pedig a magyar darázscincér (Chlorophorus hungaricus) 

és a barnabundás boglárka (Polyommatus admetus). 
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A Bócsokpusztai-víztározó partján lévő bányászott homokfal gyurgyalag (Merops apiaster) 

kolóniája sajnos megszűnt (a fal elöregedése miatt), a fokozottan védett madár alig egy-két 

párja költ a környező, kisebb homokfalakban. 

A víztározó a barna varangy (Bufo bufo) és az erdei béka (Rana dalmatina) jelentős 

szaporodó helye. 

 

4.1.3. Natura 2000 területek (Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési 

területek) 

 

Az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó területekre vonatkozó szabályokat „A 

Kormány 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelete az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről”, valamint „a Kormány 201/2006. (X. 2.) Korm. 

rendelete az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról” állapítja meg. 

 

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 7. számú melléklete nevesíti a Kiemelt jelentőségű 

különleges természet-megőrzési területnek jelölt területeket, melyek a tervezett natúrpark 

területén a következők. 

 

4.1.3.1. Tepke (HUBN20056) 

 

Területe: 2344,3 hektár. 

 

A tervezett natúrpark érintett települései: Alsótold, Felsőtold, Garáb, Kozárd. 

 

A jelölés alapjául szolgáló, fontosabb élőhelytípusok és fajok: 

 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedő változataik (Festuco-

Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei 

6240 Szubpannon gyepek 

7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok 

9130 Szubmontán és montán bükkösök 

40A0 Szubkotinentális peripannon cserjések 

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeaval és Carpinus betulusszal 

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői 

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 

 

A 92/43/EGK tanácsi irányelv II. mellékletében felsorolt növény- és állatfajok 

 

Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) 

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 
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Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 

Magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

Vöröshasú unka (Bombina bombina) 

 

 

A terület jellemzése 

 

A Keleti-Cserhát jellegzetes, andeziten és mészkövön kialakult életközösségeinek, nagy 

kiterjedésben otthont adó terület. A jelölő faj Janka-tarsóka, európai viszonylatban is jelentős, 

százezres állománya él a kozárdi Pogányvár lejtősztyeppjeiben. A Tepke vonulat száraz 

tölgyesei szintén igen jelentősek, számos xilofág rovarfaj, így a nagy hőscincér is erős 

állományt képvisel. A kozárdi Pohánka szarmata meszes üledéken kialakult irtásrétjei mind 

botanikai, mind rovartani szempontból kiemelkedőek. A területen jelentős pannongyík 

(Ablepharus kitaibelii) állomány él, illetve költ a parlagi sas (Aquila heliaca) és az uhu (Bubo 

bubo). 

 

4.1.3.2.  Bézma (HUBN20057) 

 
 

Cserhátszentiván a Bézmánál 

 

Területe: 842,8 hektár. 

 

A tervezett natúrpark érintett települései: Buják, Cserhátszentiván, Ecseg. 

 

A jelölés alapjául szolgáló, fontosabb élőhelytípusok és fajok: 

 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedő változataik (Festuco-

Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei 

6240 Szubpannon gyepek 

6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 

szegélytársulásai 

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 

9130 Szubmontán és montán bükkösök 
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40A0 Szubkotinentális peripannon cserjések 

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeaval és Carpinus betulusszal 

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

 

A 92/43/EGK tanácsi irányelv II. mellékletében felsorolt növény- és állatfajok 

 

Piros kígyószisz (Echium maculatum) 

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 

Magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

Vágócsík (Cobitis taenia) 

Törpecsík (Sabanejewia aurata) 

Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) 

Vöröshasú unka (Bombina bombina) 

Vidra (Lutra lutra) 

 

A terület jellemzése 

 

A Bézmát, Közép-hegyet, Magas-hegyet, Bokri-hegyet és hegylábaikat magába foglaló, 

nagyon változato, gazdag élővilágú terület. Az andeziten kialakult szárazságtűrő növényzeti 

típusok talán legértékesebb cserháti képviselői itt találhatók. Az élővilágban jelentős szerepet 

játszanak a mediterrán flóra- és faunaelemek (pl. magas borsó (Pisum elatius), lándzsás 

karimáspoloska (Phyllomorpha laciniata), mannakabóca (Cicada orni), vércincér 

(Purpuricenus kaehleri)), melyek a bokorerdő – lejtősztyepp – sziklagyep élőhelymozaikok 

jellemzői. A területen található feltehetően a pannongyík egyik legerősebb hazai populációja, 

költ a békászó sas (Aquila pomarina), alkalmilag a kerecsensólyom (Falco cherrug), 

megtelepedett a fekete gólya (Ciconia nigra). 

A terület patakjainak élővilága hordozza a legerősebb montán hatásokat a Cserhátban, 

amelyet egyes mohafajok (pl. Fissidens arnoldii), illetve a vízi gerinctelen fauna mutat.  

A hegylábi mészkövön és löszön kialakult irtásrétek nagyon értékesek, flórájukból a piros 

kígyószisz és a leánykökörcsin erős állománya tette indokolttá a terület jelölését. Kiemelkedő 

az irtásrétek rovarfaunája (hegyi törpeboglárka (Cupido osiris), barnabundás boglárka 

(Polyommatus admetus), rablópille (Ascalaphus macaronius)). A hegylábi cserjések is fontos 

élőhelyek, például gyakori a sárga gyapjasszövő, a karvalyposzáta (Sylvia nisoria). 

 

 

4.1.3.3. Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét (HUBN20058) 

 

Területe: 134,6 hektár. 

 

A tervezett natúrpark érintett települései: Bér, Buják. 

 

A jelölés alapjául szolgáló, fontosabb élőhelytípusok és fajok: 
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Közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

 

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedő változataik (Festuco-

Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei 

6240 Szubpannon gyepek 

40A0 Szubkotinentális peripannon cserjések 

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeaval és Carpinus betulusszal 

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

 

A 92/43/EGK tanácsi irányelv II. mellékletében felsorolt növény- és állatfajok 

 

Piros kígyószisz (Echium maculatum) 

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

Nagy tűzlepke (Lycaenadispar) 

Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 

Magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) 

Vöröshasú unka (Bombina bombina) 

 

A terület jellemzése 

 

A mészkövön kialakult irtásrétek egyik legértékesebb cserháti előfordulási helye a Csirke-

hegy. Harmincnál több védett növényfaj ismert, közülük többnek jelentős állománya él itt, 

például a leánykökörcsin legnagyobb (12 ezer tőre becsült) populációja. A száraz tölgyesek 

élővilága is értékes, kiemelkedik a magyar tavaszi fésűsbagoly erős állománya. 

A Kántor-réten a Cserhátban kritikusan veszélyeztetett láprétek kis kiterjedésű, de még jó 

állapotú állománya maradt fenn, gyapjúsásokkal, több orchidea fajjal. 

 

4.1.3.4. Szandai Várhegy (HUBN20059) 

 

Területe: 33,7 hektár. 

 

A tervezett natúrpark érintett települései: Szanda. 

 

A jelölés alapjául szolgáló, fontosabb élőhelytípusok és fajok: 

 

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok 

 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 

6240 Szubpannon gyepek 

9130 Szubmontán és montán bükkösök 

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeaval és Carpinus betulusszal 

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek 

9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői 

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 
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A 92/43/EGK tanácsi irányelv II. mellékletében felsorolt növény- és állatfajok 

 

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

 

 

A terület jellemzése 

 

A szandai Vár-hegyen egészen kis területre koncentrálódva jelenik meg a Cserhát 

legváltozatosabb andezit sziklai élőhely-komplexe. A csúcs déli részén sziklagyep és 

lejtősztyepp foltokat találunk, olyan, a Cserhátban csak innen ismert fajokkal, mint a rózsás 

kövirózsa (Sempervivum marmoreum), a gomolyos madárhúr (Minuartia glomerata), a keleti 

tüskemag (Torilis ucranica). A vár alatti gerincen sziklai cserjés szép állománya él sziklai 

gyöngyvesszővel (Spiraea media), mátrai madárbirssel (Cotoneaster matrensis). Az északi 

oldalon nagyon szép hárs – kőris sziklaerdő húzódik tavaszi görvélyfűvel (Scrophularia 

vernalis), csillogó gólyaorral (Geranium lucidum). Az árnyas sziklákon szilikátsziklabevonat-

társulás tenyészik. A sziklaerdő lejjebb jó természetességi állapotú bükkösbe megy át. A hegy 

többi részét gyertyános-tölgyesek és száraz tölgyesek borítják. 

A kis kiterjedésű terület állatvilága is gazdag, kiemelendők xilofág rovarfaunája és odúlakó 

madárfajai.  

 

4.1.3.5. Nagylóci Kő-hegy (tervezett Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési 

terület) 

 

A tervezett natúrpark érintett települései: Nagylóc, Rimóc. 

 

A Natura 2000 területek kijelölése után, 2005-ben bukkantak a kijelöléseket végző Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai erre a rendkívül értékes területre. A nagylóci Kő-hegy 

és a vele párhuzamos vonulatot alkotó rimóci Szél-hegy pótlólagos Natura 2000 területté 

nyilvánítását a következők teszik indokolttá. A területen él a fokozottan védett papucskosbor 

(Cypripedium calceolus) legnagyobb ismert hazai állománya (406 tő), illetve a piros 

kígyószisz (Echium russicum) egyik legerősebb hazai állománya (5000-7000 tő). Több 

közösségi jelentőségű élőhelytípus jó természetességi állapotú állományai, védett növényfajok 

hatalmas egyedszámú populációival vannak jelen. A számos védett rovarfaj közül kiemelendő 

a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) és a fokozottan védett magyar tavaszi fésűsbagoly 

(Dioszeghyana schmidtii) előfordulása. A Cserhátban egyedülálló, montán hatásokat tükröző 

gyertyános-tölgyes található a területen farkasölő sisakvirággal (Aconitum vulparia) és a 

tavaszi csillagvirág (Scilla bifolia) nagy állományával. 

 



34 

 

4.1.4. Kiemelt természetvédelmi oltalom alatt nem álló természeti területek 

 

A Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében természeti területnek 

minősülnek azok az erdő, gyep, nádas vagy művelés alól kivett területek, amelyeket 

természetközeli állapotok jellemeznek. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság külső munkatársak 

segítségével 1998-ban mérte fel Nógrád megye természeti területeit, kihirdetésük azonban 

még nem történt meg. Az alábbiakban a tervezett natúrpark potenciális természeti területeit 

ismertetjük röviden, művelési áganként. 

 

4.1.4.1. Erdők 

 

A tervezett natúrpark központi részeit zárt, őshonos fafajokból álló erdők uralják. A 

Központi-Cserhát kistájra ez különösen jellemző, ahol a Bézma és a Tepke tömbje, a 

Honvédelmi Minisztérium Bujáki Erdészete által kezelt nagy kiterjedésű erdők és a 

Nógrádsipek – Rimóc – Herencsény határában található összefüggő erdőtömb igen értékes 

területek. Utóbbi két tömb természetvédelmi oltalom alatt nem álló (csak egészen kis részeik 

helyi védett, illetve Natura 2000 területek) természeti területek. 

A Bujáki Erdészet kezelésében lévő, természeti értékekben leggazdagabb erdők Buják, Bér és 

Herencsény községhatárokban találhatók. Uralkodnak bennük a cseres- és gyertyános-

tölgyesek, de több helyen találunk kiemelkedő jelentőségű melegkedvelő tölgyeseket is. 

Számos védett növény- és állatfaj él bennük, de itt költ a Cserhát egyetlen ismert fekete gólya 

párja is. 

 

 
Cseres-tölgyes Garábon 

 

A Nógrádsipek, Rimóc és Herencsény között elterülő erdők egyik domináns típusa a 

középhegységi bükkös, mely a Cserhátban itt található a legnagyobb kiterjedésben. A számos 

védett növényfaj közül kiemelendő a Málna-hegy hóvirág állománya, mely a Cserhátban 

másutt alig fordul elő. Állatvilágában a néhány éve még észlelt, fokozottan védett 

császármadár képviseli a legnagyobb értéket. Különlegesek a terület kis erdei tavai, melyek a 

védett pocsolyalátonya élőhelyei, illetve fontos kétéltű-szaporodóhelyek. 

A Szécsényi-dombság és a Terényi-dombság erdeinek nagyobb része akácos, a fennmaradt 

őshonos erdőfoltok viszont kiemelkedő értéket képviselnek. 
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4.1.4.2. Gyepek 

 

A tervezett natúrpark területén igen sok, természetvédelmi oltalom alatt nem álló 

gyepterületet találunk.  

Természetvédelmi szempontból óriási jelentőségűek a felhagyott szőlők helyén kialakult 

irtásrétek. Ilyen, értékes gyepek védett területen kívül például Béren, Bujákon, Nagylócon 

találhatók. Botanikai és rovartani értékeik között olyan fajokat találunk, mint a papucskosbor, 

vagy a hegyi törpeboglárka. 

Mészkövön, homokkövön találhatók előbbiekhez hasonló értékű, korábban legeltetett 

sztyepprétek, melyek szinte valamennyi érintett község határában fellelhetők még. 

A legveszélyeztetettebb, már jórészt degradált gyeptípusok a nedvesebb termőhelyekhez 

kötődő rétek. Láprétet csak egyet ismerünk a területen (Buják: Kántor-rét), mocsárrétek 

viszont még mindenfelé föllelhetők, sajnos jórészt kis kiterjedésben. Ezek több védett 

növény- és rovarfaj mellett fokozottan védett madarak, a hamvas rétihéja és a haris élőhelyei. 

 

4.1.4.3. Nádasok 

 

A tervezett natúrpark területén természetvédelmi szempontból jelentős nádast alig találunk. 

Az ecsegi Sós-réteken, nádas művelési ágú területen él a Cserhát egyetlen ismert szibériai 

nőszirom populációja, ez azonban elnádasodott mocsárrét, ahol a nád visszaszorítása a cél. 

Szántókon, gyepekben számos helyen tör másutt is előre a nád szárazföldi ökotípusa, ezek az 

élőhelyek azonban nem hordoznak nagyobb természeti értéket. 

 

4.1.4.4. Művelés alól kivett területek 

 

Ebben a művelési ágban kiemelendők a terület kőbányái és homokbányái. Kőbányákban költ 

a fokozottan védett uhu, illetve a ritka, védett bajszos sármány. A Szanda-hegy kőfejtője a 

védett vízparti deréce jelentős állományának ad otthont. A homokbányák a területünkön 

erősen megritkult, fokozottan védett gyurgyalag költőhelyei (többek között Bér, Buják, 

Nagylóc homokbányái). 

(A tervezett natúrparkban különleges helyzet adódik abból, hogy a Honvédelmi 

Minisztériumhoz tartozó, nagy kiterjedésű, főleg erdő művelési ágú területek művelés alól 

kivett területként szerepelnek a földhivatali nyilvántartásban. Ezen területek ismertetését 

azonban az erdőknél tesszük.) 
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4.2. Természeti értékek 

 

4.2.1. Földtani értékek 

 

A tervezett natúrpark területe három kistájra esik, ezek közül a Keleti- (Központi-) Cserhát 

rendkívül gazdag földtani (és felszínalaktani) értékekben, de az Északi-Cserhátban is számos 

értékes geológiai képződményt találunk. 

 

A Keleti-Cserhát földtani jelentőségét az adja, hogy itt található hazánkban a legteljesebben 

kifejlődött miocén rétegsor, a harmadidőszaki képződmények tanulmányozására a 

legkedvezőbb terep. 

A terület geológiai kutatása a XIII. század végi útleírásokig nyúlik vissza, az első 

nagyszabású földtani felvételek a XIX. század közepén készültek. A  kutatók közül itt csak 

Böckh Jakab, id. Noszky Jenő, Bartkó Lajos, Strausz László, Csepreghyné Meznerics Ilona, 

Báldi Tamás, Hámor Géza, Hír János munkásságát említjük. 

A Keleti-Cserhát legidősebb kőzetei 18 millió éve, a miocén kor kárpáti korszakának 

tengerében képződtek. A Garábi Slir Formáció agyagos, márgás üledéke Garáb környékén 

nagy területen található a felszínen, innen is kapta kőzetrétegtani nevét. Mintegy 17 millió éve 

tenger alatti tűzhányótevékenység kezdődött el, a keletkező fiatal hegyeket pedig 16 millió 

éve óriási robbanások rázták meg, melyekkel magas hőmérsékletű vulkáni por került a 

levegőbe. Lehűlve ebből alakult ki a kárpáti korszakot lezáró Tari Dácittufa Formáció. 

A bádeni korszak három vulkáni fázisának termékeként a területen jelentős vastagságban 

találhatók a Mátrai Vulkanit Formáció néven összefoglalt andezitféleségek. (A vulkáni 

sorozatról legteljesebb képet a sámsonházai kőfejtőben kaphatunk.)A vulkáni képződmények 

lepusztulása a Keleti-Cserhátban lényegesen nagyobb, mint a Mátrában, a terület egyes 

részein olyan mértékű, hogy már csak az egykori hasadékkitöltések láthatók kipreparált 

formában (ilyen teléren épült a Hollókői vár is). A Cserhát vulkáni kőzeteinek változatossága 

jóval kisebb, mint a Mátráé, lényegében a hegység csupán négy piroxénandezit-változatból, 

főleg ezek agglomerátumaiból és tufáiból áll. A vulkáni utóműködések hatása szintén messze 

elmarad a mátraitól.  

A vulkáni működéssel egyidejűleg a tenger visszahúzódva ugyan, de nem hagyta el a 

területet, homok és márga alkotta üledékei Sámsonházai Formáció néven találhatók meg. Ez a 

kőzet gazdagon tartalmaz ősmaradványokat, melyek közül egy tengeri vörös moszat, a 

Litothamnium a leggyakoribb. Legszebb feltárásai a sámsonházai Buda-hegy geológiai 

tanösvényén tanulmányozhatók (a tervezett natúrparktól néhány kilométerre). 

A vulkáni működés megszűntével a bádeni tenger sekélyvízi zónájában képződött a Rákosi 

Lajtamészkő Formáció, mely a Keleti-Cserhátban Bértől Márkházáig van a felszínen. Igen 

gazdag a tengeri gerinctelenek fosszíliáiban, így tengeri sünök, csalánozók, férgek, valamint 

kagyló- és csigafajok tömkelege gyűjthető belőle. A lajtamészkő tengere az utolsó normál 

sósvizű tenger volt területünkön, mintegy 12 millió éve (a szarmata korszakban) egyre jobban 

kiédesedő víz borította a tájat, ebben keletkezett az a nyíltvízi, lagúna eredetű képződmény, 

melyet Kozárdi Formáció néven innen írtak le. Alapszelvénye a Kozárdról északra kivezető 

műút oldalán húzódó árok, ez a hegység keleti és déli lábainak talán legjellemzőbb felszíni 

kőzete. Vele egyidőben keletkezett szárazföldi képződmény a Sajóvölgyi Formáció. A miocén 

befejező szakasza a kunsági korszak, homokos, márgás üledékei a hegylábakon (sokkal 

inkább a Cserhátalján) találhatók. 
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Kb. hatmillió éve a Kárpát-medencét kitöltő Pannon-tó szintje megemelkedett, ezzel vette 

kezdetét a pliocén kor. Üledékei a hegység előterében néhány száz méter vastagságúak, de a 

Keleti-Cserhátban nem játszanak szerepet. 

A mintegy kétmillió éve beköszöntő negyedidőszak (pleisztocén) jellegzetes üledéke, a lösz 

szintén elsősorban a Cserhátalján és a Zagyva-völgyben települt, a Keleti-Cserhát lejtőire a 

tipikustól eltérő vékony lösztakarók jellemzőek. A negyedidőszaki felszínformálásnak 

köszönhető a mátraszőlősi Függő-kői-barlang létrejötte, melyben az 1980-as évek elején 

gazdag jégkorszaki állategyüttes maradványait tárták fel. A jégkorszak idején, az eljegesedett 

területeket övező zónában keletkeztek, erős fizikai mállással a periglaciális kőtengerek. A 

Keleti-Cserhát legszebb kőtengere a béri Nagy-hegyen látható, az unikálisnak számító hajlott 

andezitoszlopok szomszédságában. (Részletesen a 4.1.2.3. fejezetben.) 

Az utolsó eljegesedés tízezer éve ért véget és megkezdődött az éghajlat felmelegedése. 

Fokozatosan kialakult a mai felszín és élővilág az emberi tevékenység erősödő hatásai 

közepette. 

A Keleti-Cserhát felszínalaktanára vonatkozó ismereteket Székely András foglalta össze. 

Szerinte a Cserhát a legjobban átformált vulkáni hegységünk, a többitől feltűnően különböző, 

erősen feldarabolt és lepusztult andezittakaró, maradék- és csonkvulkáni formákkal, valamint 

kipreparált telérrendszerével. Legjellegzetesebb felszíni formái a feltöredezett vulkáni 

takaródarabok sasbércei, ezek aszimmetrikus kúpjai és tetői. Négy 10-15 km hosszú és 1-2 

km széles sasbérc-sorból áll a tájegység, melyek féloldalasan emelkedtek ki, ezért északi 

oldaluk erősebben pusztult, felszínre kerültek a vulkáni képződmények. Déli hosszabb, 

enyhébb lejtőiken részben vagy teljesen megmaradtak a később lerakódott üledékes kőzetek. 

 

Az Északi-Cserhát uralkodóan dombsági jellegű, de erősen tagolt, mozaikszerűen felaprózott 

tájegység. Főként oligocén korú homokkövön, slíren és agyagon kialakult, sűrű 

völgyhálózatú, aszimmetrikus hátak sorozatából álló dombvidék. Keleti peremén kisebb 

andezitfoltok találhatók, ilyen a Szanda-hegy vulkáni hasadékkitöltése, ahol oszlopos elválású 

andezitet, periglaciális kőtengert tanulmányozhatunk. Egyúttal itt található a térség 

legnagyobb kőbányája. 

Az Északi-Cserhát meghatározó felszínformái a területét behálózó kipreparált andezittelérek. 

Hosszú, keskeny vonulatokat alkotnak, a Cserhátban „cser köveknek” is nevezik őket. A 

Szécsényi-dombságban a közel 10 km hosszú Apácapuszta – Benczúrfalvi-telér, a jóval 

rövidebb Nagylóc – Szécsényi-telér, a Terényi-dombságban a Herencsény – Mohorai-telérek 

a legfeltűnőbb ilyen képződmények. 

 

 
A terényi peres 
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A Szécsényi-dombságban a slír, a Terényi-dombságban a meszes homokkövek a meghatározó 

üledékes kőzetek, de sok helyen találkozhatunk lösszel is a felszínen. A Terényi-dombság 

homokköve helyenként (pl. a terényi Peresen) nagyon látványos eróziós formákban jelenik 

meg. 

A Cserhátalja délkelet felé enyhén lejtő, csekély szintkülönbségű, fiatal hegylábfelszín, 

melyet a nem túl sűrű völgyhálózat völgyközi hátak sorozatára tagol. A főként 

negyedidőszaki üledékekből álló, felszínalaktanában kevéssé változatos kistájon kiemelkedő 

földtani értékeket nem ismerünk. 
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4.2.2. Víztani (vízföldrajzi és vízföldtani) értékek 

 

4.2.2.1. Felszíni vizek 

 

A tervezett natúrpark területén húzódik a Tisza és a Duna vízválasztója, megközelítőleg a 

Hollókőt Becskével összekötő vonal mentén. Ettől a vonaltól délre a Bér-patak és a Zsunyi-

patak – Szuha-patak vízrendszere gyűjti össze a vizeket és vezeti a Zagyvába. A vonaltól 

északra a Fekete-víz, illetve a Lóci-patak – Szentlélek-patak vezeti a vizeket az Ipolyba. 

A vízfolyásokra jellemző a szélsőséges vízjárás, amit a csapadék mennyisége és a hóolvadás 

befolyásol. A hegyvidéki jellegű részeken a patakok általában nagy esésűek, a réteglépcsők 

mentén gyakran kis vízesések, zúgók alakulnak ki.  

Látványos, látogatásra ajánlható patakszakaszok a Garábi-patak (Garábon), a Felső-Szurdok 

(Felsőtoldon), a Zsunyi-patak (Cserhátszentiván – Ecseg). 

 

 
A Zsunyi-patak völgye Ecsegen 

 

Több természetes kialakulású kis tó található a területen, melyek jórészt felszínmozgások ún. 

hepetavai. Több ilyen található Nógrádsipek környékén, de értékes tavacska Bujákon a 

Kacsató is. Ezen tavak biológiai jelentősége felbecsülhetetlen, többek között a felszíni 

vizekben szegény Cserhát kétéltű faunájának szaporodása szempontjából. 

 

A területen számos, kis vízhozamúforrás fakad. Ezek általában réteg-, vető- és talajvíz-

források. A trületen a források szemontjából két kőzet játszik fontos szerepet: a Mátrai 

Vulkanit Formáció és a Rákosi Mészkő Formáció.  

Az andezites sztratovulkáni összlet közepes víztároló. A terület vízfölöslege a vulkáni és 

üledékes összlet határán, illetve a mély völgyek alkotta erózióbázis szintjén bukkan felszínre. 

A jelentősebb vízhozamú források szerkezeti vonalak mentén fakadnak, mint felszálló 

források, amit magasabb hőmérsékletük is igazol. Ilyen a cserhátszentiváni Malom-forrás, 

melyet az 1930-as években fürdőként is használtak. 

A Rákosi Mészkő Formáció jó víztárolónak tekinthető. Kis iterjedése és feldarabolódott 

szerkezete ellenére számos forrást táplál, de ezek jórészt a natúrparkon kívül találhatók. 

 

A tervezett Cserhát Natúrpark legjelentősebb, turisztikai célokra alkalmas, foglalt források 

országos, illetve helyi jelentőségű védett természeti területek. Ilyenek az ecsegi Hármas-

forrás, a bujáki Egidius-forrás, a herencsényi Arethusa-forrás, a nógrádsipeki Dobos-kút. 

Számos kevésbé ismert, de hasonlóan értékes forrás található még a területen, például a 

terényi Büdöskei-forrás, amely egy fűzfa tövében ered. Kultúrtörténeti értéke van a szandai 

Szanda-hegyen lévő, kegyhelyként is fenntartott Mária-forrásnak. 
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Néhány forrás vízföldtani adatai: 

 

Település Név Vízhozam 

(l/p) 

Hőmérséklet  Mérés 

időpontja 

Befogadó 

vízfolyás 

Cserhátszentiván Malom-

forrás 

30 - 180 14 1954.III.18. Zsunyi-

patak 

Ecseg Hármas-

forrás 

30 - 132 12 - 17 1953.V.28. 

1954.III.18. 

 

Zsunyi-

patak 

Ecseg Alsó-mlom-

forrás 

15 10 1954.III.18. Szuha-patak 

Garáb Névtelen 

forrás 

42 5 1954.III.19. Garábi-

patak 

Kozárd Nagymező-

pusztai-

forrás 

11 10 1954.V.28. Kozárdi-

patak 

Nagylóc Névtelen 

forrás 

5 8 1954.III.21. Lóci-patak 

  

4.2.2.2. Felszín alatti vizek 

 

Összefüggő talajvízszint a változatos morfológia miatt csak a szélesebb patakvölgyekben és a 

hegyek közötti medencékben alakulhatott ki. 

A felszínhez közeli talajvíz számos helyen értékes növénytársulások kialakulását, 

fennmaradását tette lehetővé. Ilyenek például a bujáki Kántor-rét gyapjúsásos láprétje, illetve 

a nógrádsipeki Dobogó-tető időszakos vízállásának pocsolyanövényzete. A talajvíz szintjének 

megőrzése, állapotának védelme biológiai értékek fennmaradását is szolgálja. 

 

A Keleti-Cserhátban mélyített fúrások adatai alapján megállapítható, hogy a Mátrai Vulkanit 

Formáció egy vízföldtani egységet alkotva a Rákosi Mészkő Formációval, kb. 210 mBf 

tározza a hasadékvizét. Ez csapolódik meg a vetők mentén (pl. cserhátszentiváni Malom-

forrás), vagy vezetődik ki a telérszerű andezit testeken keresztül, amelyek a medenceperemi 

vízzáró üledékek miatt felduzzadnak és 260-270 mBf lépnek felszínre. A Cserhát felszínének 

jelentős részét képező andezit összlet a ráhulló és beszivárgó csapadék mennyiségének csak 

egy részét adja le a forrásokon keresztül, a többit átadja az áttörési felszíneken keresztül az ott 

érintkező vízvezető összleteknek.  
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4.2.3. Növénytani értékek 

 

A Cserhát Natúrpark földrajzi tájbeosztása alapján három kistájon: a Központi-Cserhátban, az 

Északi-Cserhátban és a Cserhátalján fekszik. Ezek közül első két kistáj növényvilágát, 

botanikai karakterét igen jól reprezentálja, a Cserhátaljáét csak részben. Az Északi-Cserhátot 

két kistáj-részletre, a Terényi-dombságra és a Szécsényi-dombságra lehet szétválasztani, 

eltérő élőviláguk miatt esetünkben ez indokolt. 

 

Növényföldrajzilag a terület a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Északi-középhegységi 

flóravidékének (Matricum) Nógrádi flórajárásához (Neogradense) tartozik.  

A Cserhát flóráját a környező középhegységi tájakkal (Mátra, Börzsöny) összehasonlítva, 

leginkább „egypólusú” jellege tűnik fel. Ez azt jelenti, hogy a növényvilágban erősen 

dominálnak a szubmediterrán – kontinentális flórahatások, az ellentétes (kárpáti) flórahatás 

képviselői pedig alig jelennek meg. Ez a jelleg a Szécsényi-dombságban változik meg kissé, 

ahol egyes élőhely-típusokban (gyertyános-tölgyesek, félszáraz irtásrétek) erősebben 

jelentkezik a hegyvidéki hatás. 

 

A Központi-Cserhát (egyéb elnevezései Keleti-Cserhát, Vulkáni-Cserhát, Pásztói-Cserhát) 

középhegységnek tekinthető, mivel több csúcsa is átlépi az 500 méteres dombsági 

magassághatárt. A Cserhát legjobb természetességi állapotban megmaradt része, dominálnak 

a természetszerű élőhelyek. Alapvető kőzetei, az andezit, a miocén kori mészkövek és a 

löszös üledékek erősen rányomják hatásukat a növényzetre. 

 

A Központi-Cserhát teljes területe a cseres-tölgyesek övébe esik, üde erdők elsősorban az 

északias hegyoldalakon és a völgyekben találhatók. Nagyobb kiterjedésű középhegységi 

bükkössel csak helyenként találkozhatunk, legszebb állományaik a Nógrádsipektől délre eső 

hegyekben vannak. Itt néhány faj előfordulása az erősebben jelentkező hegyvidéki hatásokra 

utal, így a Málna-hegyen tömeges hóvirág (Galanthus nivalis), ileetve a több helyen 

előforduló (a Cserhátban csak innen ismert) gombernyő (Sanicula europaea). 

Jóval elterjedtebbek a középhegységi gyertyános-tölgyesek, melyek gyakran száraz, nyílt 

tölgyesekkel érintkeznek, így érdekes „fajátcsúszásokra” is lehet akadni. Az erdőgazdálkodás 

hatására gyakran a gyertyános-tölgyesek csak aljnövényzetükről felismerhetők, hiányzik 

koronaszintjükből a gyertyán, dominálhat a cser. 

A hegyvidéki maradványfajok szempontjából fontosak a teléreken, lávatakarókon kialakult 

periglaciális formakincshez kötődő hárs-kőris sziklaerdők és törmeléklejtő-erdők. 

A flóra „egypólusú” jellegét mutatja, hogy a Központi-Cserhátban alig vannak valódi montán 

fajok, az általános üde lomberdei fajok pedig szórványosak. Utóbbiak között megemlíthetjük 

a békabogyót (Actaea spicata), az erdei varázslófüvet (Circaea lutetiana), a fodros gólyaorrt 

(Geranium phaeum), a gyapjas boglárkát (Ranunculus lanuginosus). Az üde erdők gazdag, 

lombosodás előtti, kora tavaszi aspektusa azért számos területen kifejlődik, odvas és ujjas 

keltikével (Corydalis cava, C. solida), galambvirággal (Isopyrum thalictroides), bogláros 

szellőrózsával (Anemone ranunculoides).  Utóbbi növényfajok leginkább a völgyalji 

gyertyános-tölgyesekre jellemzők, egyes fajokat pedig csak ilyen állományokban találunk a 

Központi-Cserhátban. Ilyenek a több helyen, nagy egyedszámban megjelenő nyugati 

csillagvirág (Scilla drunensis), a néhány bujáki völgyben megtalált kapotnyak (Asarum 

europaeum), Hollókőn a farkasszőlő (Paris quadrifolia), Rimócon az elbai nőszőfű (Epipactis 

albensis). Patakok mentén és vízmosásokban jelenik meg a karéjos vesepáfrány (Polystichum 

aculeatum), a széles pajzsika (Dryopteris dilatata), a szálkás pajzsika (Dryopteris 
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carthusiana), a meglehetősen ritka magas csukóka (Scutellaria altissima) viszont 

törmeléklejtők üde erdeiben is megtalálható. 

Különleges adottságúak egyes hegyek északias oldalain, a sziklákon, periglaciális 

kőtengereken kialakult sziklaerdők és törmeléklejtő-erdők. A legszebb sziklaerdő a szandai 

Vár-hegyen (a Terényi-dombság és a Központi-Cserhát határán) található, a Cserhátban 

máshonnan nem ismert tavaszi görvélyfű (Scrophularia vernalis) tömeges előfordulásával. A 

másik kiemelkedő jelentőségű faj, a csillogó gólyaorr (Geranium lucidum) a garábi Nagy-kő-

tető sziklaerdejéből is ismert. Hasonló viszonyok között, de leromlott állapotú erdőben 

található a hollókői Vár-hegyen a Cserhát egyetlen ismert erdei holdviola (Lunaria rediviva) 

állománya. 

Néhány, mára eltűnt hegyvidéki faj korábbi adatai is hasonló sziklaerdőkből származhattak. 

Ilyenek a Boros Ádám által 1938-ban Bujákról jelzett erdei varjúköröm (Phyteuma spicatum), 

illetve Zólyomi Bálint fürtös kőtörőfű (Saxifraga paniculata) adata a területünkkel 

szomszédos Berceli-hegyről, 1947-ből. 

Fenti előfordulások rávilágítanak, hogy a cserháti flóra egypólusú jellege részben az emberi 

tevékenységnek köszönhető, mivel megszüntette, illetve degradálta a reliktumőrző, speciális 

menedékhelyeket. A máig fennmaradt ilyen, kis kiterjedésű területek (pl. a már említetteken 

túl a béri Nagy-hegy), geológiai értékükön túl különleges biológiai értéket képviselnek, amit 

hasznosításuk (gazdálkodás, bemutatás) során messzemenően figyelembe kell venni. 

 

A hegység névadójaként és legelterjedtebb erdőtípusaként ismert cseres-tölgyesek nagy része 

elszegényedett, egyöntetűvé vált, a hajdani erdőkiélés, majd az erdőgazdálkodás hatásai miatt. 

Fennmaradt jobb állapotú állományai a korona-, a cserje- és a lágyszárú szintben is 

fajgazdagok. Jellemző szubmediterrán növényeik a kisvirágú pimpó (Potentilla micrantha) és 

az erdei pereszlény (Calamintha sylvatica), szórványosabb a zöldesvirágú habszegfű (Silene 

viridiflora). Számos olyan átmeneti állományát ismerjük területünkön a cseres-tölgyeseknek, 

melyek valamely más erdőtípushoz közeli jegyeket mutatnak. Ilyenek a sziklásabb 

termőhelyek megnyíló, meleggkedvelő tölgyesekhez hasonló állományaik, melyekre jellemző 

az országosan ritkának számító vöröses hagyma (Allium marginatum), de ilyen állományban 

él a gérbics (Limodorum abortivum) nevű orchidea is. Másik átmeneti típusa a mészkerülő 

tölgyesekkel mutat rokonságot, ezekben az erdőkben Nógrádsipeken, Herencsényben gyakori 

a Cserhátban egyébként ritkaságnak számító réti csormolya (Melampyrum pratense). 

 

A cser (Quercus cerris) és kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) uralta erdőtípust a meredek, 

délies fekvésű oldalakon a molyhos tölgy (Quercus pubescens) és – sok helyen – a virágos 

kőris (Fraxinus ornus) tömeges előfordulásával jellemezhető melegkedvelő tölgyesek váltják 

fel. Állományaik nagyon változatosak, egy részük zártabb, a húsos som (Cornus mas) uralta 

dús cserjeszinttel, más részük nyíltabb, gyengébb cserjeszinttel, de gazdagabb aljnövényzettel. 

Megjelennek andeziten, mészkövön (utóbbi állományok mészkedvelő tölgyesként el is 

különíthetők), helyenként pedig a két kőzet keverékével borított felszíneken. Mészkövön a 

lágyszárú szintben nagyon gyakori a hazai elterjedésének keleti határát a Cserhátban elérő 

sziklai sás (Carex halleriana). Leginkább az andezit és mészkő keverékén jelenik meg, 

sokszor hatalmas egyedszámban a balkáni – pannon elterjedésű pilisi bükköny (Vicia 

sparsiflora). Melegkedvelő tölgyesek sziklás részein él a kövi pimpó (Potentilla rupestris), 

illetve a főként hegygerincek közelében megjelenő Waldstein-pimpó (Waldsteinia geoides). A 

Cserháttól keletre nagyon megritkuló, mediterrán elterjedésű téglaszínű lednek (Lathyrus 

sphaericus) melegkedvelő tölgyesek nyílt részein, tisztásain elterjedt a tájegységben. A több 

más társulásban is megjelenő nagyezerjófű (Dictamnus albus) melegkedvelő tölgyesek 

szegélyén a leggyakoribb. 
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Ahol a szélsőséges termőhelyi viszonyok (szárazság, sekély talaj) miatt az erdő fái 

letörpülnek és nem képesek záródni, molyhos tölgy és virágos kőris dominálta bokorerdők 

alakultak ki. Ilyen erdőket a Központi-Cserhát legmeredekebb andezites hegyoldalain 

találunk, legszebbeket az ecsegi Bézmán és Közép-hegyen. Egyik értékes növényük a 

mediterrán magas borsó (Pisum elatius), mely a kultúrborsók egyik, igen dekoratív 

megjelenésű őse. Számára kedvező csapadékviszonyú években tömeges lehet, más években 

meg sem jelenik (ez több egyéves növényre is jellemző). A bokorerdők tulajdonképpen erdő – 

gyep mozaikokként is felfoghatók, így nem csoda, hogy fajaik is közösek a lejtősztyeppekével 

és sziklagyepekével. Leginkább bokorerdőkben megjelenő fajok például a méregölő 

sisakvirág (Aconitum anthora), a magyar bogáncs (Carduus collinus), a Központi-Cserhátban 

mindössze két helyről ismert pusztai meténg (Vinca herbacea) egyik állománya is 

bokorerdőben él. 

 

Fásszárúak határozzák meg a cserjések képét is, melyek között szintén akadnak kiemelkedő 

jelentőségűek. Hegygerincek sziklás erdőszéleire jellemző a gyöngyvesszős cserjések 

kialakulása. Meghatározó, védett cserjefaja a szirti gyöngyvessző (Spiraea media), illetve az 

állományok egy részében a pannon madárbirs (Cotoneaster matrensis). Főként ehhez a 

növényzeti típushoz kötődik a Központi-Cserhátban az ugyancsak védett dunai berkenye 

(Sorbus danubialis). Főként mészkövön, felhagyott szőlőkben alakul ki a csepleszmeggyes 

cserjés. Az uralkodó cserje a csepleszmeggy, másik nevén törpemeggy (Cerasus fruticosa), 

gyepszintjében elsősorban a környező irtásrétek erdőssztyep-fajai vannak jelen. 

 

A Központi-Cserhát eredeti növénytakarójában a tájat uraló erdőket csak egyes szélsőséges 

(túl száraz vagy túl vizes) termőhelyeken szakították meg füves területek. Az emberi 

tájformálás (erdők irtása, erdőélés) alaposan megváltoztatta ezt a helyzetet, így már 

évszázadok óta vidékünk meghatározó elemei közé tartoznak a különféle gyepek. 

 

A délies fekvésű, meredek hegyoldalak andezitjén az élénk erózió csak kezdetleges 

talajfelhalmozódást tesz lehetővé, így a megtelepedő növények nyílt szilikát-sziklagyepet 

alkotnak. Állományalkotó pázsitfű a sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica), a prémes 

gyöngyperje (Melica ciliata) és a pannon-kárpáti bennszülött magyar perje (Poa pannonica 

subsp. scabra). Mellettük számos védett növényfaj él sziklagyepekben, például igen jellemző 

a hegyközi cickafark (Achillea crithmifolia), a bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon). A 

Cserhátban csak a szandai Vár-hegyről ismert a rózsás kövirózsa (Sempervivum marmoreum), 

illetve a gomolyos madárhúr (Minuartia glomerata). 

 
Bunkós hagyma 
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A természetes növényzetfejlődéssel párhuzamosan a talajtakaró is fejlődik, és zártabb 

lejtősztyeprétek alakulnak ki. Természetes úton is létrejöhettek, de nagyobb kiterjedésben az 

erdők kiirtása, legeltetés miatti ligetesedése során keleltkeztek. Különböző típusaik ismertek, 

így andeziten a mészkerülő lejtősztyeprétek, löszös alapkőzeten az északi lejtősztyeprétek 

jellemzőek. Uralkodó növényeik pázsitfüvek, így például a pusztai csenkesz (Festuca 

rupicola), a vékony csenkesz (Festuca valesiaca), a pusztai árvalányhaj (Stipa pennata), a 

csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima). A Központi-Cserhát védett növényfajainak jelentős 

része lejtősztyepekben él, ami az egyik legértékesebb élőhely-típussá teszi őket. A kozárdi 

Pogányváron százezres állományban él a kárpát-medencei bennszülött Janka-tarsóka (Thlaspi 

jankae), ami a Cserhát legerősebb, világviszonylatban is számottevő populációjának számít. 

Ugyanezen a területen él az Északi-középhegységben ritka, atlanti-szubmediterrán elterjedésű 

sárga bükköny (Vicia lutea). A Cserhát legjellemzőbb védett növénye, a tavaszi hérics 

(Adonis vernalis), illetve a macskahere (Phlomis tuberosa) és a selymes boglárka 

(Ranunculus illyricus) löszös alapkőzetű sztyepréteken a leggyakoribbak. A nagyvirágú 

gyíkfű (Prunella grandiflora) kevés helyen él és csak Ecsegen tömeges, a piros kígyószisznek 

(Echium russicum) pedig néhány töves állományait ismerjük. A fekete kökörcsin (Pulsatilla 

pratensis subsp. nigricans) sokfelé előfordul, legnagyobb egyedszámban a kozárdi 

Pogányváron. Zavart, löszös lejtősztyeppben él az ecsegi Várdombon a Cserhátban aktuálisan 

máshonnan nem ismert nagy gombafű (Androsace maxima). Az alsótoldi Bikk-hegyen 

erdőtisztás lejtősztyeppjében él a ritka harangcsillag (Asyneuma canescens). 

 

A múltban a Központi-Cserhát déli részein (pl. Ecsegen, Kozárdon) jelentős szőlőművelés 

folyt, amelyen regionálisan számottevő borkultúra alapult. A szőlő- és gyümölcstermesztés 

legfontosabb helyszínei a délies fekvésű domboldalak mészkőtakaróján voltak. Ezek 

művelését a XIX. század végi filoxérajárvány óta folyamatosan hagyták föl, az utóbbi 

évtizedekben pedig nagy részük semmiféle hasznosításnak nincs kitéve. A felhagyott szőlők 

helyén mára igen változatos vegetáció alakult ki, a teljesen beerdősült területektől a félszáraz 

irtásrétekig. Utóbbiak természeti értéke rendkívül nagy, a Cserhát legnagyobb figyelmet 

érdemlő élőhelyei közé tartoznak. 

Domináns pázsitfüvük általában a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), helyenként a 

fogtekercs (Danthonia alpina). Jellemző a magaskórós, illetve a sarjtelep-alkotó kétszikűek 

nagy térfoglalása, közöttük sok a védett faj. Közéjük tartozik a pannóniai bennszülött budai 

imola (Centaurea sadleriana), valamint a magyar repcsény (Erysimum odoratum), az erdei 

borkóró (Thalictrum aquilegiifolium), a nagy pacsirtafű (Polygala major), a borzas len (Linum 

hirsutum), a sárga len (Linum flavum), az árlevelű len (Linum tenuifolium), a csillagőszirózsa 

(Aster amellus). A kajszi illatú, lila virágokat hozó pázsitos nőszirom (Iris graminea) és 

rokona, a szintén dekoratív tarka nőszirom (Iris variegata) szintén ezen az élőhelyen a 

leggyakoribbak. Bujákon, félszáraz irtásréten él a Cserhát legnagyobb (tízezernél nagyobb 

egyedszámú) leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) állománya. 

A szőlőhegyek művelése idején az élővilág fontos menedékhelyei voltak a parcellákból 

kihordott kövekből rakott kősáncok (obalák). Ezeken ma leggyakrabban molyhos tölgyesek 

díszlenek, melyeknek szegélyére jellemző a gyönyörű fehér virágú erdei szellőrózsa 

(Anemone sylvestris). 

Több orchideafaj is a félszáraz irtásréteket preferálja. Leggyakoribb a bíboros kosbor (Orchis 

purpurea), jóval ritkább a vitézkosbor (Orchis militaris), a kozárdi Pohánkán pedig a két faj 

hibridje (Orchis X hybrida) is megtalálható. A sömörös kosbor (Orchis ustulata) a tájegység 

egyetlen pontjáról ismert, az agárkosbor (Orchis morio) eltérő élőhelyen, a kisavanyodó talajú 

mezofil gyepekben gyakori. Félszáraz irtásrétekről ismert, nem védett, de ritka, értékes 

növények a termetes habszegfű (Silene bupleuroides) és a fürtös zörgőfű (Crepis praemorsa). 
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Más növények gyökerein élősködnek a szádorgók, félszáraz irtásrétekre jellemző 

képviselőjük a szarvaskocsordon (Peucedanum cervaria) élő elzászi szádorgó (Orobanche 

alsatica). 

A hegylábak lösztakarójának zavart gyepjeiben olyan ritkább fajok szaporodnak el, mint az 

olasz atracél (Anchusa azurea), a magyar zsálya (Salvia aethiops), a kecskebúza (Aegilops 

cylindrica), a szarvasgyökér (Tordylium maximum), illetve egyetlen helyen ismert a védett 

sáfrányos imola (Centaurea solstitialis). 

 

A Központi-Cserhát füves élőhelyei közül talán a nedves gyepek károsodtak legnagyobb 

mértékben az emberi tevékenység hatására. Beszántással, erdősítéssel eltűnt a nagy részük, a 

megmaradtakat a vízrendezés, a kemikáliák bemosódása és a túllegeltetés degradálta.  

Gyapjúsásos láprétet egyetlen helyről ismerünk, Bujákon maradt meg szobányi foltja 

széleslevelű gyapjúsással (Eriophorum latifolium), keskenylevelű gyapjúsással (Eriophorum 

angustifolium), hússzínű ujjaskosborral (Dactylorhiza incarnata) mocsári kosborral  (Orchis 

palustris), mocsári nőszőfűvel (Epipactis palustris), mocsári kígyófűvel (Triglochin palustre), 

kétlaki macskagyökérrel (Valeriana dioica). 

Mocsárrétek, magassásosok még többfelé fennmaradtak, melyekben megtalálható a mocsári 

csorbóka (Sonchus palustris), az örvénygyökér (Inula helenium), a réti gólyaorr (Geranium 

pratense). 

 

Ecseg és Buják községhatárának déli részein a Cserhátalja kistájat is érinti a naturpark. A 

Cserhátalja természetszerű növénytakarója csak kis foltokban maradt meg, ezek nagy 

természeti értéket képviselnek. 

Bujákon fennmaradt egy néhány hektáros tatárjuharos lösztölgyes, Janka-tarsókával, 

macskaherével, tavaszi hériccsel. Ennek a növénytársulásnak ez az egyetlen ismert állománya 

a Cserhátban, országosan is igen ritka. 

Ecsegen található egy erősen elnádasodott mocsárréten a Cserhátban máshonnan nem ismert 

szibériai nőszirom (Iris sibirica) kis állománya, rokona, a fátyolos nőszirom (Iris spuria) is 

felbukkan egy közeli réten. 

Kiszáradó mocsárréteken egy szikesekre jellemző növény, a pettyegetett őszirózsa (Aster 

punctatus) is előfordul buják környékén. A réti iszalag (Clematis integrifolia) hajdan tömeges 

lehetett a mocsárréteken, mára kisebb állományai maradtak meg. 

 

A natúrparkba a Terényi-dombság keleti része tartozik, melyet sasbércek és telérek határolnak 

a Központi-Cserhát és a Szécsényi-dombság felől. A vulkáni képződmények növényzetét a 

Központi-Cserhát esetében már jellemeztük, a Terényi-dombság sajátos képét a felsőoligocén 

homokkövön és löszön kialakult élőhelyek adják meg. 

Legjobban talán a terényi Káposztás-hegy és környéke reprezentálja a Terényi-dombság 

sztyepprétjeit. A felhegyott legelők domináns növényei foltokban a pusztai csenkesz, az 

élesmosófű (Chrysopogon gryllus), a lappangó sás (Carex humilis). A hegyi árvalányhaj 

(Stipa pennata) csak színezőként jelenik meg. Tömeges a tavaszi hérics, nagy egyedszámban 

van jelen a fekete kökörcsin, a bunkós hagyma, az árlevelű len, a nagyvirágú gyíkfű. 

Megjelenik a selymes peremizs és a Központi-Cserhátból ismeretlen piros pozdor 

(Scorzonera purpurea). Legjelentősebb növényfaja, a löszhöz kötődő kései pitypang 

(Taraxacum serotinum), nagy egyedszámban él a területen. Ez a faj a Cserhátban a Terényi-

dombságig terjed, az Északi-középhegységben innen keletre pedig csak a Zempléni-hegység 

lábánál jelenik meg. 

A Cserhátban csak néhány meszes homokkő sztyeprétről ismert a homoki ibolya (Viola 

rupestris), amely faj keletre csak a Heves-Borsodi-dombságig terjed. 
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A homokkő sztyeprétek ritka faja, a szürkés ördögszem (Scabiosa canescens) Cserháthaláp 

mellett került elő. 

A Terényi-dombság homokkő sztyeprétjeinek helyenként (pl. Herencsény: Gyürki-hegy) 

tömeges faja a magas gubóvirág (Globularia punctata), a Cserháttól keletre jelentősen 

megritkul. 

A homokkövön kialakuló zavart gyepekre jellemző a rekenyő (Rapistrum perenne), a 

sármányvirág (Sideritis montana), helyenként megjelenik az Orlay-turbolya (Orlaya 

grandiflora), a nagy nyúlkapor (Trinia ramosissima). Nyílt, degradált homokkő-felszínen  

találhatjuk meg a homoki ballagófűt (Salsola kali). 

A Terényi-dombság patak menti nedves élőhelyei nagyrészt degradáltak, néhány kisebb, 

értékes foltra akadhatunk még. 

Terény mellett (Dolinka), patak melletti magaskórósban nagy egyedszámban él a Cserhátban 

igen ritka halovány aszat (Cirsium oleraceum). Ugyanitt előkerült a faj szürke aszattal 

(Cirsium canum) képzett, országosan is ritka hibridje, a Cirsium X tataricum. 

Cserhátsurány mellett, mocsárréten ismert a hússzínű ujjaskosbor előfordulása. 

Igen érdekes Terény belterületén (Templomkert) a kálmos (Acorus calamus) előfordulása. Ezt 

a délkelet-ázsiai származású gyógynövényt a középkorban telepítették be hazánkba, 

lehetséges, hogy a terényi előfordulás ilyen régi ültetés maradványa, így kultúrtörténeti értéke 

is van. 

 

Az Északi-Cserhát tájképileg és ökológiailag meghatározó tényezője az akác (Robinia 

pseudoacacia) rendkívül nagy térfoglalása. Egész tájrészleteket uralnak az akácosok, közöttük 

a természetszerű élőhelyek kis szigetekként jelennek meg. 

A Szécsényi-dombságban ezek a kis élőhely-szigetek a Cserhátban egyedülálló, értékes 

élővilágnak adnak otthont. 

A Cserhát Natúrpark Nagylóc, Rimóc, Nógrádsipek és Varsány közigazgatási területén érinti 

a Szécsényi-dombságot. A legkülönlegesebb élőhelyek meszes üledékes kőzeteken, így slíren 

és löszön alakultak ki. 

A nagylóci Kő-hegy telérvonulatán a korábbi szőlőművelés jórészt megszűnt, jelenleg a 

hegylábon épült hétvégi házak kertjei, kisebb szőlői állnak művelés alatt. A felhagyott szőlők 

igen változatos félszáraz irtásrétekké alakultak át. A nyugatias – délies fekvésű oldalak 

irtásrétjei fajösszetételükben meglehetősen hasonlóak a Keleti-Cserhát irtásrétjeihez. Nagyon 

gyakori a sárga len, a tarka nőszirom, az elzászi szádorgó. Megjelenik a Központi-Cserhátból 

nem ismert foltos véreslapu (Hypochoeris maculata), bíboros szádorgó (Orobanche 

purpurea). Néhány hektáron fennmaradtak melegkedvelő tölgyes foltok pilisi bükkönnyel, 

nagyezerjófűvel. 

A Kő-hegy országos jelentőségű értékét egy zárt völgy északi fekvésű, szőlő helyén kialakult 

irtásrétje adja. A hegyvidéki klíma fokozottabb érvényesülése, a geomorfológiai helyzet és az 

alapkőzet együtt határozhatja meg, hogy az átlagos cserháti viszonyoknál üdébb irtásrét tudott 

itt kialakulni. Ez a rét mintegy összegyűjt számos, a Cserhátban ritka fajt, így a magyar 

aszatot, a magyar herét (Trifolium pannonicum), a fürtös zörgőfüvet, illetve a gyepalkotó 

deres sást (Carex flacca). Orchideákban való gazdagsága szintén szokatlan, békakonty 

(Listera ovata), vitézkosbor (Orchis militaris), bíboros kosbor (Orchis purpurea), agárkosbor 

(Orchis morio) él rajta. Kiemelkedő értékét azonban mintegy 400 tőre becsült papucskosbor 

(Cypripedium calceolus) állománya adja. A hazánkban erősen veszélyeztetett, fokozottan 

védett növénynek ez a jelenleg ismert, legnagyobb egyedszámú populációja, mely 2005-ben, 

teljesen váratlanul került elő. Az optimális feltételeket az irtásrét erdőszéli, illetve spontán 

cserjésedő-erdősülő részein találja meg, így különleges természetvédelmi kezelést igényel a 

faj. A rétet körülvevő akácosok potenciális veszélyt jelentenek fennmaradására. 
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Megjegyzésre érdemes, hogy a Szécsényi-dombság natúrparkon kívüli részén (Endrefalva) 

egy hasonló fekvésű irtásrétet sikerült találni, ahol az Északi-középhegység Flóravidékről 

eddig ismeretlen méhbangó (Ophrys apifera) került elő. 

A Kő-heggyel párhuzamos, Nagylóc és Rimóc közötti telérvonulat szintén rendkívüli 

természeti értéket képvisel. Különösen a II. József korabeli térképen Nyerges-hegyként jelzett 

terület emelendő ki. Itt löszös alapkőzetű, meredek domboldalon a leirtott tölgyesek helyén 

legelőket alakítottak ki, melyek az utóbbi évtizedekben felhagyásra kerültek. Az átalakuló 

gyepekben számos védett növényfaj elszaporodott, így például a hengeresfészkű peremizs 

(Inula germanica), és a selymes peremizs (Inula oculus-christi) hatalmas állományai jöttek 

létre. Nagyon gyakori a Cserhátban másutt ritka törpe nőszirom (Iris pumila), a nagyezerjófű, 

a bunkós hagyma. Leánykökörcsinből, pázsitos nősziromból csak néhány tövet sikerült 

találni. A Nyerges-hegy legfőbb értékét, az országos viszonylatban is kiemelkedő 

egyedszámú piros kígyószisz (Echium russicum) populáció adja. A Nyerges-hegy száraz 

sztyepprétjeit sok helyütt a csinos árvalányhaj uralja, félszáraz irtásrétek csak kisebb 

foltokban jelennek meg. 

 

 
Piros kígyószisz 

 

A Nyerges-hegy folytatásában (Szécsény közigazgatási területén) a Cserhátban kuriózumnak 

számító gyertyános-tölgyes folt maradt fenn. A hegyvidéki hatások érvényesülését mutatja a 

farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia) több százas állománya, valamint a hegyi csillagvirág 

(Scilla drunensis) tömeges előfordulása. 

A terület patakmenti növényzete is elüt a Cserhát többi részétől: viszonylag gyakori a bánsági 

sás (Carex buekii), a réti legyezőfű (Filipendula ulmaria), megjelenik a tömött lórom (Rumex 

confertus). 

A Szécsényi-dombság északi részein (a Naturparkon kívül) a Cserhát más részeiről hiányzó 

élőhely-típusok is megjelennek: például égeres mocsárerdő (benne Carex pseudocyperus, 

Carex elata, Carex elongata, Ribes nigrum), keserű kakukktormás forrásláp (benne 

Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium). 
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A natúrpark területén előforduló védett növényfajok jegyzéke 
 

MOHÁK 

 

Magyar név Tudományos név Értéke (Ft) 

Arnoldi-hasadtfogúmoha Fissidens arnoldii 5000 

 

HARASZTOK 

 

Karéjos vesepáfrány Polystichum aculeatum 5000 

Szálkás pajzsika Dryopteris carthusiana 5000 

Széles pajzsika Dryopteris dilatata 5000 

 

ZÁRVATERMŐK 

 

Agárkosbor Orchis morio 10000 

Apró nőszirom Iris pumila 5000 

Árlevelű len Linum tenuifolium 5000 

Bánsági sás Carex buekii 2000 

Bársonyos kakukkszegfű Lychnis coronaria 5000 

Békakonty Listera ovata 5000 

Bíboros kosbor Orchis purpurea 10000 

Borzas len Linum hirsutum 5000 

Budai imola Centaurea sadleriana 2000 

Bunkós hagyma Allium sphaerocephalon 5000 

Csillagőszirózsa Aster amellus 2000 

Csinos árvalányhaj Stipa pulcherrima 5000 

Dunai berkenye Sorbus danubialis 10000 

Dunai szegfű Dianthus collinus 5000 

Elbai nőszőfű Epipactis albensis 10000 

Erdei borkóró Thalictrum aquilegiifolium 5000 

Erdei holdviola Lunaria rediviva 2000 

Erdei szellőrózsa Anemone sylvestris 2000 

Farkasölő sisakvirág Aconitum vulparia 2000 

Fehér madársisak Cephalanthera damasonium 5000 

Fehér zanót Chamaecytisus albus 2000 

Fekete kökörcsin Pulsatilla pratensis subsp. 

nigricans 

5000 

Gérbics Limodorum abortivum 10000 

Harangcsillag Asyneuma canescens 5000 

Hegyközi cickafark Achillea crithmifolia 2000 

Hengeresfészkű peremizs Inula germanica 2000 

Homoki vértő Onosma arenaria 5000 

Hosszúlevelű árvalányhaj Stipa tirsa 5000 

Hússzínű ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata 10000 

Ibolyás nőszőfű Epipactis purpurata 10000 

Janka-tarsóka Thlaspi jankae 5000 

Kacstalan lednek Lathyrus nissolia 2000 

Kálmos Acorus calamus 2000 
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Kardos madársisak Cephalanthera longifolia 5000 

Kerti berkenye Sorbus domestica 2000 

Kései pitypang Taraxacum serotinum 2000 

Keskenylevelű gyapjúsás Eriophorum angustifolium 5000 

Kétlevelű sarkvirág Platanthera bifolia 2000 

Kislevelű nőszőfű Epipactis microphylla 5000 

Konkoly Agrostemma githago 2000 

Korcs nőszirom Iris spuria 10000 

Kornistárnics Gentiana pneumonanthe 10000 

Kövi pimpó Potentilla rupestris 2000 

Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 10000 

Macskahere Phlomis tuberosa 5000 

Madárfészek Neottia nidus-avis 5000 

Magas borsó Pisum elatius 5000 

Magyar bogáncs Carduus collinus 5000 

Magyar lednek Lathyrus pannonicus 5000 

Magyar perje Poa pannonica subsp. scabra 5000 

Méregölő sisakvirág Aconitum anthora 2000 

Mocsári csorbóka Sonchus palustris 2000 

Mocsári kosbor Orchis laxiflora subsp. 

palustris 

10000 

Mocsári nőszőfű Epipactis palustris 5000 

Nagy gombafű Androsace maxima 10000 

Nagy pacsirtafű Polygala major 5000 

Nagyezerjófű Dictamnus albus 5000 

Nagyvirágú gyíkfű Prunella grandiflora 5000 

Nyugati csillagvirág Scilla drunensis 2000 

Nyúlánk sárma Ornithogalum pyramidale 2000 

Örménygyökér Inula helenium 5000 

Pannon madárbirs Cotoneaster matrensis 10000 

Pázsitos nőszirom Iris graminea 5000 

Pettyegetett őszirózsa Aster sedifolius 2000 

Pilisi bükköny Vicia sparsiflora 5000 

Piros kígyószisz Echium maculatum 10000 

Piros madársisak Cephalanthera rubra 5000 

Pocsolyalátonya Elatine alsinastrum 2000 

Pusztai árvalányhaj Stipa pennata 5000 

Pusztai meténg Vinca herbacea 2000 

Réti iszalag Clematis integrifolia 2000 

Réti szegfű Dianthus deltoides 5000 

Rózsás kövirózsa Sempervivum marmoreum 2000 

Sáfrányos imola Centaurea solsticialis 5000 

Sárga kövirózsa Jovibarba globifera subsp. 

hirta 

2000 

Sárga len Linum flavum 5000 

Selymes boglárka Ranunculus illyricus 2000 

Selymes peremizs Inula oculus-christi 2000 

Sömörös kosbor Orchis ustulata 10000 

Széleslevelű gyapjúsás Eriophorum latifolium 5000 
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Széleslevelű nőszőfű Epipactis helleborine 5000 

Szibériai nőszirom Iris sibirica 10000 

Sziklai gyöngyvessző Spiraea media 5000 

Szürkés ördögszem Scabiosa canescens 5000 

Tarka nőszirom Iris variegata 5000 

Tavaszi görvélyfű Scrophularia vernalis 2000 

Tavaszi hérics Adonis vernalis 2000 

Turbánliliom Liliom martagon 2000 

Vastaggallyú körte Pyrus nivalis 10000 

Vitézkosbor Orchis militaris 10000 

Vízparti deréce Chamaenerion dodonaei 2000 

Vöröses hagyma Allium marginatum 10000 

 

A natúrpark területén előforduló fokozottan védett növényfajok jegyzéke 
 

ZÁRVATERMŐK 

 

Rigópohár (Boldogasszony 

papucsa) 

Cypripedium calceolus 100000 
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4.2.4. Állattani értékek 

 

4.2.4.1.Gerinctelenek 

 

A tervezett Cserhát Natúrpark állatvilágának feltártsága területileg egyenlőtlen és erősen 

hiányos. Már a jelenlegi ismeretek is igen értékes, egyes jellemzőiben egyedi faunát 

mutatnak, de számos rendszertani csoportban még bizonyosra vehető számos érték 

előkerülése. (Példaként megemlíthető a szinte ismeretlen díszbogár faunából, a 

Magyarországra új Anthaxia plicata 2001-es előkerülése, dr. Romsauer János jóvoltából.) 

A hiányos ismeretek nem teszik lehetővé az állatvilág kistájakra bontott tárgyalását, ahol ilyen 

jellegű különbségek kimutathatók, ott jelezzük azokat. 

 

A patakok makrogerinctelen faunájára vonatkozóan csak néhány adattal rendelkezünk. A 

terület (egyben talán az egész Cserhát) legjobb ökológiai állapotú patakjai a Zsunyi-patak, a 

Cserkúti-patak, a Garábi-patak. Ezekben megtalálható, bár megritkulva, a folyami rák 

(Astacus astacus). Álkérész faunájukban előkerültek olyan, hegyvidéki jellegű fajok, 

melyeket a Cserhátban maradványfajnak tekinthetünk (pl. Isoperla tripartita, Capnia bifrons). 

Jellegzetes szitakötő fajuk a hegyvidéki, tiszta vizű patakokat kedvelő, védett kisasszony-

szitakötő (Calopteryx virgo). 

A patakok kevésbé jó állapotú, alsóbb szakaszain is előfordulnak védett vízirovarok, például a 

pataki szitakötő (Orthetrum brunneum) és a feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus). 

 

A pókfaunának is csak feltűnőbb képviselői ismertek, így például a védett, sziklagyepekben, 

lejtősztyeppekben gyakori bikapók (Eresus cinnabarinus), illetve a hasonló élőhelyeken 

előforduló pokoli cselőpók (Lycosa vultuosa). Utóbbi rokona, a szongáriai cselőpók (Lycosa 

singoriensis) elsősorban a Cserhátalja szántóföldjein van jelen, az ugyancsak védett óriás-

keresztespók (Araneus grossus) pedig a dombvidéki irtásréteken elterjedt. 

 

Az egyenesszárnyúakról szintén alig tudunk valamit. A kiemelt természetvédelmi jelentőségű 

fűrészlábú szöcskének (Saga pedo) 1989-ből van adata a Tepke környékéről, azóta nem 

sikerült megtalálni. A nehezen határozható, számos védett fajt tartalmazó tarsza (Isophya) 

nemzetség valamely, szakember által még nem azonosított faját több irtásréten és 

lejtősztyeppben is megfigyelték. 

Az egyenesszárnyúakhoz közel álló, védett fogólábú, az imádkozó sáska (Mantis religiosa) 

nagyon gyakori a területen. 

 

Hazánk mindössze négy védett poloska fajának egyike, a lándzsás karimáspoloska 

(Phyllomorpha laciniata) értékes tagja a terület andezit-sziklagyepjeinek. Ez a különleges 

megjelenésű, táplálékspecialista faj más mediterrán elterjedésű, ritka poloskákkal (pl. 

Leptopus marmoratus, Bagrada stolata)együtt él ezeken a szélsőséges élőhelyeken. 

Hasonlóan érdekes az irtásrétek poloska faunája. A Megalotomus junceus nevű, ritka 

tövisespoloskának ismert tápnövénye a zászlós csűdfű (Astragalus onobrychis), a hegyi 

gamandoron (Teucrium montanum) pedig két ritka csipkéspoloska - a Hyalochiton komaroffi 

és a Copium teucrii – is él. Sztyeppréteken, a macskahere tőlevelein él a szintén ritkának 

számító, déli elterjedésű Galeatus sinuatus. 

 

Hazánk mindkét védett kabóca faja megtalálható a Natúrpark területén. A mannakabóca 

(Cicada orni) Ecseg – Cserhátszentiván bokorerdeiben, melegkedvelő tölgyeseiben nagyon 
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gyakori, a forró nyári napokon mediterrán hangulatot kölcsönöz a déli hegyoldalaknak. 

Tápnövénye a virágos kőris, erről hallhatjuk átható zizegését. Rokona, az óriás énekeskabóca 

(Tibicina haematodes) jóval elterjedtebb, száraz tölgyesekben és üde lomberdőkben egyaránt 

megél, több tápnövényen. Különleges előfordulásai ismertek a Cserhátaljáról, ahol 

házikertekben tűnik fel, innen ismert tápnövényei a ribizli (Ribes) fajok. 

 

A hazai recésszárnyúak legfeltűnőbb, és egyik legértékesebb képviselője a védett keleti 

rablópille (Libelloides macaronius). A rovar sárga – fekete színű imágója gyors röptű vadász, 

lárvája pedig a talajon és a gyepszintben folytat ragadozó életmódot. A déli elterjedésű, 

hazánkban megritkult rovar, a Cserhát sztyepprétjein még sokfelé előfordul, valószínűleg itt él 

az egyik legerősebb hazai állomány. 

 

 
Rablópille 

 

A kétszínű fogólábú fátyolka (Mantispa styriaca) szintén elterjedt a terület nyílt erdeiben, de 

alkalmanként településeken és mezőgazdasági területeken is találkozhatunk vele. Ez a védett 

rovar lesből vadászik, az imádkozó sáskáéhoz hasonló fogólábaival ragadja meg zsákmányát. 

 

A bogarak rendje az élővilágban óriási változatossággal képviselteti magát. Területünk 

bogárfaunája még alig kutatott, ezért csak néhány család rövid bemutatására van 

lehetőségünk. 

A futóbogárfélék számos védett faja ismert a területről, így például nagyon gyakori a 

bőrfutrinka (Carabus coriaceus), a rezes futrinka (Carabus ullrichi), a kék futrinka (Carabus 

violaceus). Az aranyos bábrablóval (Calosoma sycophantha) az utóbbi évtizedben már alig 

lehetett találkozni, de a 2005-2006. évek gyapjaslepke-gradációja során számos helyen újra 

fölszaporodott. 

 

A nünükefélék védett fajait az őszi nünüke (Meloe autumnalis) képviseli, a lapbogárfélék 

közül pedig a skarlátbogarat (Cucujus cinnabarinus) ismerjük a területről. 

 

A díszbogarak közül cserjésedő irtásrétekről ismerjük a védett tükrös díszbogarat (Capnodis 

tenebrionis), melynek lárvái gyümölcsfák, illetve kökény és galagonya gyökereiben 

fejlődnek. A hasonló életmódú, nem védett, de megritkult bronzbogár (Aurigena lugubris) 

szintén elterjedt a területen. 

A szentkúti Meszes-tető melegkedvelő tölgyeséből ismert a ritka Arias-díszbogár 

(Kisanthobia ariasi) előfordulása, melyről valószínűsíthető, hogy él a natúrpark hasonló 

élőhelyein is. 
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Az Európa nyugati részén veszélyeztetett, hazánkban még gyakori szarvasbogár (Lucanus 

cervus) mindenfelé előfordul a terület tölgyeseiben, gyakran találkozhatunk vele a 

településeken is. Rokona, a kis szarvasbogár (Dorcus parallelepipedus) szintén gyakori a 

területen. Mindkét faj lombos fák (főként tölgyek) korhadó gyökerében, tuskójában fejlődik, 

így függenek az erdők természeti állapotától. 

 

A legeltető állattartás visszaszorulásával erősen megritkult, de még jelen van területünk 

faunájában a védett holdszarvú ganéjtúró (Copris lunaris). 

 

A védett cserebogárfélék közül gyakori a korhadó fákhoz kötődő pompás virágbogár 

(Cetonischema aeruginosa), illetve sztyeppréteken a magyar virágbogár (Netocia ungarica). 

Az orrszarvúbogárral (Oryctes nasycornis) már erdőkben alig találkozhatunk, ugyanakkor 

fűrésztelepek komposztálódó hulladékhalmaiban rendszeresen előfordul. 

 

A Cserhát keleti részének cincérfaunája, bár még nagyon hiányosan ismert, értékes fajokban 

bővelkedő. 

Különösen jelentős cincér-élőhelyek a holt fában gazdag melegkedvelő tölgyesek és 

bokorerdők. A natúrpark területén több helyről is előkerült, bokorerdőkből az igen ritka 

szilfacincér (Akimerus schaefferi). Lárvája tölgyekben fejlődik, imágói a legmelegebb nyári 

napokon rajzanak tápnövényeik körül. Ugyanezen élőhelyeken fordul elő a szintén ritka, 

mediterrán vércincér (Purpuricenus kaehleri) és a vöröscombú facincér (Rhopalopus 

spinicornis). A rovarászok által megkutatott szentkúti Meszes-tetőn további védett 

cincérfajok, így a sápadt éjcincér (Hesperophanes pallidus) és a tölgy-díszcincér (Clytus 

tropicus) is előkerült, ezek jelenlétére a natúrparkban is számíthatunk. 

Idősebb tölgyerdők jellegzetes faja a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), a Keleti-Cserhátban 

elterjedt. 

Az üledékes kőzeteken kialakult irtásrétek szintén fontos cincér-élőhelyek. Dárdahere fajok 

gyökérzetében fejlődik a ritka, dél–közép-európai elterjedésű magyar darázscincér 

(Chlorophorus hungaricus) lárvája. A Cserhátban általánosan elterjedt, helyenként gyakori 

faj. 

Előbbivel azonos élőhelyen és tápnövényen él a levélbogárfélék családjába tartozó, védett 

dárdahere-zsákhordóbogár (Antipa macropus). 

 

A lepkék rendjének számos fontos képviselője ismert a területről, több fajuk a natúrpark 

kiemelkedő természeti értékének számít. 

A nappali lepkék viszonylag jól, az éjszakai lepkék nagyon hiányosan kutatottak, ezért 

előbbiek nagyobb szerepet kapnak az ismertetésben. 

 

A színpompás, mediterrán elterjedésű farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) degradált 

élőhelyekhez kötődik. Tápnövénye, a farkasalma (Aristolochia clematitis) felhagyott 

szőlőkben, parlagon hagyott kertekben, gyomos mocsárréteken és zavart erdőkszéleken fordul 

elő. Sok helyen, de kis egyedszámú állományokban él a területen. 

A kis apollólepke (Parnassius mnemosyne) ellenben jó természetességi állapotú erdőkben él, 

ahol tápnövényei, a keltike fajok (Corydalis spp.) tenyésznek. Igényli tisztások, erdőszéli 

rétek jelenlétét is, mert imágói itt táplálkoznak, illetve nászrepülnek. A Keleti-Cserhátban 

számos helyről előkerült. 

Gyakori pillangók a kardoslepke (Iphiclides podalirius) és a fecskefarkú lepke (Papilio 

machaon). Előbbi hernyója leggyakrabban kökényen, utóbbié különféle ernyősvirágzatú 

növényeken fejlődik. 

 



54 

 

A boglárkalepke-félék legfontosabb élőhelyei a Cserhátban az irtásrétek. Különösen értékesek 

a homoki baltacimben (Onobrychis arenaria) gazdag félszáraz irtásrétek és száraz 

sztyepprétek. Ezekben élő ritkaság a hegyi törpeboglárka (Cupido osiris). A fajt 

Magyarországon először, 1953-ban a szécsényi Kőkapun találta meg Lipthay Béla 

muzeológus. Az utóbbi évekig nagyon kevés helyről volt ismert hazánkban, a közelmúltban 

több új helyen, így a Cserhátban is előkerült, de első lelőhelyén nem sikerült újra kimutatni. 

Dél-eurázsiai elterjedésű faj, nyáron két nemzedéke repül. A natúrpark területén több helyen 

élő, érzékeny lepkefaj, védelme a cserháti irtásrétek fenntartásának egyik fontos célja. 

A hegyi törpeboglárkával azonos tápnövényen, legtöbbször együtt fordul elő hazai 

lepkefaunánk egyik jellegzetes faja, a barnabundás boglárka (Polyommatus admetus). 

Elterjedésének nyugati határát a Kárpát-medencében éri el, előbbi faj mellett a baltacimes 

irtásrétek kiemelkedő értéke. 

A Szécsényi-dombság félszáraz irtásrétjein több helyen is előkerült a türkiz boglárka 

(Maculinea ligurica). Ez a ritka lepke a szurokfű (Origanum vulgare) virágaira petézik, 

hernyója ezen táplálkozik, majd utolsó vedlése után hangyabolyban élősködik. 

Az irtásrétek további védett nappali lepkéi közül megemlíthető az északi boglárka (Plebejus 

idas), illetve az ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron). 

 

A különböző erdők nappali lepke faunájának jellemző fajai tartoznak a tarkalepkefélék 

családjába, melyeknek számos képviselője védett. 

Füzes ligetek elterjedt lepkéi a kis színjátszólepke (Apatura ilia) és a nagy rókalepke 

(Nymphalis polychloros), ritkább a gyászlepke (Nymphalis antiopa). A nagy színjátszólepkét 

(Apatura iris) eddig csak Garábon észlelték a területen. 

Üde lomberdőkben számos helyen került elő a kis fehérsávoslepke (Neptis sappho) és a díszes 

tarkalepke (Euphydryas maturna), mindkét faj akácosokban is. A kis fehérsávoslepke eredeti 

tápnövényei őshonos, pillangósvirágú lágyszárúak, de az utóbbi években az akácot is 

valószínűsítik. A díszes tarkalepke tápnövényei kőrisfélék, így nem tudni, miért jelent meg 

akácosokban (például Szandán, nagy egyedszámban). 

 

Az éjszakai lepkék leglátványosabb képviselője a hatalmas méretű nagy pávaszem (Saturnia 

pyri). Gyümölcsfákon él, kedveli a szilvát, diót, korábban kártevőként is jegyezték. Az utóbbi 

20 évben rendkívül megritkult, elképzelhető, hogy csak néhány öreg gyümölcsösben maradt 

fenn a környéken. Néhány éve újra látni településeken is, amint éjjel a lámpáknál csapong. 

Kisebb termetű, gyakoribb rokona, a szintén védett kis pávaszem (Eudia pavonia), 

gyümölcsfák mellett rózsaféle cserjéken is él, így megtalálható gyepekben, erdőszéli 

cserjésekben. 

 

 
Nagy pávaszem 
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A kökényes – galagonyás cserjések (töviskesek) értékes lepkefaja a sárga gyapjasszövő 

(Eriogaster catax). Hernyói kora tavasszal, szövedékben kezdik csoportosan életüket, majd 

szétszélednek a környező bokrokra. Sokkal gyakoribb, de előzőhöz hasonlóan védett faj a 

tavaszi gyapjasszövő (Eriogaster lanestris). 

 

A szenderfélék védett képviselője a melegkedvelő tölgyesekben élő tölgyfaszender (Marumba 

quercus), illetve az irtásrétekről, néhány helyről előkerült dongószender (Hemaris tityus). 

 

A bagolylepke-félék eddig ismert legértékesebb képviselője a fokozottan védett magyar 

tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii). Szűk elterjedésű, állatföldrajzilag fontos faj, 

tápnövényei a tatárjuhar és a mezei juhar. A Cserhát melegkedvelő tölgyeseiben számos 

helyen előkerült, de kiemelendő állománya él a bujáki Hényelpuszta lösztölgyes-

maradványában is. 

Molyhos tölgyön él a zörgőlepke (Rileyana fovea), hímjei alkonyatkor, zörgő hangot adva 

rajzanak a melegkedvelő tölgyesekben. 

A félszáraz irtásrétek gazdag bagolylepke-faunájából kiemelendő a Kozárdról kimutatott 

vasvirág-csuklyásbagoly (Cucullia xeranthemi). 

 

Itt mindenképpen megemlítendő, hogy az éjszakai lepkék faunisztikai vizsgálata még alig 

kezdődött el a területen (és az egész Cserhátban), az eddigi ismeretek alapján még számos 

értékes faj előkerülésére kell számítanunk, főként a bagolylepkék és az araszolók köréből. 

 

4.2.4.2. Gerincesek 

 

Halak 

 

A Cserhát, benne a tervezett natúrpark halfaunája nem mondható gazdagnak. Jelentősebb 

természetes állóvíz nincs a területen, a víztározók halfaunáját pedig a telepítések, illetve egyes 

inváziós halfajok felszaporodása határozza meg. A legnagyobb értéket egyes patakok adják, 

sajnos azonban ezek ökológiai állapota sem kielégítő. 

Az érintett patakok, biológiai alapon történő zónabeosztásuk szerint, a domolykózónába 

sorolhatók. Legjellemzőbb halfajuknak a névadó domolykó (Leuciscus cephalus) tekinthető, 

mellette mindenütt megjelenik a védett fenékjáró küllő (Gobio gobio), illetve lassúbb folyású 

részeken a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus). Utóbbi két faj részt vesz a víztározók 

benépesülésében is. 

A hegyvidéki jellegű, gyorsabb folyású patakok leggyakoribb védett hala a kövicsík 

(Barbatula barbatula), mely rendszeresen megtalálható az alsóbb szakaszokon is. Néhány kis 

vízhozamú, időnként részben ki is száradó patakban (pl. Garábi-patak) az egyetlen halfaj, így 

ökológiai szerepe kiemelkedő. Szintén gyakori rokona, a vágócsík (Cobitis elongatoides), 

mely inkább az iszapos medrű, lassú patakszakaszokat kedveli, megjelenik a víztározókban is. 

A ritkább törpecsík (Sabanejewia aurata) a Szuha-patakból került elő, Ecsegről. Az erősen 

megritkult réticsík (Misgurnus fossilis) korábban a Bujáki- és a Szuha-patak alsóbb 

szakaszairól is előkerült, az utóbbi években azonban csak az Ipoly egyes mellékpatakjaiban 

fogták (pl. Fekete-víz). 

A Szuha.patak lassan áramló, alsóbb szakaszán előfordul a védett kurta baing (Leuciscus 

delineatus). A Fekete-vízben további védett halfajok kerültek elő: halványfoltú küllő (Gobio 

albipinnatus), sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus) és tarka géb (Proterorhinus 

marmoratus). 
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Kétéltűek 

 

A kétéltűek, életmódjuk, szaporodási szokásaik miatt a legérzékenyebb élőlény-csoportok 

közé tartoznak. Területünk kétéltű-faunájának viszonylagos gazdagsága, a természet kedvező 

állapotának jelzője. 

A hegyvidéki hatásokat tükrözi a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) jelenléte. 

Lárvái tiszta vizű erdei patakokat, forrásokat igényelnek kifejlődésükhöz, a kifejlett állatok 

pedig jó állapotú üde erdőkben élnek. A Központi-Cserhátban és a Terényi-dombságban is 

számos helyről ismert, de sehol sem gyakori. 

Az egyetlen jelenleg is gyakori gőtefaj a területen a pettyes gőte (Triturus vulgaris). Sok 

víztípusban szaporodik, a pocsolyáktól a nagyobb tavakig és a patakokig. A két évtizede még 

szintén gyakori tarajos gőte (Triturus cristatus) viszont drasztikusan megfogyatkozott, az 

utóbbi években nem sikerült megtalálni a területen. Eltűnésének okai nem tisztázottak, mivel 

korábbi szaporodóhelyeinek egy része jelenleg is kedvező állapotban van. Számos korábbi 

élőhelye (főként időszakos kisvízfolyások és állóvizek) azonban megszűnt. (A fajról tudjuk, 

hogy a víz kémhatásának változására – pH csökkenése – érzékenyen reagál, eltűnésében ez 

vezető szerepet játszhat.) 

A hazai békafajok zöme (a mocsári béka és a sárgahasú unka kivételével) megtalálható a 

területen. A barna ásóbéka (Pelobates fuscus) csak néhány helyről került elő, de valószínűleg 

jóval elterjedtebb. Miután a laza talajon kialakult élőhelyeket kedveli, a Terényi-dombságban 

számíthatunk erősebb állományaira. 

Különösen erdős területeken igen gyakori a barna varangy (Bufo bufo), a közúti 

békagázolások is elsősorban ezt a fajt érintik a Cserhátban. A zöld varangy (Bufo viridis) a 

települések leggyakoribb kétéltűje, sokszor az épületek alá kapart üregekben él. A 

házikertekben sok gerinctelent felfal, köztük számos olyan fajt, melyek a kultúrnövényeket 

károsítják. 

Általánosan elterjedt a területen a vöröshasú unka (Bombina bombina), szinte bármelyik 

állóvízben (keréknyomoktól a halastavakig) számíthatunk megjelenésére. Kis állományai a 

hegyvidéki erdőkben rejtőzködő, apró tavakban is megtalálhatók. 

 

 
Vöröshasú unka 

 

Mindenütt jelen van a területen a zöld levelibéka (Hyla arborea), a kisebb és nagyobb 

állóvizek egyaránt alkalmasak szaporodásához. 

A tervezett natúrpark leggyakoribb kétéltűjének az erdei békát (Rana dalmatina) tarthatjuk. 

Valamennyi víztípusban, mindenütt ráakadhatunk petecsomóira, kifejlett egyedeivel is bárhol 

találkozhatunk. Legfontosabb élőhelyei az erdők, de gyepekben és településeken is 
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rendszeresen megfigyelhető. Rokona, a gyepi béka (Rana temporaria) viszont kifejezetten 

ritka a területen, csak néhány jelentősebb szaporodóhelyét ismerjük. Ez a hazánkban 

hegyvidéki fajnak számító béka a Cserhát üde erdeinek és erdei vizes élőhelyeinek indikátora 

lehet.  

A terület minden patakjában és tavában megtalálhatók a kecskebéka fajkomplex (Rana 

esculenta agg.) képviselői, de taxonómiai vizsgálatuk még nem történt meg.  

 

Hüllők 

 

A hüllők legelterjedtebb, településeken, degradált élőhelyeken is megjelenő faja a fürge gyík 

(Lacerta agilis). A zöld gyík (Lacerta viridis) a természetszerű domb- és hegyvidéki gyepek 

gyakori faja. Sziklás élőhelyeken (nyílt és erdei élőhelyeken is) elterjedt a fali gyík (Podarcis 

muralis). A lábatlan gyík (Anguis fragilis) szintén elterjedt az erdős területeken, bár életmódja 

miatt ritkábban találkozhatunk vele. 

A Keleti-Cserhát egyik kiemelkedő, nemzetközi jelentőségű természeti értéke a fokozottan 

védett pannon gyík (Ablepharus kitaibelii). Az utóbbi években több, mint húsz lelőhelyét 

sikerült megtalálni a tájegységben, feltehetően egyik legnagyobb hazai állománya él itt. Tíz 

élőhely-típusból került elő a faj, legkedvezőbbnek a bokorerdő – lejtősztyepp – sziklagyep 

élőhely-mozaikok bizonyultak. (Ilyenben él Ecsegen a legerősebb ismert állomány.) 

A kígyók ismertetésének elején szükséges megemlíteni, hogy mérges kígyó nem él a 

Cserhátban és környékén. Szinte évente felröppen a hír viperáról a területen, de valamennyi 

ellenőrzött esetben valamely siklófaj volt a „tettes”. Két hazai viperafajunk (keresztes vipera 

és parlagi vipera) egyikének sincs megfelelő élőhelye a Cserhátban, így előkerülésük 

(biológiai okokból) kizárható. 

Dombvidéki jellegű területeken (főként különböző gyepekben, erdőtisztásokon) a rézsiklóval 

(Coronella austriaca)viszonylag gyakran találkozhatunk. Az erdei sikló (Elaphe longissima) 

viszont meglehetősen ritka, csak néhány helyen lehet rendszeresen megfigyelni. 

Vizek mentén mindenütt megjelenik a vízisikló (Natrix natrix), de rendszeresen 

megfigyelhető vizektől távol is (főleg a telelés előtt és után). Másik, vízhez kötődő kígyónk, a 

kockás sikló (Natrix tessellata) a Zsunyi-patakban és a Szuha-patakban került elő, több 

alkalommal. 

 

Madarak 

 

A Keleti- és Északi-Cserhát madárfaunáját az utóbbi évtizedben sikerült megismerni annyira, 

hogy reális képet tudjunk róla adni. Miután madárvonulási útvonalként, illetve állomásként 

nem játszik jelentős szerepet a terület, elsősorban a fészkelő fajokat mutatjuk be az 

alábbiakban. 

A gólyaalkatúak közismert faja, a fehér gólya (Ciconia ciconia) Nógrád megyében erősen 

megritkult, jelentősebb számban csak az Ipoly völgyében, kisebb arányban a Cserhátalján 

költ. A tervezett natúrpark települései közül alig akad, ahol jelenleg rendszeresen fészkel, 

pedig egy évtizede még szinte valamennyi faluban jelen volt. 

A fekete gólya (Ciconia nigra) költése évek óta ismert Bujákon, de több madár mozgása is 

megfigyelhető (párban és magányosan is) a környéken, elképzelhetők még további 

fészkelések. Ez az óvatos madár zavartalanabb erdőkben rakja fészkét, a Cserhátban 

jellemzően évszázados hagyásfákra. Előszeretettel vadászik hegyvidéki patakszakaszokon, 

például a Zsunyi-patakon rendszeresen megfigyelhető. 

A gémfélék közül egész évben találkozhatunk a szürke gémmel (Ardea cinerea), főként ősztől 

– tavaszig a nagy kócsaggal (Egretta alba), de költésük nem ismert a környékről. 
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A lúdalkatúak közül a vetési lúd (Anser fabalis) rendszeres, a nyári lúd (Anser anser) ritkán 

megfigyelhető átvonuló. A récék közül a tőkés réce (Anas platyrhynchos) tavakon, patakokon 

rendszeresen költ, más fajokat, leginkább a böjti récét (Anas querquedula) vonulási időben 

figyelhetjük meg tavakon, belvizeken. 

Hazánk szinte egész területére, így a Cserhátra is elmondható, hogy természeti értékei között 

kiemelkedő szerepet játszanak a ragadozó madarak. 

Minden olyan területen, ahol nagyobb kiterjedésű természetszerű erdők vannak, költ a 

darázsölyv (Pernis apivorus). Fő táplálékát a darázsfélék lárvái adják, de egyéb zsákmányok 

(pl. madárfiókák) is rendszeresen előfordulnak táplálékában.  

Bár elterjedtnek számít, az utóbbi években erősen visszaesett a héja (Accipiter gentilis) 

fészkelő állománya. Ellenben kisebb testű rokona, a karvaly (Accipiter nisus) a Cserhát szinte 

minden nagyobb fenyvesében költ. 

A leggyakoribb ragadozómadár az egerészölyv (Buteo buteo), a hegyvidéki zárt erdőktől a 

mezőgazdasági területeken húzódó fasorokig, mindenütt megtalálhatjuk fészkeit. A 

hazánkban terjedőben lévő pusztai ölyv (Buteo rufinus) néhány alkalommal előfordult 

területünk peremén, a Cserhátalján. 

A tervezett natúrpark területén, illetve környékén (a Keleti-Cserhátban és a Cserhátalján) a 

parlagi sas (Aquila heliaca) két párja telepedett meg az utóbbi években. Hazánk egyik 

legértékesebb madárfajával lett gazdagabb a Cserhát, így természetvédelmi szerepe is 

megnőtt. A faj fészkeléséhez – a közelmúltban történt viselkedésbeli változás következtében – 

különböző élőhelyeket, így hegyvidéki zavartalan erdőket, illetve síkvidéki fasorokat, 

magányos fákat vesz igénybe. Táplálkozásában mára az apróvad játszik főszerepet 

hazánkban, így területünkön is, ahol egyéb zsákmányai (ürge, hörcsög) alig vannak jelen. A 

faj védelmében legfontosabb teendő a természetvédelem és az apróvad-gazdálkodás 

összehangolása, közös élőhely-fejlesztési programok megvalósítása. A mezőgazdasági 

területeken a természetkímélő gazdálkodási módszerek támogatásával, az élőhely-szerkezet 

változatosabbá tételével mind a mezei nyúl, fácán (esetleg fogoly) vadászatot, mind a parlagi 

sas túlélését kedvezően befolyásolná. 

Másik kiemelkedő madártani érték területünkön a békászó sas (Aquila pomarina). Egyetlen 

párja a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet fokozottan védett erdejében költ. Vadászterületei a 

hegylábi szántók és gyepek. Egyik fő tápláléka a mezei pocok (Microtus arvalis), melyet 

leggyakrabban intenzív művelésű szántókon szed össze, ezért növényvédőszerrel történő 

mérgeződése fontos veszélyeztető tényező. Gyakran vadászik szárazabb gyepekben is 

gyíkokra, valamint vízállásos réteken békákra. A faj fennmaradását területünkön a költőhelyül 

szolgáló erdők zavartalanságának biztosítása, illetve a hegylábi mezőgazdasági területeken a 

természetkímélő gazdálkodás elterjesztése szolgálhatja. 

Szintén fokozottan védett, igen értékes ragadozómadár a hamvas rétihéja (Circus pygargus). 

Területünkön néhány éve még több fészkelő párját ismertük, valamennyit patak menti rétek 

magassásos foltjaiban. Az utóbbi években költési időben megfigyelhetők példányai, 

esetenként revírfoglaló párjai,  de nem költenek, pedig korábbi fészkelőhelyei megvannak. 

Táplálékát kisebb gerincesek, illetve nagyobb rovarok, melyeket gyepekben és szántókon 

zsákmányol. Hazánk más tájain szántóföldi kultúrákban is gyakran költ, erre területünkön is 

számíthatunk. 

A barna rétihéja (Circus aeruginosus) gyakori átvonuló és átnyaraló faj, a terület jelentősebb 

nádasaiban ritkán költ is. A környéken gabonában is megfigyeltük költését. Szántókon és 

réteken szerzi elsősorban zsákmányát, mely zömében kisebb gerincesekből áll. 

A kígyászölyv (Circaetus gallicus) ritkán figyelhető meg a Keleti-Cserhátban, de alkalmi 

költését valószínűsíthetjük a területen. 

Hazánk madárvilágának egyik kiemelkedő értéke, a magyarság múltjában is fontos szerepet 

játszó kerecsensólyom (Falco cherrug). Ez a hosszú ideje vadászmadárként tartott ragadozó 
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az 1980-as évekre a kipusztulás szélére jutott Magyarországon. Azóta a sikeres 

természetvédelmi tevékenységnek köszönhetően megerősödött állománya, így megjelent a 

Cserhátban is. Egy alkalommal (2002-ben) sikeresen költött a tájvédelmi körzetben, majd a 

környéken, mezőgazdasági területen telepedett meg egy pár. Zsákmányát (kis emlősök, 

madarak) gyakran szerzi intenzív szántókon, ezért ki van téve a növényvédőszeres 

mérgeződésnek. Rendkívül veszélyesek számára a középfeszültségű elektromos vezetékek 

tartóoszlopai, de még az utóbbi években is történt fészekrablás (Nógrád megyében). 

Az apró termetű, madarakra és rovarokra vadászó kabasólyom (Falco subbuteo) rendszeres, 

de meglehetősen ritka fészkelő a területen. Szintén ritka fészkelőként van jelen a vörös vércse 

(Falco tinnunculus), rokona, a kék vércse (Falco vespertinus) pedig a tavaszi vonulási 

időszakban jelenik meg rendszeresen a Cserhátalján. 

Hazánkban drasztikusan megritkult az erdők természetességi állapotát jól jelző, rejtett életű 

fajdféle, a császármadár (Bonasa bonasia). Megritkulása az intenzívvé váló erdőgazdálkodás 

degradáló hatásának köszönhető, majd az utóbbi évtizedekben a túlszaporodott vaddisznó 

tovább károsította állományait. A Cserhát északi részeiről az 1900-as évek közepéről szóbeli 

adatai vannak a fajnak, Nógrádsipek környékén pedig az utóbbi 5 évben is történtek 

megfigyelések. Fennmaradását itt az erdők viszonylag még kedvező állapota, illetve a 

táplálékául szolgáló egyes fafajok (rezgőnyár, nyír, kecskefűz) elterjedtsége biztosíthatta. A 

vaddisznó viszont itt is veszélyezteti (lehetséges, hogy napjainkra ki is pusztította) a 

császármadarat. 

A tyúkfélék ismertebb képviselői közül az Ázsiából betelepített fácán (Phasianus colchicus) 

mindenütt előfordul, a vadászati célú kieresztési helyek környékén gyakori. Szintén 

meglehetősen gyakori a vonuló fürj (Coturnix coturnix), főként gabonában és parlagokon költ. 

A fogoly (Perdix perdix) viszont nagyon megfogyatkozott, a Cserhátalján is, ahol a 

közelmúltban még erős állománya élt, már alig találkozhatunk kisebb csapataival. Kozárd – 

Ecseg – Buják területén jelenleg folyik fogoly-visszatelepítési program, mely élőhely-

fejlesztéssel és ragadozó-szabályozással is igyekszik a fajnak kedvezőbb feltételeket 

létrehozni. 

A Cserhát rétjein évente erősen ingadozó számban, de rendszeresen költ a fokozottan védett 

haris (Crex crex). Csapadékos években még zavart szárazgyepekből is hallani hangját, de 

rendszeresen a jobb állapotú mocsárréteken észlelhető. A nedves rétek eltűnése, illetve a 

kaszálás is veszélyezteti néhány párra tehető állományát a natúrpark területén. 

A kevés mocsári, tavi élőhely miatt az ilyen élőhelyekhez kötődő madárfajok ritkák a 

területen, így a guvat (Rallus aquaticus), a vízityúk (Gallinula chloropus), a szárcsa (Fulica 

atra) a víztározókon (Varsány, Terény) vannak jelen költőfajként. 

A partimadarak legismertebb hazai képviselője, a bíbic (Vanellus vanellus), elszórtan és 

rendszertelenül költ a területen. Csapadékos években számos helyen megtelepszik, főként 

belvizes szántókon, száraz években viszont csak néhány nedves réten, vagy víztározók 

melletti szántókon költ. Kedvező években, kisebb számban társul hozzá költőfajként a 

fokozottan védett piroslábú cankó (Tringa totanus). Belvizes szántón, illetve víztározó 

partján, alkalmilag költ a terület környékén a kis lile (Charadrius dubius). 

A galambalkatúak mind a négy hazai faja gyakori a területen. A kék galamb (Columba oenas) 

az idősebb lomberdők, elsősorban bükkösök madara. Nagyméretű odúkat, főként a fekete 

harkály odúit foglalja el költéshez, táplálkozni a hegylábi mezőgazdasági területekre jár ki. 

Az őszi – téli időszakban több százas csapatokban mozog a szántóföldeken. Az örvös galamb 

(Columba palumbus) az erdőktől a parkokig, sokféle élőhelyen költ, csapatokban gyakran 

együtt mozog a kék galambbal. 

A vadgerle (Streptopelia turtur) a fiatal erdők, erdőszélek, cserjések madara, még gyakorinak 

mondható a területen. Az utóbbi évek mezőgazdasági támogatási rendszere, mely a gyepek 

teljes cserjementesen tartását követeli meg a gazdálkodóktól, előnytelenül érinti a faj 
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természetvédelmi helyzetét (sok más, cserjésekhez kötődő élőlénnyel együtt). Falvaink 

közismert madara a hazánkba az 1930-as években betelepült balkáni gerle (Streptopelia 

decaocto). 

Erdőkben, cserjésekben és vízpartokon egyaránt gyakori madár a kakukk (Cuculus canorus). 

Fészekgazdája erdőkben főleg a vörösbegy (Erithacus rubecula), patakok, tavak mentén a 

nádiposzáta fajok (Acrocephalus spp.). 

A baglyok több, értékes hazai képviselője is jelen van a területen. Legfontosabb az uhu (Bubo 

bubo) költése a terület kőbányáiban. Egy pár sikeres költését bizonyították az utóbbi években, 

de egy további pár költése is valószínűsíthető. Legnagyobb baglyunk csúcsragadozó szerepet 

tölt be a területen, minden önmagánál kisebb gerincest zsákmányul ejt. Leggyakoribb 

táplálékának a vándorpatkány bizonyult, ezzel közegészségügyi szerepet is betölt. 

Rágcsálóirtóktól sajnos rendszeresen mérgeződik, további nagy veszélyt az elektromos 

hálózat oszlopai, a vasúti és közúti gázolás jelent számára. 

 
 

Uhu 

 

Másik nagytermetű bagolyfajunk, az uráli bagoly (Strix uralensis) az utóbbi években jelent 

meg a Cserhátban, így a tervezett natúrpark területén is. Párban is megfigyelték, de költése 

még nem bizonyosodott be. Erdőkben, ragadozómadarak fészkében, illetve odúkban költ a faj, 

megtelepítésére mesterséges fészkelőládákat helyeztek ki a Kelet-Cserhát Tájvédelmi 

Körzetben. Gyakoribb odúlakó faj a macskabagoly (Strix aluco), amely fekete harkály 

odúban, kikorhadt facsonkban, de épületekben is megtelepszik. Területünk idősebb erdeiben 

mindenütt előfordul. Az erdei fülesbagoly (Asio otus) leggyakrabban nyílt területek 

fasoraiban, erdőfoltjaiban, szarka és szürke varjú fészkében költ, de parkokban is 

rendszeresen észlelhető. 

Településekhez kötődik több bagolyfaj is, így a templomtornyokban, gazdasági épületekben, 

padlásokon élő gyöngybagoly (Tyto alba). Környékünkön csak kevés helyen ismerjük, 

templomtoronyból, illetve lakóház padlásáról. A kuvik (Athene noctua) napjainkra erősen 

megritkult, de még több helyről ismerjük lakóházak, gazdasági épületek padlásán költését. 

Apró rokona, az éjszakai füttyögéséről észlelhető füleskuvik (Otus scops) néhány helyről 

szintén ismert, települések odvas fáiban telepszik meg.  

Szintén éjszaka vadászik, repülő rovarokat zsákmányol a lappantyú (Caprimulgus europaeus). 

Területünk gyepekkel mozaikoló erdei kiváló életlehetőséget biztosítanak ennek a madárnak, 

így meglehetősen gyakori. 

A sarlósfecske (Apus apus) költését területünk szomszédságában csak a pásztói Szent Lőrinc 

plébániatemplom tornyából ismerjük, de csapatai költésidőben rendszeresen észlelhetők a 

területen. 
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A vizekhez kötődő, főként apróhallal táplálkozó jégmadár (Alcedo atthis) a Szuha-patak 

partfalában rendszeresen költ, de további helyeken (tavakon, patakok mentén) is 

megfigyelhető. 

A gyurgyalag (Merops apiaster) kisebb kolóniáit minden településünk homokbányáiból 

ismertük. Az utóbbi évtizedben azonban ezek fokozatosan tűntek el, így mára ritka madárrá 

vált a gyurgyalag, aminek egyik oka bizonyosan a bányák művelésének felhagyása. (A 

gyurgyalag viszonylag frissen kialakult falakba vájja költőüregét.) 

A legeltetéses állattartás visszaszorulásával erősen megritkult a búbosbanka (Upupa epops) is, 

de szórványosan még sokfelé találkozhatunk vele területünkön. 

Bár nincsenek rá adataink, de valószínűsíthető, hogy évtizedekkel ezelőtt a Cserhátban még 

költött a szalakóta (Coracias garrulus). Az utóbbi években a Cserhátalján többször is 

megjelent, ami talán a faj visszatelepülési folyamatának a jele. (Az Alföld hegylábperemi 

részein erősödő állománya erre reményt ad.) 

A harkályok közismert odúkészítő madarak, ezzel a tevékenységükkel az erdei élővilág 

kiemelkedő jelentőségű tagjai. Területünkön valamennyi hazai fajuk előfordul, de a fehérhátú 

harkályt (Dendrocopos leucotos) eddig csak kóborlóként észlelték. Ez a hazánkban 

hegyvidéki jellegű, főként bükkösökhöz kötődő faj az erdők természetességi állapotának 

kiváló jelzője. A Szécsényi-dombság északi részén (Litke) ismert költése, így területünk 

nagyobb kiterjedésű bükköseiben (pl. Nógrádsipek) is elképzelhető megtelepedése. 

A nyaktekercs (Jynx torquilla) erdőszéleken, gyümölcsösökben sokfelé költ, odúját általában 

nem maga készíti. A zöld küllő (Picus viridis) főként patakmenti ligeterdőkben, ritkábban 

idős bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben költ. Ritkább rokona, a szürke küllő (Picus 

canus) is számos helyről ismert, idősebb gyertyános- és cseres-tölgyesekben. A 

megfigyelések szerint a Cserhátban szinte csak azokban az erdőkben költ, amelyekben sok 

vöröshangya (Formica spp.) boly található, illetve elegendő a holt fa.  

Az idősebb, természetszerű tölgyesek és bükkösök jellemző, kiemelkedő ökológiai szerepet 

játszó faja a fekete harkály (Dryocopus martius). Legnagyobb odúkészítő madarunk, ezzel az 

erdei életközösségekben számos más állatfaj életlehetőségeit biztosítja. Odúit rendszeresen 

veszik igénybe a kék galamb, a macskabagoly, a nyuszt, esetenként nagyobb emlősök, illetve 

denevérkolóniák. 

Területünk szinte valamennyi erdőtípusának természetszerű állapotú állományaiban 

megtalálhatjuk a közép fakopáncsot (Dendrocopos medius). A sok holt fát tartalmazó, idősebb 

tölgyesekben párjainak száma megközelíti a nagy fakopáncsét (Dendrocopos major). Utóbbi 

leggyakoribb harkályfajunk, az őshonos fafajokból álló erdők mellett idős akácosokban, 

fenyvesekben, illetve gyümölcsösökben, parkokban is megtelepszik. A településekről jórészt 

kiszorította az 1930-as évektől terjeszkedő balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), mely 

faj a tervezett natúrpark valamennyi falvában jelen van. 

Területünk tölgyeseiben és patakmenti ligeterdeiben gyakori fészkelőnek számít verébméretű 

harkályunk, a kis fakopáncs (Dendrocopos minor). 

A pacsirták legértékesebb faja a cserjésedő sztyeppréteken, parlagterületeken fészkelő erdei 

pacsirta (Lullula arborea). Szórványosan, kis egyedszámban költ a területen, egyedül Szanda 

környékén számít viszonylag gyakorinak. 

Szántók, parlagok és legelők jellegzetes, gyakori madara a mezei pacsirta (Alauda arvensis). 

Elterjedt, de kevésbé gyakori rokona, a búbospacsirta (Galerida cristata) elsősorban zavart 

élőhelyeken: települések szélén, földutak mellett fészkel. 

Az állattartás visszaszorulásával és a hagyományos épületek eltűnésével az utóbbi 

évtizedekben drasztikusan csökkent a füstifecske (Hirundo rustica) költőpárjainak száma. A 

natúrpark falvaiban még így is gyakoribbnak számít, mint a molnárfecske (Delichon urbica). 

Partifecske (Riparia riparia) költése nem ismert a területen belül, a szomszédságban a Csécse 

melletti homokbányában található néhány száz páros kolóniája. 
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A sárgarigó (Oriolus oriolus) elterjedt faj, főként ligeterdőkben, gyümölcsösökben, kertekben 

költ. 

A korábban ritka holló (Corvus corax) napjainkra gyakorivá vált, mind erdőkben, mind 

mezőgazdasági területeken költ. Népes csapatai is megfigyelhetők, a legnagyobb eddig 130 

madárból állt. 

A dolmányos varjú (Corvus corone cornix) elsősorban a hegylábi, illetve alacsony 

dombvidéki mezőgazdasági területeken gyakori. Ugyanezen faj nyugati elterjedésű alfaja a 

kormos varjú (Corvus corone corone), melyet megfigyeltek Ecsegen, a két alfaj hibridjét 

pedig Herencsényben. 

A vetési varjú (Corvus frugilegus) kisebb telepe Varsány mellől ismert, további kolóniái 

Nógrádban csak az Ipoly és a Zagyva völgyében vannak. A csóka (Coloeus monedula) 

legközelebb Szécsény belterületén költ területünkhöz. 

A szarka (Pica pica) a hegylábi részeken, csak helyenként gyakori, a szajkó (Garrulus 

glandarius) az erdős területeken mindenütt jelen van. 

A széncinege (Parus major) és a kék cinege (Parus caeruleus) igen gyakori az erdőkben, a 

barátcinege (Parus palustris) is mindenütt jelen van, de kisebb egyedszámban. Főként 

cserjésekben gyakori az őszapó (Aegithalos caudatus), a fenyvescinege (Parus ater) pedig 

szinte minden nagyobb kiterjedésű fenyvesben költ. 

A kormosfejű cinege (Parus montanus) rendszeres kóborló és téli vendég, a környéken 

(Mátraverebély: Szentkút) költésére utaló megfigyelés is van. 

Főként bükkösökben és gyertyános-tölgyesekben gyakori a csuszka (Sitta europaea), a 

rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) a szárazabb tölgyesekben is elterjedt. Az utóbbi 

évek kutatásai során a hegyi fakusz (Certhia familiaris) is meglehetősen sok természetszerű 

erdőből (főleg tölgyesekből) előkerül. 

Szurdokszerű patakvölgyekben szórványosan költ a területen az ökörszem (Troglodytes 

troglodytes).  

Néhány helyről, elsősorban gyertyános-tölgyesekből ismert a léprigó (Turdus viscivorus). 

Gyakori téli vendég a fenyőrigó (Turdus pilaris), költését a terület szomszédságában, 

Szarvasgede belterületén észlelték.  

Erdőkben, cserjésekben és településeken egyaránt gyakori fészkelők a fekete rigó (Turdus 

merula) és az énekes rigó (Turdus philomelos).  

Roncsolt területeken, főleg települések szélén szórványosan költ a hantmadár (Oenanthe 

oenanthe). 

Gyepekben, mezőgazdasági területek szélén gyakori a cigány csaláncsúcs (Saxicola torquata), 

rokona, a rozsdás csaláncsúcs (Saxicola rubetra) üde réteken költ szórványosan.  

Településeken közönséges, de kőbányákban is rendszeresen fészkel a házi rozsdafarkú 

(Phoenicurus ochruros), a kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus) csak vonulási időben 

figyelték meg.  

Ligeterdőkben, cserjésekben gyakori a fülemüle (Luscinia megarhynchos), a vörösbegy 

(Erithacus rubecula) pedig az egyik leggyakoribb erdei faj.  

A berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) patakmenti ligeterdők és bozótosok gyakori faja, 

a réti tücsökmadár (Locustella naevia) mocsárrétek viszonylag ritka fészkelője.  

A nádiposzáták leggyakoribb faja a nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), minden nagyobb 

nádasban költ. A foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) elsősorban a kisebb 

mocsarakban, az énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) a patakmenti magaskórósokban 

fészkel.  

Cserjeszinttel rendelkező erdők gyakori faja a barát poszáta (Sylvia atricapilla), a kis poszáta 

(Sylvia curruca) inkább erdőtisztásokon, ligeterdőkben, bozótosokban költ. A cserjések, 

főként töviskesek gyakori faja a karvalyposzáta (Sylvia nisoria), melynek országosan is 
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jelentős állománya él a Cserhátban. A mezei poszáta (Sylvia communis) szintén cserjésekben, 

gyakran közutak szélén álló bokrokon fészkel. 

A csilpcsalp füzike (Phylloscopus collybita) erdőszéleken, tisztásokon és spontán cserjésedő 

területeken is gyakori, a sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) főként gyertyános-

tölgyesekben és bükkösökben költ jelentős számban. A fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) 

szórványosan költ a területen, leggyakrabban fiatal fenyvesekben. 

A sárgafejű királyka (Regulus regulus) idősebb fenyvesekben, főleg lucosokban szórványosan 

költ, a tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus) viszonylag ritkán megfigyelhető átvonuló. 

A szürke légykapó (Muscicapa striata) ligetes, idős erdőkben, erdőszéleken költ, nem számít 

gyakori fajnak. Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) sokfelé előfordul, helyenként jelentős 

állományai élnek. Bükkösöktől a bokorerdőkig, sokféle természetszerű erdőben megtalálható, 

ahol megfelelő mennyiségű odvas fa áll rendelkezésre, illetve a lombkoronaszint 

záródáshiányos. A kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) és a kis légykapó (Ficedula parva) 

rendszeres átvonulók. Utóbbi fajnak revírfoglaló párját is megfigyelték (Felsőtoldon), de 

költése nincs bizonyítva. 

Az erdei pityer (Anthus trivialis) gyakori fészkelő, parlagi pityer (Anthus campestris) költését 

a környéken a Cserhátalja szántóin ismerjük. 

Barázdabillegető (Motacilla alba) bármilyen vízközeli élőhelyen (településeken is) fészkel, a 

sárga billegető (Motacilla flava) üde réteken, esetenként belvizes szántókon, sokfelé költ. 

A hegyi billegető (Motacilla cinerea) ritka a területen, eddig a Zsunyi-, Cserkúti- és Garábi-

patakon figyelték meg költését. 

A kis őrgébics (Lanius minor) a hegylábi mezőgazdasági területeken, főleg a Cserhátalján, 

szórványosan telepszik meg, Ecsegen három pár csoportos fészkelését is észlelték. A 

tövisszúró gébics (Lanius collurio) a cserjések jellemző, gyakori fészkelője. A nagy őrgébics 

(Lanius excubitor) nagy egyedszámban telel át a területen. 

A seregély (Sturnus vulgaris) az odvas fákban gazdag idősebb erdők, fűzligetek és 

homokbányák gyakori faja. 

A házi veréb (Passer domesticus) a településeken még gyakori, bár az utóbbi évtizedben 

megfogyatkozott, a mezei veréb (Passer montanus) településeken kevésbé, de mezőgazdasági 

területek fasoraiban, ligeterdőkben szintén gyakori fészkelő. 

A meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) különböző típusú erdők gyakori madara, de 

megtelepszik cserjésekben, gyümölcsösökben, parkokban is. További gyakori pintyféléink 

közül a zöldike (Carduelis chloris) különösen kedveli a ligeterdőket, a kenderike (Carduelis 

cannabina) a borókás cserjéseket. A tengelic (Carduelis carduelis) és a csicsörke (Serinus 

serinus) egyéb élőhelyeik mellett a lakott területeken nagyon gyakoriak. 

A süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) és a csíz (Carduelis spinus) gyakori téli vendég, a keresztcsőrű 

(Loxia curvirostra) és a zsezse (Carduelis flammea) csak egyes években jelennek meg. 

Az erdei pinty (Fringilla coelebs) az egyik leggyakoribb fészkelője a terület erdeinek. 

A citromsármány (Emberiza citrinella) az erdő – gyep mozaikok, cserjésedő gyepek gyakori 

madara, a nádi sármány (Emberiza schoeniclus) szórványosan költ álló- és folyóvizek 

nádasaiban. 

Korábban csak kóborlóként volt ismert, 2005-ben több helyen is költött a Cserhátban a 

mediterrán elterjedésű bajszos sármány (Emberiza cia). A Szanda-hegy kőfejtőjében két pár 

jelenléte vált bizonyossá, remélhetőleg tartósan megtelepül ez az értékes énekesmadár 

területünkön. 

Mezőgazdasági területeken, főként hegylábi gyepekben gyakori fészkelő a sordély (Miliaria 

calandra), télen a Cserhátalján nagyobb csapatai is észlelhetők. 
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Emlősök 

 

A legközismertebb emlősállatok közé tartozó keleti sün (Erinaceus concolor) mindenütt jelen 

van területünkön, kedveli a településeket is. Az emlősök között könnyen észlelhetőnek 

számító állat drasztikus megritkulását tapasztalhatjuk az utóbbi évtizedekben, amely 

táplálékbázisának megfogyatkozásával és a megnövekedett gépjárműforgalom pusztításával 

lehet összefüggésben. 

Rejtettebb életmódot folytató rovarevők a cickányok, melyek közül nagyon gyakori az erdei 

cickány (Sorex araneus), a mezei cickány (Crocidura leucodon) és a keleti cickány 

(Crocidura suaveolens). (Területünkön télire az épületekbe elsősorban utóbbi faj húzódik be.) 

Nem ritka a törpecickány (Sorex minutus) sem, patakok mentén pedig a vízhez kötődő 

közönséges vízicickány (Neomys fodiens) is több helyről előkerült. 

Még mindenütt előfordul a túrásairól jól észlelhető vakond (Talpa europaea), de a sünhöz 

hasonlóan az utóbbi időben jóval kisebb egyedszámban van jelen. 

A tervezett natúrpark denevérfaunájáról kevés információ áll rendelkezésre. 

Templomtornyokban a közönséges denevér (Myotis myotis) százas nagyságrendű, illetve a 

kései denevér (Eptesicus serotinus) kisebb kolóniái ismertek. 

A kis patkósdenevért (Rhinolophus hipposideros) számos alkalommal megfigyelték a 

területen, szaporodó kolóniája több helyen valószínű. 

A koraidenevér (Nyctalus noctula) odvas fákban gazdag erdőkben, sokfelé előkerült, 

valószínűleg a terület leggyakoribb denevérfaja. Az odúlakó fajok közül ismert még a vízi 

denevér (Myotis daubentoni) és a törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) előfordulása. 

A mezei nyúl (Lepus europaeus) mindenütt jelen van a területen, erdőkben kisebb 

sűrűségben, mint mezőgazdasági területeken. Erős állománya él a Cserhátalján, ahol 

vadgazdálkodási jelentőségén túl természetvédelmi szerepe is kiemelkedő, mint a parlagi sas 

fő táplálékállata. 

A nagyobb kiterjedésű természetszerű erdőkben gyakori a mókus (Sciurus vulgaris). 

A korábban mezőgazdasági kártevőnek számító ürge (Spermophilus citellus) a kipusztulás 

szélére jutott, jelenleg egy egészen kis állománya ismert Buják mellől. 

A nagy pele (Glis glis) erdőkben, a mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) nagyobb 

cserjésekben is gyakori rágcsáló. A Magyarországon korábban ritkának tartott erdei pele 

(Dryomys nitedula) a Cserhátban számos helyen előkerült, valószínűleg igen jelentős 

állományai élnek területünkön is. 

Az évtizedekkel ezelőtt közönséges hörcsög (Cricetus cricetus) a terület nagy részéről eltűnt, 

a számára ideális feltételekkel rendelkező Cserhátalján is csak elvétve észlelhető az utóbbi 

években. 

A tervezett natúrpark területén ismert további, védelem alatt nem álló rágcsálók: vöröshátú 

erdeipocok (Clethrionomys glareolus), kószapocok (Arvicola terrestris), mezei pocok 

(Microtus arvalis), pirókegér (Apodemus agrarius), közönséges erdeiegér (Apodemus 

sylvaticus), sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis), törpeegér (Micromys minutus), házi 

egér (Mus musculus), güzüegér (Mus spicilegus), házi patkány (Rattus rattus), vándorpatkány 

(Rattus norvegicus). 

Legismertebb ragadozó emlősünk, a róka (Vulpes vulpes) mindenütt előfordul, a veszettség 

elleni immunizálási program következtében egyre nagyobb számban. 

Az észak-amerikai jövevény mosómedve (Procyon lotor) megjelent a területen, Hollókőn 

lábnyomait észlelték, Mátraszőlős mellett pedig elgázolt példányt találtak. 

Elsősorban erdőkben gyakori állat a borz (Meles meles), de mezőgazdasági kultúrákban 

táplálkozva rendszeresen jelentkezik kártétele is. 

A menyétféle kisragadozók gyakori, közismert képviselője a menyét (Mustela nivalis). 

Ritkábban, de főként patakok mentén rendszeresen találkozhatunk a hermelinnel (Mustela 
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erminea). Nyílt területeken, településeken gyakori a közönséges görény (Mustela putorius). A 

nyest (Martes foina) nagyon változatos élőhelyeken jelenik meg, a zavartalan sziklás erdőktől 

a településekig. A nyuszt (Martes martes) erdei állatnak számít, bár zsákmány után gyakran 

nyílt területeken jelenik meg. Viszonylag gyakori az erdősültebb részeken. 

A fokozottan védett vidra (Lutra lutra) a cserháti patakok csúcsragadozója, bár kis 

egyedszámban, de területünk nagy részén jelen van. Fennmaradását a vizek halfaunájának 

elszegényedése mellett nagymértékben veszélyezteti az egyre bővülő úthálózat (gázolás). 

A vadmacska (Felis sylvestris) jelenléte szinte az egész területen kimutatható, nem számít 

ritka állatnak. Ugyanakkor a házimacskával való hibridizáció mértékét nem ismerjük, csak 

valószínűsíthetjük, hogy a tiszta vérű állatok erősen megritkultak (vagy el is tűntek). 

Az őshonos nagyvadak közül a gímszarvas (Cervus elaphus), az őz (Capreolus capreolus) és 

a vaddisznó (Sus scropha) is gyakori a területen. Természetvédelmi problémát elsősorban a 

túlszaporodott vaddisznó okoz, de a természetes erdőfelújulás akadályozásával számos helyen 

a gímszarvas állománya is gondot jelent. 

A betelepített nagyvadak közül a muflon (Ovis ammon) több helyen állandó állománnyal 

rendelkezik, a dám (Dama dama) inkább váltóvadként van jelen. A természeti állapotot 

károsító hatásuk mértékét még nem vizsgálták a területen. 

 

A natúrpark területén előforduló védett állatfajok jegyzéke 
 

GERINCTELENEK 

 

Magyar név Tudományos név Értéke (Ft) 

Éti csiga Helix pomatia 2000 

Hordócsiga Orcula dolium 2000 

Sima orsócsiga Cochlodina cerata 10000 

Bikapók Eresus cinnabarinus 2000 

Óriás-keresztespók Araneus grossus 2000 

Pokoli cselőpók Lycosa vultuosa 2000 

Szongáriai cselőpók Lycosa singoriensis 2000 

Díszes légivadász Coenagrion ornatum 2000 

Feketelábú szitakötő Gomphus vulgatissimus 2000 

Kisasszony-szitakötő Calopteryx virgo 2000 

Pataki szitakötő Orthetrum brunneum 2000 

Imádkozó sáska Mantis religiosa 2000 

Fogasfarkú szöcske Polysarcus denticauda 2000 

Lándzsás karimáspoloska Phyllomorpha laciniata 2000 

Mannakabóca Cicada orni 2000 

Óriás-énekeskabóca Tibicina haematodes 2000 

Erdei hangyaleső Myrmeleon formicarius 2000 

Keleti rablópille Libelloides macaronius 10000 

Kétszínű fogólábú-fátyolka Mantispa styriaca 2000 

Aranyos bábrabló Calosoma sycophanta 2000 

Aranypettyes bábrabló Calosoma auropunctatum 2000 

Bőrfutrinka Carabus coriaceus 2000 

Kék futrinka Carabus violaceus 2000 

Láncos futrinka Carabus problematicus 10000 

Lapos kékfutrinka Carabus intricatus 2000 

Ragyás futrinka Carabus cancellatus 2000 
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Rezes futrinka Carabus ullrichi 2000 

Őszi nünüke Meloe autumnalis 10000 

Skarlátbogár Cucujus cinnabarinus 2000 

Tükrös díszbogár Capnodis tenebrionis 2000 

Kis szarvasbogár Dorcus paralellipipedus 2000 

Szarvasbogár Lucanus cervus 2000 

Magyar virágbogár Netocia ungarica 10000 

Orrszarvúbogár Oryctes nasicornis 10000 

Pompás virágbogár Cetonischema aeruginosa 2000 

Bíborcincér Purpuricenus budensis 2000 

Diófacincér Megopis scabricornis 2000 

Hengeres szalmacincér Theophilea cylindricollis 2000 

Magyar darázscincér Chlorophorus hungaricus 2000 

Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10000 

Sápadt éjicincér Hesperophanes pallidus 2000 

Szalmacincér Calamobius filum 2000 

Szilfacincér Akimerus schaefferi 10000 

Vércincér Purpuricenus kaehleri 10000 

Vöröscombú facincér Rhopalopus spinicornis 10000 

Dárdahere-zsákhordóbogár Antipus macropus 2000 

Farkasalmalepke Zerynthia polyxena 10000 

Fecskefarkú lepke Papilio machaon 2000 

Kardoslepke Iphiclides podalirius 10000 

Kis apollólepke Parnassius mnemosyne 10000 

Barnabundás boglárka Polyommatus admetus 10000 

Északi boglárka Plebejus idas 2000 

Hegyi törpeboglárka Cupido osiris 50000 

Ibolyás tűzlepke Lycaena alciphron 2000 

Kis tűzlepke Lycaena thersamon 2000 

Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50000 

Szilfa-csücsköslepke Satyrium w-album 2000 

Türkiz boglárka Maculinea ligurica 50000 

Atalantalepke Vanessa atalanta 2000 

Csőröslepke Libythea celtis 2000 

Díszes tarkalepke Euphydryas maturna 50000 

Gyászlepke Nymphalis antiopa 50000 

Kis fehérsávoslepke Neptis sappho 10000 

Kis rókalepke Aglais urticae 10000 

Kis színjátszólepke Apatura ilia 2000 

Nagy fehérsávoslepke Neptis rivularis 2000 

Nagy rókalepke Nymphalis polychloros 10000 

Nagy színjátszólepke Apatura iris 10000 

Nappali pávaszem Inachis io 2000 

Zöldes gyöngyházlepke Pandoriana pandora 2000 

Kis pávaszem Eudia pavonia 10000 

Nagy pávaszem Saturnia pyri 10000 

Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 50000 

Tavaszi gyapjasszövő Eriogaster lanestris 10000 
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Dongószender Hemaris tityus 2000 

Tölgyfaszender Marumba quercus 10000 

Törpeszender Proserpinus proserpina 2000 

Vasvirág-csuklyásbagoly Cucullia xeranthemi 10000 

Zörgőbagoly Rileyana fovea 2000 

 

GERINCESEK 

 

Fenékjáró küllő Gobio gobio 2000 

Kövicsík Noemacheilus barbatulus 2000 

Szivárványos ökle Rhodeus sericeus 2000 

Törpecsík Sabanejewia aurata 2000 

Vágócsík Cobitis taenia 2000 

Barna ásóbéka Pelobates fuscus 2000 

Barna varangy Bufo bufo 2000 

Erdei béka Rana dalmatina 2000 

Gyepi béka Rana temporaria 10000 

Kacagó béka Rana ridibunda 2000 

Kecskebéka Rana esculenta 2000 

Kis tavibéka Rana lessonae 2000 

Levelibéka Hyla arborea 2000 

Vöröshasú unka Bombina bombina 2000 

Zöld varangy Bufo viridis 2000 

Foltos szalamandra Salamandra salamandra 10000 

Pettyes gőte Triturus vulgaris 2000 

Fali gyík Podarcis muralis 10000 

Fürge gyík Lacerta agilis 10000 

Lábatlan gyík Anguis fragilis 10000 

Zöld gyík Lacerta viridis 10000 

Erdei sikló Elaphe longissima 10000 

Kockás sikló Natrix tessellata 10000 

Rézsikló Coronella austriaca 10000 

Vízisikló Natrix natrix 10000 

Bajszos sármány Emberiza cia 50000 

Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10000 

Barátcinege Parus palustris 10000 

Barátposzáta Sylvia atricapilla 10000 

Barázdabillegető Motacilla alba 10000 

Barna rétihéja Circus aeruginosus 50000 

Berki tücsökmadár Locustella fluviatilis 50000 

Bíbic Vanellus vanellus 50000 

Búbos pacsirta Galerida cristata 10000 

Búbosbanka Upupa epops 50000 

Cigánycsuk Saxicola torquata 10000 

Citromsármány Emberiza citrinella 10000 

Csicsörke Serinus serinus 10000 

Csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita 10000 

Csuszka Sitta europaea 10000 

Egerészölyv Buteo buteo 10000 
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Énekes nádiposzáta Acrocephalus palustris 10000 

Énekes rigó Turdus philomelos 10000 

Erdei fülesbagoly Asio otus 50000 

Erdei pacsirta Lullula arborea 50000 

Erdei pinty Fringilla coelebs 10000 

Erdei pityer Anthus trivialis 10000 

Fekete harkály Dryocopus martius 50000 

Fekete rigó Turdus merula 10000 

Fenyvescinege Parus ater 10000 

Fitiszfüzike Phylloscopus trochilus 10000 

Foltos nádiposzáta Acrocephalus schoenobaenus 10000 

Fülemüle Luscinia megarhynchos 10000 

Füleskuvik Otus scops 50000 

Fürj  Coturnix coturnix 50000 

Füsti fecske Hirundo rustica 10000 

Hamvas küllő Picus canus 50000 

Hantmadár Oenanthe oenanthe 10000 

Házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros 10000 

Hegyi billegető Motacilla cinerea 50000 

Hegyi fakusz Certhia familiaris 10000 

Héja Accipiter gentilis 50000 

Holló Corvus corax 50000 

Jégmadár Alcedo atthis 50000 

Kabasólyom Falco subbuteo 50000 

Kakukk Cuculus canorus 10000 

Karvaly Accipiter nisus 50000 

Karvalyposzáta Sylvia nisoria 50000 

Kék cinege Parus caeruleus 10000 

Kék galamb Columba oenas 50000 

Kenderike Carduelis cannabina 10000 

Kis fakopáncs Dendrocopos minor 10000 

Kis őrgébics Lanius minor 50000 

Kis poszáta Sylvia curruca 10000 

Közép fakopáncs Dendrocopos medius 50000 

Lappantyú Caprimulgus europaeus 50000 

Léprigó Turdus viscivorus 10000 

Macskabagoly Strix aluco 50000 

Meggyvágó Coccothraustes 

coccothraustes 

10000 

Mezei pacsirta Alauda arvensis 10000 

Mezei poszáta Sylvia communis 10000 

Mezei veréb Passer montanus 10000 

Molnárfecske Delichon urbica 10000 

Nádi sármány Emberiza schoeniclus 10000 

Nádi tücsökmadár Locustella luscinioides 50000 

Nádirigó Acrocephalus arundinaceus 10000 

Nagy fakopáncs Dendrocopos major 10000 

Nyaktekercs Jynx torquilla 10000 
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Ökörszem Troglodytes troglodytes 10000 

Örvös légykapó Ficedula albicollis 10000 

Őszapó Aegithalos caudatus 10000 

Réti tücsökmadár Locustella naevia 50000 

Rozsdás csuk Saxicola rubetra 10000 

Rövidkarmú fakusz Certhia brachydactyla 10000 

Sárga billegető Motacilla flava 10000 

Sárgafejű királyka Regulus regulus 10000 

Sárgarigó Oriolus oriolus 10000 

Sisegő füzike Phylloscopus sibilatrix 10000 

Sordély Miliaria calandra 10000 

Széncinege Parus major 10000 

Szürke légykapó Muscicapa striata 10000 

Tengelic Carduelis carduelis 10000 

Tövisszúró gébics Lanius collurio 10000 

Vadgerle Streptopelia turtur 10000 

Vízityúk Gallinula chloropus 10000 

Vörös vércse Falco tinnunculus 50000 

Vörösbegy Erithacus rubecula 10000 

Zöld küllő Picus viridis 50000 

Zöldike Carduelis chloris 10000 

Erdei cickány Sorex araneus 2000 

Keleti cickány Crocidura suaveolens 2000 

Keleti sün Erinaceus concolor 10000 

Közönséges vízicickány Neomys fodiens 10000 

Mezei cickány Crocidura leucodon 2000 

Törpecickány Sorex minimus 2000 

Vakondok Talpa europaea 2000 

Késeidenevér Eptesicus serotinus 10000 

Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 50000 

Koraidenevér Nyctalus noctula 10000 

Közönséges denevér Myotis myotis 50000 

Vízi denevér Myotis daubentoni 10000 

Erdei pele Dryomys nitedula 50000 

Mogyorós pele Muscardinus avellanarius 10000 

Mókus Sciurus vulgaris 10000 

Nagy pele Glis glis 2000 

Ürge Spermophilus citellus 10000 

Hermelin Mustela erminea 10000 

Nyuszt Martes martes 10000 

Vadmacska Felis silvestris 50000 

 

 

A natúrpark területén előforduló fokozottan védett állatfajok jegyzéke 
 

GERINCTELENEK 

 

Magyar tavaszi fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100000 
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GERINCESEK 

 

Pannon gyík Ablepharus kitaibelii 100000 

Békászó sas Aquila pomarina 1000000 

Császármadár Bonasa bonasia 500000 

Darázsölyv Pernis apivorus 100000 

Fehér gólya Ciconia ciconia 100000 

Fekete gólya Ciconia nigra 500000 

Gyöngybagoly Tyto alba 100000 

Gyurgyalag Merops apiaster 100000 

Hamvas rétihéja Circus pygargus 250000 

Haris Crex crex 500000 

Kerecsensólyom Falco cherrug 1000000 

Kuvik Athene noctua 100000 

Parlagi sas Aquila heliaca 1000000 

Piroslábú cankó Tringa totanus 100000 

Uhu Bubo bubo 250000 

Uráli bagoly Strix uralensis 250000 

Vidra Lutra lutra 250000 
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4.3. Tájképi értékek 

 

A tervezett Natúrpark egyik kiemelkedő értéke, vonzereje a táj egyedisége, változatossága. 

A Cserhát egyik meghatározó tájegysége a történelmi Nógrád vármegyének, illetve a jelenlegi 

Nógrád megyének is. Nagy palócunk, Mikszáth Kálmán elnevezése Nógrádra a 

„Görbeország”, amely a cserháti dimbes-dombos tájat is kiválóan jellemzi. R. Várkonyi 

Ágnes történész Nógrádot „becéző” leírását is bízvást alkalmazhatjuk a Cserhátra: „Nincs 

még egy szeglete a világnak, ahol annyira nyilvánvaló lenne, mint itt, a hegyes-völgyes 

nógrádi tájon, hogy földünkön szétválaszthatatlanul egybeépült a természet, az emberi munka 

és a történelem.” 

A tervezett natúrpark területe igazi kultúrtáj, ahol az emberi hatásoknak különböző mértékben 

kitett tájrészletek színes mozaikjával találkozunk. A természeteshez közeli, a kisüzemi 

módszerekkel művelt és a regenerálódó felhagyott területek uralják a tájat. 

A tájkép természeti alapját a felszíni formák és a növényzet határozzák meg. A Keleti-Cserhát 

képét a helyenként a középhegységi magassághatárt meghaladó, vulkáni eredetű 

hegyvonulatok határozzák meg. Ilyenek a Tepke-, a Bézma-vonulat, a Bujáktól északra eső 

hegyek, Nógrádsipek – Herencsény hegyei. Ezek a hegyek erdősültek, lábaikon azonban, 

mészkövön, löszön legelők, művelt és felhagyott szőlők – gyümölcsösök találhatók. Az 

Északi-Cserhátban a telérvonulatok, a szelíd, meszes üledékes kőzetekkel fedett dombok a 

jellemzők. 

A völgyekben ülő falvak szintén a tájkép meghatározó tényezői. Szinte minden faluban 

megtalálhatók településszerkezeti és népi építészeti értékek, de kiemelkedő a hollókői Ófalu, 

vagy a terényi Szőlősor. 

Tájképi értékek a középkori várak és várromok, így Hollókő vára, Buják és Szanda várának 

romjai.  

Gyönyörű és értékes templomokat is sok helyen láthatunk, melyek közt a dombon állók 

különösen látványosak (pl. Cserhátsurány temploma nyolcszögletű tornyával). 

Tájképi értékkel bírnak a népi szakralitás egyes tárgyi megnyilvánulásai is, mint a sok útszéli 

kereszt, vagy a patakpartokon álló Nepomuki Szent János szobrok. 

Néhány kilátó helyről láthatjuk be igazán jól a Cserhátot és tág környékét. Ilyenek például a 

szandai Vár-hegy, a béri Nagy-hegy, a Tepke kilátótornya. 

A tájképi értékek felszínes bemutatása helyett, a natúrpark célja a mélyebb átélés biztosítása, 

a „hely szellemének” megsejtetése. Ezt a terület természeti és kulturális örökségének őrizve 

történő megismertetésével szeretnénk elérni. 
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4.4. Cserhát Natúrpark településeinek fekvése, története, látványosságai, kulturális élete 

és jövőképe 

 

 

Alsótold               
                                             Adatok a településről:       

                                                                         
                                                                        Lakóinak száma: 271                
                                 
                                                                                   Területe: 786 ha 

                                                                                     
                                                                              Statisztikai kistérség: Pásztói 

 

 

 

 

Magyarország „legerősebb” faluja  
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Nógrád megye keleti felében, a belső Cserhátban a 2122. sz. út mentén fekszik. A község az 

Észak-Magyarországi régió idegenforgalmi koncepciója szerint a Hollókő–Szécsény-

Ipolytarnóc desztinációba tartozik. Alsótoldot és környékét a Kelet-Cserhát Tájvédelmi 

Körzet érinti, továbbá területén halad át az országos kéktúra útvonala. 

 
Története 
Told első írásos megnevezése 1265-ből származik: akkor István ifjabb (már apja életében 

megkoronázott, s a keleti országrészben uralkodó) király a Rátót nembeli Domokos fia 

Istvánnak adományozta szolgálataiért Ágasvárt, valamint Bárkány, Tar és Kutasó falvakat. 

Utóbbi településsel határos községként nevezte meg az oklevél Toldot. 1327-ben Szécsényi 

Tamás hollókői uradalmának szomszédjaként esett szó az itt birtokos Toldiakról. E család 

tagjai voltak a falu földesurai még 1470-ben is. Toldon 1542-ben öt portát írtak össze, 1549-

ben pedig már a török is adóztatta. 1552 nyarán, amikor a környékbeli várak elestek, 

valószínűleg elpusztult a helység, mert a XVI–XVIII. századból származó összeírások 

pusztaként említették. Török időkben elnéptelenedett falu a XVIII. század közepétől kezd 

benépesedni. Legnagyobb lélekszáma - 403 fő - 1900-1920 között volt, lakossága azóta az 

elvándorlás és a természetes szaporodás visszaesése miatt csökken. 

 
Lakossága napjainkban 
Jelenleg a falu lakóinak száma 262 fő, amely eddig mérsékelten csökkent, a tervezett 

fejlesztésekkel stagnálásra vagy kismértékű emelkedésre számítunk. 

Megoszlásuk: 0-2 éves         2 fő 

                      7-14 éves      23 fő 

                     15-18  „         13 fő 

                     19-25  „         36 fő 

                     26-50 „        100 fő 

                     51-62 „          49 fő 

                    63 felett          39 fő 

Nemek szerinti megoszlás: nő 51,5%    ffi 48,5 % 
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Látványosságok a faluban 
A két világháború helybeli áldozatainak emlékére 1993-ban kettős keresztet állítottak a 

község központjában.  

 
Épített örökség 
A falu Felsőtold felé eső külterületén egy középkori nemesi udvarház romjai állnak: egykor a 

falu birtokosáé, a Toldi családé volt. A török időkben pusztult el az épület. 

Alsótoldnak jelenleg nincs temploma. A második világháború alatt megsérült épületet 

lebontották. A XVIII. századi római katolikus harangláb azonban teljes szépségében 

fennmaradt. 

 
Kulturális élet 
A Toldi Nap évtizedes múltra tekint vissza. Célszerű megvizsgálni, hogy milyen módon lehet 

többnapos rendezvénnyé fejleszteni, a vendégeket hosszabb időre itt tartani. A közeli Hollókő 

nagy turisztikai vonzerőt jelent, ugyanakkor szálláshelyeinek száma korlátozott. Ez 

lehetőséget nyújt a környező településeknek arra, hogy tartalmas szórakozást, kellemes 

tartózkodást nyújtva a vendégeket itt tartsa. A volt óvoda felújításával szálláshelyek 

alakíthatók ki. 

További program lehet nyári grafikus és keramikus alkotótábor, bentlakásos formában más 

vidékről származó vendégek, gyermekek részére is. Vadászati programok, sportesemények 

szervezésével, kiegészítve a helyi konyha sajátosságaival a több napot helyben töltő vendégek 

számára javíthatja a falu és programjaik ismertségét. 
 

Amire büszkék vagyunk 
A falu szülötte Farádi Veres Izabella festőművésznő, akinek hamvai a község temetőjében 

nyugszanak. Emlékét, életművét emlékszobával lehetne ápolni. 

Antal András keramikus számos sikeres kiállítás részvevője, elismerés birtokosa is. 

Művészetét, alkotásait állandó bemutató teremben kellene bemutatni. 
 

A település vállalkozásai 
A foglalkoztatottak elsősorban Pásztón, illetve helyben dolgoznak, többen az építőiparban 

tevékenykednek. 

A bejegyzett vállalkozások száma 38, ebből egy kft., négy bt., huszonnyolc egyéni vállalkozó, 

négy non-profit szervezet és egy szövetkezet található a községben. Jelentősebb vállalkozás 

Antal Attila hústermelő szarvasmarha telepe, valamint Kustos Károly nyúlfarmja. 

A falu erősségei közé sorolható, hogy igen kedvező táji környezetben fekszik, jelentős az 

idegenforgalmi átmenő forgalom is Hollókő közelsége miatt. A községben két jól bevezetett 

és reklámozott  vendéglátóhely és fogadó működik, a Bableves csárda és a Told Gold panzió. 
 

A község jövőképe 
A környező települések együttműködésével tanulmány terv készítése megfontolandó, 

szerencsés esetben a próbafúrásokra pályázati pénz is szerezhető. 

A község tiszta környezete lehetőséget kínál egészség megőrző programok és beruházások 

megvalósítására. Mindennek legfőbb akadálya a pénz hiánya. További akadály, hogy a 

faluban nincs megoldva a jelenleg is keletkező szennyvíz európai normáknak megfelelő 

tisztítása.   

A tervek között szerepel Toldi Miklós életnagyságú szobrának felállítása. Legendáját Arany 

balladájának szereplőivel, a ballada egyes részeinek megjelenítésével ápolni, erősíteni. 

Kiállító helyet berendezni, korhű berendezésekkel, tárgyakkal felidézni a kort. Fontos lenne 

az ismertetők, táblák, kiadványok többnyelvű megjelenése. Kerékpárút kiépítése Hollókő, 

Szécsény, Ipolytarnóc között további fejlődést jelenthet. 
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Becske                      
                                                            Adatok a településről:       
 

                                                                       Lakóinak száma: 652 

                                                                          
                                                                        Területe: 1.567 ha 

                                             

                                                                 Statisztikai kistérség: Balassagyarmati 

 

 

„Palócföld kapuja” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége 
Nógrád megye déli részén, a Cserhát hegység szívében terül el. A közeli Balassagyarmat 

illetve Budapest vasúton és közúton jól megközelíthető. A község természeti adottságainak 

legfőbb jellemzője, hogy festői környezetben helyezkedik el, viszont erősen dombos határa 

miatt mezőgazdasági adottságai kedvezőtlenek. Falunkon halad keresztül az országos kék 

jelzésű turistaút. Helyben működik az óvoda, alsó tagozatos általános iskola, művelődési ház 

és könyvtár. Az egészségügyi ellátást, a családsegítő szolgálatot, a polgármesteri hivatal 

feladatait társulás útján látjuk el. A lakosság lélekszáma évről-évre csökken a munkanélküliek 

száma évről-évre nő. A település infrastruktúrája kiépült. A községünk szépsége és táji 

adottsága megragadta a budapesti székhelyű Buddhista Közösséget, területet vásároltak és 

minden évben nemzetközi kurzust tartanak. Évente 2000 fő látogat el a településre.  
 

Története 
Az emberi jelenlétet a Kr. előtt 2000 évvel előttről az újabb kőkort felváltó rézkorból 

származó számos lelet bizonyítja - a késő rézkori „péceli” kultúra leleteit a régészet tárta fel. 

Maga a térség Kr. 1500 évvel ezelőtt népesülhetett be, ezt bronzkori leletek bizonyítják, 

melyeket a Nemzeti Múzeum őriz. 

Az első írásos emlék 1272-ből való, egy birtok adás-vételen tűnik fel BECHKE néven. 

Azonban ismert egy 1254-ből való levél, amiben a Bolhád-hegy (a szandai Cserhát) melletti 

Becske monostoros falu olvasható, s ez Becskére értendő. Etimológiai magyarázat szerint a 

Benedek személynévből eredhet, annak kicsinyítő- becéző alakja lehet. Ezt alátámasztja, hogy 

a középkorban a XII. században Benedek rendi apátság működött a településen. Becskén a 

török hódoltság előtt több földesúr is osztozott. Közülük említést érdemel Széchenyi Benedek, 

a történelmi Széchenyi család egyik őse. 1549-től török hódoltsági terület. A török uralom 

alatt a népesség igencsak megfogyatkozott, ezért a falu akkori birtokosai Árva és Trencsén 

megyékből szlovák jobbágyokat telepítettek be. 

1754-ben három birtokos volt a faluban, 1770-re igen népszerű lett a település és a jobbágyok 

már 17 birtokosnak szolgáltak. Többnyire egytelkes – azaz „hétszilvafás” nemesek birtokai 

később tovább bővültek, az 1841. évben, a községben már 51 szavazati jogú nemes férfit 

jegyeztek. A falu határában ekkorra 4 nagy és 245 kisbirtok volt. A jobbágyfelszabadítás után 

azonos jogú polgárokká váltak a jobbágyokkal. Azonban megmaradt erős kisnemesi tudatuk, 

amelyről a századfordulón élt tanító emlékezik meg: „a lakosság ötöd része még most is 

erősen tartja magát régen szerzett jogaiban: legyen bár napszámos, de uraltatja magát és 

semmiféle egyházi kiadások viselésére nem szorítható.” Becskei idős emberek szerint a 

Galga-patak völgyében Becskénél ér véget az "Alföld" és kezdődik Mikszáth Görbeországa. 
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Lakossága napjainkban 
A községben a lakosság elöregedése a jellemző. A fiatalok a városba és a város közelébe lévő 

településekre költöznek. A lakosság száma 652 fő, 20 %-a roma származású. Az óvodások 

száma 23 fő, iskola alsó tagozat 28 fő, felső tagozat 17 fő. Az utóbbi időben több városi 

család – főként nyugdíjasok - költözött a településünkre a jó levegő miatt. 

 
Látványosságok a faluban 
Csendes, tiszta levegőjű település, egyetlen ipari üzem sincs. Dombok és erdők veszik körbe a 

falut, és a Galga-patak osztja ketté. 

 
Épített örökség 
A Kőhíd a XVIII. században létesült, boltozat magas ívelésű, anyaga terméskő.  

A hősi emlékmű műkőből készült obeliszk oldalán megörökítést nyertek I. és II világháború 

községi áldozatai.  

A római katolikus templom, a legrégebbi épület a faluban. Eredetije középkori, a jelenlegi 

1800-ban létesült. Harangján 1532-es évszám olvasható. A dombra épített és körülkerített 

jellegzetes sisakfedésű egytornyú templom Becske faluképének meghatározó építménye. A 

templom előtt található egy kőfeszület „a dézsai szőlős gazdák 1858 felirattal.” 

A körablakos ház szintén a falu egyik érdekes épülete. Jellegzetességét az utca felé néző 

körablakos homlokzat adja. 

A műemlék jellegű klasszicista Balás-kúria 1820 körül épült, a XIX. század második felében 

eklektikus stílusban átalakították, 2002-ig óvodaként hasznosították. 

 
Kulturális élet 
Rendszeres programjaink: Falunap, Idősek napja, Kihívás napja, Falukarácsony, Alapítványi 

rendezvények, Buddhista Nemzetközi Kurzus. 

 

Kékszivárvány Népdalkör tagjai a kukoricafosztást, tollfosztást elevenítik fel fellépéseik 

során. 

 
Amire büszkék vagyunk 
Becskén Siska Gyula festőművészre és a Kékszivárvány Népdalkörre vagyunk büszkék. 

 
A település vállalkozásai 
Becskén jelenleg három család foglakozik szarvasmarhatartással, K+K Farm tevékenysége a 

csibekeltetés és tojatás, ezen kívül gyümölcstermesztéssel (feketeribizli, egres), szántó 

műveléssel, gabonafélék termesztésével gazdálkodnak többnyire a helyben élők, illetve egy 

betelepülő mezőgazdasági vállalkozó is. 

A község életében is fontos szerepet tölt be Katona Lajos K+K Farmja, amely Becske, 

Naposdomb 1. szám alatt található. 

 

A község jövőképe 
Tiszta, rendezett biztonságos környezetben, ahol a megélhetés biztosított a közösség 

összetartása, munkahely teremtése, hátrányos helyzetű emberek képzése, falusi turizmus 

fejlesztése.  

Megfelelő anyagi fedezettel lehetővé válna az önkormányzati utak felújítása, a közösségi ház 

felújítása, tartalommal való megtöltése, szálláshelyek biztosítása, a műemléki híd felújítása, 

idősek napközi otthonának létesítése, a katolikus templom felújítása, tanösvény létesítése 

Galga-patak mentén, kéktúra útvonal tisztítása információs táblák, padok, szeméttárolók 

kihelyezése, tájház létesítése. 
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Bér                               
                                                          Adatok a településről:       

                                   

                                                                              Lakóinak száma: 438 

         

                                            Területe: 2.549 ha 

 

                                                                         Statisztikai kistérség: Pásztói 

 

„Andezit és termál” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége 
Bér Nógrád megye egyik legszebb fekvésű falucskája. A Cserhát lábánál a hegység 

délnyugati részén helyezkedik el, a Bér patak mentén. Közvetlen autóbuszjárattal érhető el 

Budapestről és Balassagyarmatról, de megközelíthető az apci és aszódi vasútállomásról induló 

buszjáratokkal is. 

 
Története 
A Kökényes-Radnót nemzetség ősi birtoka volt a falu. E nemzetségből származó Radnót 

halála után 1322-ben a helységet sógora, a Kacsics nembeli Simon kapta meg. Bér 1439-ben a 

bujáki várbirtokhoz tartozott. A török terjeszkedése idején, 1552 nyarán, Buják várának eleste 

miatt a hódoltság része lett. A török kiűzése után szlovákok települtek ide. Földesurai 1770-

től az Esterházy hercegek voltak, de a család 1848-ban eladta valamennyi nógrádi jószágát. A 

település lakói ma is elsősorban mezőgazdaságból élnek. A természetet kedvelő turisták 

számára ideális hely a falu és környéke földtani értékei miatt. Jelenleg a település termálvíz-

készletének hasznosítására irányulnak törekvések. 

 
Lakossága napjainkban 
A falu lakossága elöregedőben van, sok a hatvan év feletti és az egyedül élő. Mivel nincs 

munkalehetőség, a fiatalok nagy része a nagyvárosok közelébe költözött. 

 
Látványosságok a faluban 
tájkép: Andezit oszlopok 

földtani forma: Nagy-hegy 

víz: patak, forrás: Bér-patak vízesés 

Bér ófalunak nevezett részében 150 évvel ezelőtt épített csaknem 70 pince emlékeztet a 

szőlőművelés helyi hagyományaira. 

 
Épített örökség 
A Virágospusztán lévő klasszicista stílusban épült Lázár kúria keletkezéséről nincsenek 

pontos adatok, az Országos Műemlékvédelmi Felügyelet műjegyzéke szerint a XIX. 

században épült. Főhomlokzatán négy szabad oszloppal tagolt, timpanonnal lezárt középrizalit 

található, körbefutó lépcsőkkel kiemelve. Az épület keleti homlokzatán oszlopos, körbefutó 

tornác, a szárny nyugati végén egyemeletes kőfalazatú torony áll. Ehhez csatlakozik az 1969-

70-ben készült modern épületrész.  

A klasszicista stílusú evangélikus paplak - feltehetően régebbi építmény felhasználásával - 

1820 táján épült. Az udvarán XVIII. századi melléképület áll. Az udvari homlokzaton tornác 

épült. 

A béri evangélikus templom műemlék. Építészeti részletei alapján középkori eredetű. Az 

1700-ban keltezett váci püspöki jelentés szerint elhagyatva állt. 1721-ben már az 
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evangélikusok használták, mint helyreállított templomot említették. Régebbi orgonáját 1796-

ban javították, ekkor készülhetett a lépcsőtorony is. Támpilléres, gótikus szentélye helyére 

1896-ban épült a mai szentély, amely egyenes záródású. Ekkor készült a torony legfelső 

szintje is. A barokk stílusú kegyhely egyhajós, középtornyos. Előreugró tornya a legfelső szint 

kivételével középkori, első emeletén félkörös záródású, szedett élű kora gótikus ablakkeretek 

láthatók. A torony déli falához csigalépcsővel ellátott lépcsőtorony csatlakozik. Nyeregtetős, 

belső terét síkmennyezet fedi.  

Épített örökségünk részét képezi a régi vízimalom is. 

 
Kulturális élet 
Rendszeressé váltak a szlovák településsel való találkozók. 

Több alkalommal volt a faluban off-road verseny. 

Falumúzeum várja az ide látogatókat és az emlékeinkre kíváncsi helyieket. 

Megismerésre méltán érdemes a hely népviselet, felfedezésre vár a táj szépsége, és 

vendégcsábító lehet a közelben lévő Andezit fogadó. 

 
Amire büszkék vagyunk 
Egyedülálló a település közelében található, és könnyű sétával elérhető, világviszonylatban is 

ritka természeti, vulkanológiai képződmény, a Bér- Nagyhegy- 5- 6 szögletű 8-10 méter 

hosszú ívelt homorú andezit oszlopsor. 

Büszkék vagyunk a béri származású, kiemelkedő személyiségekre: Luter Nándor pedagógus-

matematikusra (1820-1891) és Moravcsik Gyula költőre (1860-1902). 

 
A település vállalkozásai 
A falu mezőgazdaságában az erdő-, rét-legelőgazdálkodás, és az állattenyésztés is jelen van. 

A helyi termékek feldolgozására jó példa a lekvárkészítés, pálinkafőzés, biotermékek 

előállítása /tejföl, túró, sajt/. 

Több életképes vállalkozás van a településen: így kőműves, ács, asztalos és vendéglátással 

foglalkozó vállalkozót is találunk. 

 
A község jövőképe 
Fontos lenne a falu fejlesztése, munkahelyek teremtése. A település mellett olyan a falu 

méreteit meghaladó üdülőövezet van kialakulóban, mely hosszútávra megalapozhatná a falu 

lakosainak megélhetését és jó beruházási lehetőségeket kínál. Most van folyamatban a 

rendezési terv, mely alapján belterületté vonnák az üdülőterületeket is. 

Lehetőséget próbálunk biztosítani a sportolni akaróknak, szponzorokat keresünk, mivel sok 

tehetséges fiatal van a faluban. 

A szlovák és cigány kisebbség felkarolása is fontos feladat. Meg kell ismernünk a 

kultúrájukat, és segíteni kell annak fejlesztésében is. 

A település bár sűrűn lakott az információ áramlása mégis akadályozott. Szükség lenne 

felmérések készítésére, hogy kinek mire van szüksége a településen, milyen szolgáltatást 

venne igénybe, és miben tudna részt venni, segíteni. A szociális térkép készítése mindenki 

javát szolgálhatná a szolgáltatókét is és az igénybevevőkét is.  

Sajnos a falu nehéz anyagi gondokkal küzd, ezért szükség lenne támogatókra, de ami rajtunk 

áll azt próbáljuk megtenni és így javítani az itt élők életkörülményeit. 
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Bokor                         
                                                       Adatok a településről:       

                                                                         

                                                                           Lakóinak száma: 137   
                                           
                                                                                       Területe: 675 ha 

                                           

                                                                     Statisztikai kistérség: Pásztói 

 
 

„A traktorok otthona”  
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Bokor község a Cserhát lábánál fekszik, nagyjából a Pásztó-Hollókő-Buják háromszög 

súlypontjában. Zsáktelepülés, megközelíteni a 21 úttól Hollókőre vezető úton lehet, 

Alsótoldon le kell térni Mohora felé, ez után az irányt táblák jelzik. Van egy időnként járható, 

festői aszfaltos erdőgazdasági út Bujákról is, ezt csak a térképek egy része jelzi. A keskeny 

úton nagyon kell figyelni a szembejövő forgalomra! A völgyben fekvő települést dombok, 

erdők övezik, kiváló túra és kerékpár útvonalakkal. 

 
Története 
Bokor község Árpád-kori település, az oklevelek 1265-ben említik először. Báthory István 

1439-ben nyerte adományul, ekkor Buják várának tartozéka volt. A középkori falu valamivel 

délebbre feküdt, és Kisbokornak nevezték. A vármegyei adóíveken 1715-ben öt magyar és öt 

szlovák, 1720-ban pedig öt magyar, valamint egy-egy szlovák és német háztartást írtak itt 

össze. A kutatók a középkorban használatos "Bukur" személynévből eredeztetik a falu nevét, 

de a bokor köznévből is származhat, az itteni bokros-cserjés vidék miatt.  

 
Lakossága napjainkban 
Lakosság összetétele: 

0-6  éves korig    4 fő 

7-14        ’’    5 fő 

15-24      ’’             10 fő 

aktív munkaképes       52 fő 

nyugdíjas   66 fő 

 
Látványosságok a faluban 
2004-ben elkészült a falu elején található vendégház, amely a környék egyik 

legszínvonalasabb szálláshelye, 14 fő elhelyezésére alkalmas. Kihasználtsága az elmúlt évben 

jelentősen javult, de még mindig nem optimális. 

A település legnagyobb kincse a védett vízbázis, mellyel a két szomszédos település 

vízellátását biztosítjuk. 

 
Épített örökség 
Evangélikus templom: 1727-ben a Bokorban lakó evangélikusok a romos katolikus 

templomot használták, ami feltehetően azonos a község temetőjében lévő rommal. 1770-ben a 

község birtokosa a Darvas család lett, eredetileg a katolikusok számára ők építették a mai 

templomot. Az építés pontos éve nem ismert. Az 1790 körül, késő barokk stílusban készült 

templom egyhajós, 1863-ban leégett. Épített oltára és szószéke van, karzata U alakú, négy 

faragott faoszlopon nyugszik. Padlózata nagy, négyzetes, sima padlótéglákból áll.  



79 

 

Templomrom: A temetőben lévő rom egy XIII. századi templom maradványa. A 

falmaradványok a temető legmagasabb pontján találhatók, nagyobbrészt fákkal, bokrokkal 

benőve. Nyugati fala hat méteres hosszban még áll. Az elmúlt évtizedben ravatalozót építettek 

mellé, melynek oldalfala a rom keleti alapfalára került.  

 
Kulturális élet 
A településen két országosan is hírnevet szerzett rendezvényt tartunk évente. Az egyik a 

veterán traktorok találkozója. 2007 májusában már ötödik alkalommal gyűltek össze az 

erőgépek és a látogatók száma elérte az ötezret. 

A másik jelentős rendezvény a faluban, mely szintén kezd egyre népszerűbbé válni az OFF- 

ROAD verseny, mely a modell autók terepversenye. Elindítása egy helyi vállalkozó érdeme, 

aki a falu határában OFF-ROAD pályát épített. 

Minden évben tartunk falunapot, mely mindig nagyon jó hangulatban telik, de ezt szűk 

körben, mint egy nagy család összejövetelét, szoktuk megtartani. Különböző versenyeket 

szervezünk, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Ilyenkor felköszöntjük a falu legidősebb 

lakóját, majd amit közösen megfőztünk együtt elfogyasztjuk. 

Egyre nagyobb hagyománya van az országosan szervezett, környező településeket is útba ejtő 

futó versenyeknek. Évente két alkalommal adunk otthont a rendezvényeknek. Ilyenkor több 

százan érkeznek a településre, de csak a futóverseny idején tartózkodnak nálunk. Gyakran 

elhangzik, hogy feltétlenül eljönnek máskor is. 

A helyiek elbeszéléséből hallva, régen színvonalas hagyományőrző csoport működött. Ennek 

sajnos ma már nyoma sincs. 

A szlovák kisebbségi önkormányzat képviseli időnként a települést a hagyományőrző 

rendezvényeken, mint például a Vanyarci Haluska Fesztiválon. 

 
A település vállalkozásai 
A település legjelentősebb vállalkozása a BOKORI SAJTOT előállító HIKSZ Kft. Az 

együttműködés érdekében velük közvetlenül kell felvenni a kapcsolatot. A családok többsége 

önellátó módon foglalkozik gazdálkodással. Kereskedelmi mennyiséget mézből és málnából 

termelnek. 

 
A község jövőképe 
Évek óta pályázunk a falu legrégebbi házának tájházzá alakítására, de eddig sajnos 

eredménytelenül. 

Még élnek idősek, akik valamikor kézműves tevékenységet folytattak, de ennek ma már 

sajnos semmilyen látható jelei nincsenek a hétköznapokban. 

Pár éve próbáltunk nyugdíjas klubbot létre hozni, de minimális volt az érdeklődés.  

A tavalyi év első sikeres próbálkozása volt, hogy egy hétig fiatal művészeknek alkotótábort 

szerveztünk. A művészek jól érezték magukat, így reméljük ebből is sikerül hagyományt 

teremteni. 
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Buják                          
                                                                         Adatok a településről:       

                                            

                                                                                    Lakóinak száma: 2240                                                    

                                                                                           

                                            Területe: 5.304 ha 

 

                                                                               Statisztikai kistérség: Pásztói 

                             

 

 

„Festőt megihlető népviselet” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Buják a Cserhát déli részén, a Buják- és a Virágos-patak találkozásánál fekszik. A Cserhát 

legnagyobb települése. Ásatási leletek bizonyítják, hogy már az ősember is megtelepedett a 

falut körülvevő dombokon. Vára feltehetően a tatárjárás után épült, és nem játszott nagy 

szerepet a török hódoltság idejében. 

A falu felett a Cserhát legnagyobb összefüggő erdőrésze terül el. 

Buják zárt település, megközelítése szilárd burkolatú úton csak Kisbágyon felől lehetséges. 

Talán a zártságának köszönhető, hogy megmaradt a falu híres népviselete, emiatt sok turista 

keresi fel a települést.  

 
Története 
A bujáki vár oklevelek szerint 1303-ban már állt. 1386-ban Mária királynő a Garaiaknak 

adományozta. Ezt Zsigmond király 1393-ban megerősítette, de 1424-ben nejének, Borbálának 

adta. 1439-ben a Báthory család lett a település földesura. 1528-ban Werbőczy István szerezte 

meg. A várat 1552-ben Ali budai basa elfoglalta, de mindössze 28 fős őrség állomásozott itt. 

1562–63-ban Szefernek, a hatvani szandzsák helyettes emírjének hűbérbirtoka volt. 1593-ban 

Báthory István országbíró foglalta vissza a töröktől, majd 1605-ben Bocskai István hadai 

szállták meg. 1606-ban visszakerült császári kézre. A falu a XVII. században a töröknek is 

adózott, 1633–34-ben a váci nahije községei között említették. A várat 1663-ban a törökök 

visszafoglalták és felrobbantották. 1745-ben Mária Terézia az Esterházyaknak adományozta. 

A közeli Hényelpuszta önálló település volt, 1391-ben említették először az oklevelek.  

 
Lakossága napjainkban 
Lakóinak száma 2.240 fő, ami évről-évre csökken. A községre a fiatalok elvándorlása és az 

elöregedés jellemző. Helyben kevés munkahely van, a munkaképes lakosság nagy része 

ingázik, főleg Budapestre, de sokan Hatvanba és Gödöllőre járnak. 

A községben működik általános iskola és óvoda. Az iskolások száma 191 fő, amelyből a 

cigány kisebbséghez tartozó gyermekek száma 88 fő, az óvodások száma 84 fő, amelyből a 

cigány kisebbséghez tartozó gyermekek száma 29 fő. 

 
Látványosságok a faluban 
A község bővelkedik látványosságokban. 

− A faluból jelzett tanösvény mentén lehet felkeresni az erdei kiránduló helyeket. 

− Az erdőben, 2001-ben újították fel a Sasbérci kilátótornyot, amely hétvégén nyitva áll a 

látogatók előtt.  

− A Selyemréti Egidius-forrás környéke kedvelt kirándulóhely.  
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− Sokan keresik fel a Rákos patak mellett elterülő Keselyréten lévő több mint 400 éves 

kocsányos tölgy matuzsálemeket, amelyeket a megye elsőként, 1943-ban védetté 

nyilvánított. 

− A bujáki népviselet az ország egyik legszebb és legismertebb népviselete. A háború előtt 

részt vettek a Gyöngyösbokréta mozgalomban. Népviseletét, hagyományait most is őrzi a 

falu lakossága.  

 
Épített örökség 
− A vár - mint a legtöbb magyar vár - a tatárjárás után épült. A várromhoz erdei ösvény 

vezet. 

− A kálvária a Kálvária-hegy legmagasabb pontján álló, szabálytalan építmény klasszicista 

stílusban épült 1820 körül, melyben megcsodálható a 12 stáció. A kálvária a mellette álló 

Szt. Anna kápolnával egységet képez. 

− Érdemes megtekinteni a község katolikus templomát, amely barokk stílusban épült. Buják 

plébániáját először 1542-ben említik, az akkori templom helye azonban ismeretlen. A mai 

templom 1752-57-ben épült, Esterházy Pál kegyúr költségén. E század elején falai 

megrepedtek, boltozatából téglák hullottak ki, ezért 1902-ben újraboltozták, hajóját 

bővítették, szentélyét átépítették. 1933-ig fazsindelyes fedésű volt. Harangjai 1746-ban 

még haranglábon voltak elhelyezve.  

 
Kulturális élet 
Minden év júniusának első vasárnapján – több mint 20 éve - megrendezésre kerül a „Bujáki 

Vasárnap” folklór fesztivál. Október elején szüreti felvonulást tartunk. 

Az óvoda épületében helytörténeti gyűjtemény tekinthető meg. A községben van egy 

magántulajdonban lévő „bujáki baba” gyűjtemény.  

A falusi turizmus fejlődőben van, az utóbbi időben több család alakított ki 

magánszálláshelyet. 

Glatz Oszkár festményeiből állandó kiállítás nyílt a felújított művelődési házban. 

 
Amire büszkék vagyunk 
A viseletbe és a falut körülvevő szép környezetbe lett szerelmes Glatz Oszkár Kossuth-díjas 

festőművész, aki a nyarakat Bujákon töltötte. A képein keresztül a táj szépsége, az itt élők 

életkedve, népviselet eljutott az országhatárainkon túlra is. Glatz Oszkárt a község 1936-ban 

díszpolgárává fogadta. Ma utca viseli nevét, szobra az iskolaudvaron áll. A család akarata 

szerint Buják község ajándékba kapott 40 olajfestményt. Pályázati segítséggel és önerőből az 

önkormányzat átalakította a művelődési házat, ahol a festmények ott tekinthetők meg.  

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar tudós a Buják melletti Kiskér pusztán töltötte 

gyermekkorát. Az új általános iskola az ő nevét viseli.  

 
A település vállalkozásai 
A községre a növénytermesztés, az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás egyaránt jellemző, 

de mértékük nem meghatározó. A helyben élő lakosság munka mellett, másodállásként 

foglalkozik a mezőgazdasággal, néhány betelepülő viszont vállalkozóként folytatja. A 

községben nagyobb vállalkozás nincs. A rendszerváltás után a nagyobb üzemek, cégek 

megszűntek. A vállalkozók nagy része az építőiparban és a kereskedelemben tevékenykedik. 

A faluban szeszfőzde valamint pékség működik. 

 
A község jövőképe 
A földrajzi táj szépségére, a látnivalókra (Várrom, Sasbérci kilátó, Kálvária) a népviseletre és 

a Glatz gyűjteményre építve a turizmus erősítése. 
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Cserháthaláp 
                                       

                                   

 

                                                      Adatok a településről:       

                                                                        
                                                                        Lakóinak száma: 398               
                                 
                                                                                   Területe: 1.047 ha 

                                                                                 
                                                                              Statisztikai kistérség: Balassagyarmati 

 

 

„Ahol az utak egybefutnak” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Cserháthaláp Balassagyarmattól mindössze 13 kilométerre található. Összeköti a Belső 

Cserhátban lévő falvakat Cserhátsurány – Terény vonalában. A falu, amelynek belterülete: 10 

hektár, egy széles völgyben helyezkedik el. Az átutazók községünkből körbetekintve 

megcsodálhatják a Cserhát jellegzetes, íves dombjait.  

 
Története 
Cserháthaláp Árpád-kori település, de a korai történetére vonatkozó adatok hiányosak. Az 

azonban tény, hogy a XIII-XIV. században a Halápi család volt a földesura. Birtokosának 

nevét említették 1416-ban is: Halápi János Boszniában esett a török fogságába. Hosszú 

raboskodása idején a magyar nemesek Pécsett országos tanácskozást tartottak a foglyok 

kiváltása ügyében. A rabokért összesen 65 ezer forintot követelt a török. Halápi János 

azonban soha nem tért haza, a család kihalt. A falu földesura 1542-ben Marczaly Zsigmond 

volt. Haláp a török időkben elnéptelenedett, de az 1715-ös vármegyei összeírásban már 15 

adóköteles háztartással említették. Korábban két község állt itt: az Ördög-oldal nevű domb 

alatt Nagyhaláp, Terény felé, a lapályon pedig Kishaláp terült el. A két falut 1905-ben 

egyesítették. A falucska az irodalomtörténetbe is bevonult: Mikszáth Kálmán egyik 

legismertebb és legtöbb nyelvre lefordított művében, a Szent Péter esernyője című műben írta 

le a halápi tanítónő temetésének esetét.  

 
Lakossága napjainkban 
2006-ról 2007-re fogyás, előző években szinten tartás volt jellemző a lélekszám tekintetében. 

Viszont 2007-től enyhe növekedés tapasztalható. A lakosság túlnyomó része inkább időskorú. 

2007 második felétől örvendetes változásként értékeltük, hogy fiatalok építkeznek, lakást 

vásárolnak községünkben. Többnyire a Halápról elszármazottak jöttek vissza. 

 
Látványosságok a faluban 
A Fekete-víz - az Ipoly egyik legjelentősebb bal oldali mellékága - folyik keresztül 

közvetlenül a település alatt. A „Rézparti” horgásztó Magyarnándor felé várja a 

természetkedvelőket.  

Községünkben nyugalom és csend uralkodik; a mai rohanó világban ezek jelentős és 

megbecsülendő értékek. 
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Épített örökség 
Műemlék nincs a faluban. Épített látnivalóink: a Weis Emil-féle kúria és a római katolikus 

templom, ahol a falu védőszentjeit, Szent Péter és Szent Pál apostolokat ábrázoló oltárkép 

található. 

Itt-ott palóc jellegű házak is fellelhetők. 

 
Kulturális élet 
A hagyományőrzés szép példája, amikor különböző alkalmakkor, vagy meghívásokra fellép a 

helyi hagyományőrző csoport, akik az itteni palóc népdalokat éneklik. Cserháthalápon 

kiemelkedő Schottner Andrásné tevékenysége, aki a népviselet továbbvitelét öregbíti 

babakészítéssel és felnőtt népviseleti ruhák varrásával. Két hagyományőrző csoport is van a 

faluban: egy fiatal és egy idősebb vegyeskórus. 

Rendezvényeink: 

Gyermeknap (május utolsó szombatján vagy vasárnapján) 

Nyugdíjas találkozó  

Búcsú (június 29-én) 

      Falunap szüreti felvonulással és bállal (szeptember első szombatján) 

      Karácsonyt váró ünnepség, ahol felállítást nyer az életnagyságú betlehem 

Húsvéti bál 

 
Amire büszkék vagyunk 
Büszkék vagyunk a település minden lakójára, mert mindig tudják, hogy mikor és miért kell 

összefogni a falu érdekében. 

Nagyon büszkék vagyunk fiatal tehetséges sportolóinkra: Wagner Biankára és Vankó Mátéra. 

A falu központját sikerült szépen rendbe tenni, felújítani, és karácsony környéki 

látványosságunkra, a betlehemre is. 

Cserháthaláp címerére, amit 2005. szeptember 11-én avattunk, méltán büszke a település, 

hiszen szimbolikusan kifejezi mindazt, ami a faluhoz köthető.  

 
A település vállalkozásai 
A földművelés a mérvadó, amivel a helyben élők foglalkoznak. Állattenyésztés nem igazán 

jellemző, csak a ház körüli állatok tartása figyelhető meg, de ez is visszaszorulóban van. A 

saját háztartásban megtermelteket az itt élő emberek saját céljaikra használják fel, nem 

jellemző, hogy ezzel kereskednének. Néhány gyümölcsöt termesztő család próbálkozott 

feldolgozással, kereskedelemmel, de értékesítési gondok miatt egyre inkább feladják ezt a 

lehetőséget. 

Jelentős vállalkozások nincsenek, említést érdemel, Szklenár Mihály fafaragó, aki naiv 

módon, ügyesen dolgozik a fával, és, Cifrik Gyula borász, aki most kezdte a tevékenységét, 

neki van bemutatásra alkalmas boros pincéje is. 

 
A község jövőképe 
Az átutazóknak szeretnénk valamilyen szinten vonzóvá tenni a települést, szálláshellyel, 

pihenési lehetőséggel, programokkal. Ennek legfőbb akadály a pénzhiány. Ötlet és lelkesedés 

van, csak a forrás hiányzik. Fejlesztési elgondolásaink között szerepel többek között a Weis-

kúria hasznosítsa, pihenőpark létrehozása, faluház vásárlása vagy építése. 
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Cserhátsurány 
                               
                                                      Adatok a településről:       

                                                                        
                                                                        Lakóinak száma: 889               
                                  

                                                                                   Területe: 1.880 ha 

                                                                                 
                                                                              Statisztikai kistérség: Balassagyarmati 

 

 

„Kastélyokra néző templomok” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Cserhátsurány műemlékekben gazdag, hangulatos falucska, megbújva a Belső-Cserhát 

dombjai között. Közúton megközelíthető két szomszédos települése Cserháthaláp és 

Herencsény. 

A község belterületén halad át a település fő vízgyűjtője: a Fekete-víz patak. A múlt század 

közepéig egészen Mohora településig összefüggő mocsárvilág húzódott a patak mentén.  

 
Története 
Régen Surány volt a falu neve, és a Csór nemzetség birtokolta. Neves tagja volt e családnak 

Csór Tamás csókakői várnagy, királyi főajtónálló, aki 1344-ben a falu templomát építtette, s 

búcsúengedélyt is szerzett a pápától. A község 1429 és 1443 között Szanda várának birtoka 

volt. A török hódoltság idején, 1562-63-ban Rusztem budai pasa fősolymászának, Hamidnak 

hűbérbirtoka volt. A mai falu közelében állt egykor a Kasza nevű helység, ami a török 

időkben elpusztult, s hasonló sorsra jutott Csórpuszta is, amelyet 1330-ban említettek először 

az oklevelek.  

 
Lakossága napjainkban 
Fogyás és elöregedés jellemző Cserhátsurányra. A fiatalok megtartásának lehetősége csak 20-

25 kilométeren belüli munkahelyteremtéssel lenne megoldható. Kevés a faluban a 

gyermekvállalás is. 

 
Látványosságok a faluban 
A Fekete-víz és az országos közút szabályozás során alakult ki a falu központjában lévő fél 

hektáros tó, ami kitisztítás és mélyítés után nyerte el mai formáját, s amit az önkormányzat 

több alakommal bővített és rendezett. Jelenleg a tavat főként sporthorgászati célokra 

használják. A településen még két tó, az egyik a 300 hektáros vadaskertben 12 hektáros, a 

másik 0,4 hektáros. 

Cserhátsurány falumúzeumában helyi néprajzi gyűjtemény tekinthető meg. 

 
Épített örökség 
Cserhátsurány műemlékekben igen gazdag. 

Jánossy kastély: A saroktornyos kastélyt a XVII. század elején építették, a Jánossy család 

számára. A XIX. század elején a téglalap alakú, földszintes, négy saroktoronnyal kiképzett 

épületet a pillérek beépítésével bővítették. Bejárata az udvari homlokzatán van. Ajtaja és 

ablakai füles kőkeretekkel készültek. Az épület északi sarka alápincézett, a pince az udvarból 

nyílik. Dongás és keresztboltozatos helyiségeit jórészt kőkeretes, igen szép, kazettás, faragott 
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ajtók kötik össze. Az udvar két oldalán pilléres kőfal helyezkedik el, a kapupilléreken egy-egy 

pajzsos oroszlánnal. A keleti kapurészt az 1970-es években helyreállították, az északi kapu 

teljesen romos. A kastély további három oldalát és a kis előkertet téglafal veszi körül, sarkain 

egy-egy hétszögletű tornyocskával. A meredek domboldal aljában egy külső kőfal is 

felfedezhető. A műemléki környezethez tartozik még az észak-keleten lévő fallal körülvett 

veteményeskert, a volt kertészlakással, valamint néhány volt cselédház. A keleti kapu mellett 

lévő istálló leégett, ezért lebontották.  

 

Simonyi-kastély: A barokk stílusú kastély a Simonyi család számára épült a XVIII. 

században, később a Sréter család birtokába jutott. A barokk stílusú kastély téglalap alaprajzú, 

udvari főbejárata két oszlopon nyugvó előcsarnokkal van kiképezve. Kerti homlokzatán 

kétszárnyú ajtó látható, előtte kis terasz, melyhez két oldalról lépcsőfeljáró vezet. Az 

emeletről nyíló erkélyt a megtört vonalú terasz szélén álló fejezet nélküli oszlopok tartják. 

Ajtó található a keleti oldalon is, az épület részben alápincézett. Az udvari bejárat előtti 

parkban Tessedik Sámuel mellszobra látható.  

 

Evangélikus templom: A településen birtokoskodó Sréter György 1767-tõl evangélikus udvari 

káplánt tartott. A templom elődje egy sörházból átalakított imaház volt. Az 1928-as Canonica 

Visitatió szerint a mai templomot a Sréter család telkén és annak támogatásával 1818-21 

között építették. Tornyát 1829-ben készítették el, addig harangjai fa haranglábakon álltak. 

1928-ban nagyobb felújítást végeztek a késő barokk stílusban épült templomon. Az 

evangélikusok lélekszáma fokozatosan csökkent, ezért Terény fíliája lett. Berendezése a II. 

világháborúban megrongálódott, tornyának keresztjét az 1970-es években vihar sodorta el. A 

cserhátsurányi a megye egyik legkorábbi, igen jó arányú, barokk evangélikus temploma.  

Római katolikus templom: A templomot a község birtokosa, Csór Tamás királyi főajtónálló 

1344-ben építette, gótikus kőbordázattal ellátva. Az 1711-es Canonica Visitátió már festett 

famennyezetét említi. Harangjait 1772-79 között helyezték el a toronyban, ezt megelőzően 

1722-ben és 1727-ben fa haranglábat említenek a krónikák. Keleti barokk karzata 

valószínűleg az 1700-as évek végén épült. A középkori szentély lebontásával az újkori bővítés 

1934-ben valósult meg, ekkor tűnt el a XVIII. századi, faszobrokkal díszített barokk főoltár is. 

A templom magas gerincoromra épült, egyhajós, középtornyos. Az eredeti hajója keletelt. 

Nyugati oldalán erőteljes, ötszintes gótikus torony helyezkedik el, melynek déli oldalához 

henger alakú középkori lépcsőtorony csatlakozik. Az eredeti hajó északi oldalához két 

sekrestye épült, míg a déli irányú újkori bővítés a templom mai hajója. Az eredeti 

templomhajóban több középkori féloszlop maradványa látható, innen nyílik két gótikus ajtó a 

sekrestyébe. A középkori szentélyben falfestménymaradványok, gótikus, kettős ülőfülke és 

pasztofórium található. A mai főhajó háromszakaszos, megtört síkú mennyezettel fedett. Az 

eredeti hajó ma szentély szerepét tölti be. Oltára egykor mellékoltár, részben átalakítva, kora 

barokk, XVII. századi keresztelőkútja középkori szenteltvíztartó volt.  

Az előzőeken túl a falu épített öröksége még 

a Majláth kastély  

a Sréter kiskastély  

és a Lóránt kúria. 

 
Kulturális élet 

Rendszeres rendezvényeink Cserhátsurányban: 

Tessedik Napok 

Farsang 
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Tessedik Sámuel Napok (tanári pályáját Surányban kezdte a Sréter családnál)  

Búcsú 

Majális 

Nemzeti ünnepek megünneplése 

Szüreti és duatlon verseny 

Falunapok 

Idősek karácsonya 

 
Amire büszkék vagyunk 
Büszkék vagyunk fejlett intézményi hálózatunkra, műemlékeinkre valamint Surány történelmi 

személyiségeire. A Sréter család tagjaira: János kurucgenerálisra II. Rákóczi Ferenc tüzérségi 

főfelügyelőjére; János alispánra a magyar közigazgatás korszerűsítőjére, Madách Imre 

barátjára és hivatali előjárójára; Lajos honvédezredesre Baradlay Richárd alakjának egyik 

megihletőjére; István honvédelmi miniszterre, Kreybig Lajos tudós talajkutatóra, 

akadémikusra, Magyarország talajtérképének megalkotójára a csepegtető öntözés feltalálójára 

a szerves és műtrágya hasznosítás meghonosítójára. 

 
A település vállalkozásai 
Cserhátsurányban erdő-, rét-legelőgazdálkodás, állattenyésztés valamint szántóföldi 

gazdálkodás és gyümölcstermesztés is megfigyelhető. A helyi termékek feldolgozása közül 

jellemző a lekvárkészítés, a fafeldolgozás, biotermékek, a gyógy- és fűszernövény 

feldolgozás, valamint az illóolaj előállítás. 

A településen számos olyan vállalkozás, szervezet van, amelyek a falu fejlődését elősegítik:  

Cserhát Szolg Kft 

Nagy Mihály Gyógynövény kft 

Általános Iskola 

Beret Bt. 

Önkormányzat 

Kelemen Tibor vállalkozó 

Cserhátsurány Horgász Egyesület 

Sréter Alapítvány 

Tessedik Alapítvány 

Sport Egyesület 

 
A község jövőképe 
A faluban a műemléki épületek, a múzeum és a táji környezet is bemutatásra érdemes. 

Fejlesztési elképzeléseinket főként a meglévő rendezvényekre való szervezés és vendéglátás 

építése, valamint a meglévő vállalkozások bővítése alapozza meg. Az akadályozó tényezők: a 

munkahely, az anyagi források hiánya, valamint a képzési hiányosságok leküzdése után sok 

elgondolásunk válik megvalósíthatóvá. Ilyen fejlesztési elgondolás például a tóépítés, a 

pavilonok kialakítása, vagy egy állatsimogató létrehozása, sportcsarnok többfunkcióssá tétele, 

új keresztény otthon és parókia építése, önkormányzati úthálózat korszerűsítése, parkok 

kialakítása, faluközpont kialakítása. 
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Cserhátszentiván 
                                        

                                                      Adatok a településről:       

                                                                        
                                                                        Lakóinak száma:  152               
                                  

                                                                                   Területe: 1.066 ha 

                                                                                 
                                                                              Statisztikai kistérség: Pásztói 

 

 

 

„A Cserhát legszebb völgye”   
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Cserhátszentiván Nógrád megyében az Észak-Cserhát lábánál található. A település Szécsény, 

Pásztó, és Balassagyarmat irányából is megközelíthető. A Bézma és a Kangyikó lábánál 

megbúvó település mit sem vesztett az idők során a szépségéből. A Virágos Magyarországért 

Mozgalomban szerzett belügyminisztériumi különdíj is mutatja, hogy a falu ma is rendezett. 

 
Története 
A község neve régen Szentivány volt, az Árpád-ház idejében felszabadított rabszolgák - 

korabeli szóhasználattal dusnokok vagy torlók - alapítottak. (Iván, azaz János valószínűleg 

egykori gazdájuk volt; emlékét őrzi a község neve.) Az oklevelek tanúsága szerint 1524-ben 

Katonai György birtoka volt Szentivány. A falu a XVIII. századtól nemes község volt, így 

lakói nem fizettek adót. Cserhátszentivánt gyönyörű fekvése miatt a falusi turizmus már az 

1930-as években felfedezte, nem utolsósorban már a háború előtt is létezett melegvízű 

strandjának köszönhetően. Akkoriban a Zsunyi-patak elrekesztésével kis tavat is létrehoztak. 

 
Lakossága napjainkban 
Fogyás és elöregedés jellemző Cserhátszentivánra. Iskolás korú gyermek száma 2 fő, óvodás 

korú gyermek jelenleg nincs. 

 
Látványosságok a faluban 
Szinte az egész falu őrzi a XX. század elejének hangulatát: A főutcán, a Kossuth út két 

oldalán is, szinte kizárólag a második világháború előtt épült házak állnak. Ezek egy része ma 

már nyaraló. 

Egy elhagyott kőbánya rekultivációja révén nyílt lehetősége a településnek arra, hogy a Bükki 

Nemzeti Park igazgatóságával biológiai és geológiai tanösvényt alakíthassanak ki az egykori 

strand túloldalán. A patakparti sétány ismeretgazdagító, romantikus kirándulást ígér a 

felfedezőinek. Ez a tanösvény, a kilátó, a műemlék jellegű torony, a fakereszt mind-mind 

hozzátartoznak ahhoz, ami Cserhátszentivánban ismertetésre méltó, megismerésre érdemes. 

 
Épített örökség 
Ma a régi, lebontott templom romos tornya mellett áll a temetőben az a műemlék jellegű népi 

feszületet, amit Gyurcsányi János állíttatott 1810-ben. Négyzetes, 21,5 x 18 centiméter 

keresztmetszetű, korpusza öntöttvasból készült. Bevésett díszítésekkel van ellátva: előoldalán 

körös, többszörös díszek és kehely, jobb és baloldalán a keresztre feszítés eszközei.  
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Cserhátszentiván épített örökségének része továbbá a Templomtorony és az elbontott 

középkori templom alapfalai is. A régebbi templomot a krónikák szerint 1752-ben építették 

újjá, majd 1761-ben és 1767-ben renoválták. A plébánia adatai szerint a templomhajót 1940 

körül bontották le, ekkor épült a község mai temploma is. A dombtetőn álló építmény tornya 

barokk stílusú, alapfalai földdel takartak. A templom alakja a földhányások alapján csak 

megközelíthetően követhető. A plébánia adatai szerint a hajó alatt eltömődött, boltozott kripta 

van.  

 
Kulturális élet 
Cserhátszentiván életében az egyik legjelentősebb rendezvény az évről-évre megrendezésre 

kerülő falunap.  

Falusi szálláshelyet is tudunk biztosítani. A hozzánk ellátogató vendégeket Kovács Georgina 

és Molnár István tudja fogadni. 

 
Amire büszkék vagyunk 
Bakalár  József festőművészre és Noskó Ernő olimpiai bajnok labdarúgóra méltán büszke 

Cserhátszentiván minden lakója. 

 
A település vállalkozásai 
Községünkre az erdő-, rét-legelőgazdálkodás, és az állattenyésztés egyaránt jellemző. A 

helyben élők és a betelepülők is végeznek ilyen jellegű gazdálkodó tevékenységet. Ezekre a 

helyi mezőgazdasági vállalkozásokra lehet számítani a falu életében. Ilyen életképes 

vállalkozás például az Ambrózia Kft. is. 

A helyi termékek feldolgozásának lehetőségeit egyrészt egy mini vágóhíd létrehozásával 

képzeljük el, másrészt a fa-feldolgozás helyben történő kialakításában látjuk. 

 
A község jövőképe 
Jövőképünkben  

- vizes élőhely kialakítása, „madártani” élőhely bemutatása, 

- záportározó építése, 

- a volt strand forrásainak megfúrása, 

valamint új energiaforrások feltárása is szerepel. 

Fejlesztési elképzeléseink: 

- a bio-erdőgazdálkodás helyi lehetőségeinek feltérképezése, 

- a megépült erdei iskola tovább fejlesztése, 

- agroparkok létrehozása mezőgazdasági vállalkozók társulásának keretében, 

- a szennyvíz kezelése 

Idegenforgalmi elgondolásaink: 

- a falusi turizmus (vadászati- halászati turizmus) fejlesztése 

- Hollókő irányában kerékpárút építése 

- vízbázis- és tájvédelem. 

A munkahelyteremtés lehetőségeit Cserhátszentivánon egyrészt a meglévő vállalkozások 

erősítésében, másrészt pl. a gomba-termesztés kialakításában látjuk. 

 

A jövőkép formálására - sajátos helyzetünkből adódóan- csak a környező hat kis település 

összefogásával van lehetőség. Ez közös fejlesztési és idegenfogalmi programok kidolgozását 

teszi szükségessé. (pl. egy CBA áruház nyílhatna Alsó- vagy Felsőtoldon, ami a forgalmát a 

többi településre is építhetné, vagy megoldható lenne a Cserhát Művészeti Napok elnevezésű 

nagyszabású idegenfogalmi rendezvény életre hívása, amelynek egyes eseményeit különböző 

helyszíneken lehetne megvalósítani. 
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Ecseg 
                                   Adatok a településről:       
                                              Lakóinak száma: 1 250  

 
                                                   Területe: 2.410 ha 

                                              

                                       Statisztikai kistérség: Pásztói 

 

 

 

 

„Ahol a madarak mindig énekelnek” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Ecseg Budapesttől 80 km-re, Pásztótól 10 km-re a Kelet-Cserhátban megbúvó történelmi és 

természeti értékekben gazdag település. 

 
Története 
A község határában a Kr. e. IV. évezredből származó leletek is előkerültek. Ecseg első írásos 

említése 1238-ból származik: IV. Béla egyik okiratában megerősítette itteni birtokában a 

Szent János lovagrendet. A település határában állt egykor a tatárjárás után emelt Ilona-vár. 

Az erődítmény már a XV. században elpusztult. A község 1460 és 1481 között Hollókő 

várának tartozéka volt, a középkortól egyházas hely, 1656-ban Nógrád vármegye püspöki 

helynöke volt az itteni plébános. Ecsegnek valaha igen jó bora termett: a középkorban a 

királyok adófizető eszközként is elfogadták. A helyi szőlőskerteket a XIX. század végén 

pusztította el a filoxéra. Egykor búcsújáró hely volt a falu közelében lévő úgynevezett 

szentkút, amelyhez számos csodás gyógyulás emléke fűződik. 1680-ban templomot építettek 

itt, amikor azonban a kút vize elapadt, a kegyhely is elpusztult. 

 
Lakossága napjainkban 
                       2003            2006 

0-18 éves 278 fő        286 fő 

19-60 éves      732 fő         702 fő 

61-  év felett    254 fő        256 fő 

összesen:       1264 fő      1244 fő 

Iskolások száma: 120 fő 

Óvodások száma: 53 fő 

 
Látványosságok a faluban 

- A Magas-hegy és Közép-hegy közötti szurdokvölgy (a Cserkúti-patak völgye) 

- A Közép-hegy és Bézma közötti völgy (A Zsunyi-patak völgye) 

      - Az ecsegi Várhegy (Várdomb), háttérben a Bokri-hegy, Magas-hegy, Közép-hegy, 

Bézma vonulatával és a Cseh-völggyel 

      - Parlag (eróziós domboldal, legelő) az ún. Mészkemencével 

      - Az Ecseg-Kozárd közötti tó (víztározó) 

- Andezitbe vájt szurdokok, patakvölgyek, (Cserkúti-patak, Szurdok-árok) 

      - A Közép-hegy és a Bézma andezit tömbjei szikla alakzatai 

- A Parlag nevű dűlő eróziós árkai 
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      - Az előbbiekben említett patakok, illetve a Hármas-forrás (a Zsunyi-patak völgyében), és 

az ún. Káponka-forrás, Alsómalom-forrása 

 
Épített örökség 
- Szakrális kegyhelyek: A volt kápolna (káponka) forrásának bejárati része (mészkővel 

kirakott forrásbejárat) 

- Út melletti kápolnák: Boldogasszony-káponka, Szent Anna káponka (templom mellett), 

Orbánka, Hajnalné kápolnája 

- A Boros úti pincesor (25 pince, többségük épségbe, 25-50 méter hosszúságúak márgás 

kőzetbe vájva, középkori eredetűek) 

- Malomfal maradvány az Alsómalomnál (külterület, rossz állapotban) 

- A volt Gyenes-féle vízimalom épülete a Várszeg út végén (ma vendégház) 

- Néhány idősebb parasztház a Várszeg úton 

- Damjanich úti (Szőlőkalja) és a Rákóczi úti (Felső útsor) pincesor 

- Mindenszentek templom (tornya XV. századi gótikus bejáróval), hajója barokk. A középkori 

község temploma a torony megmaradt részletei alapján a XV. században épült. Az 1697-es 

Canonica Visitatió szerint a templom jó állapotban állt, noha a település a XVI. században 

elpusztult. Nagyobb harangjai 1727-ben haranglábon voltak elhelyezve, csak egy kisebb 

lógott a templom tetőzetén lévő tornyocskában. A mai barokk templom építése 1780-ban 

kezdődött, míg felszentelése a Historia Domus szerint 1792-ben történt. A toronycsarnok 

belső kapujába vésett 1834-es évszám újabb építkezést tételez fel. A mai toronysisakot 1880-

ban készítették. A templom régi harangja Patay Pál szerint legkorábban a XV. század második 

felében készülhetett, 1908-ban a Magyar Nemzeti Múzeumba került.  

 
Kulturális élet 
Rendszeres rendezvényeink az Ecsegi karácsony és a nyári falunap, mellé érdemes lenne még 

a közel jövőben egy Boros úti fesztiválprogram szervezését is megoldanunk. 

A falu igen jelentős helytörténeti gyűjteménnyel rendelkezik, valamint a Kelet-Cserhát 

Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek megőrzésének és bemutatásának is több évtizedes 

múltja van Ecsegen.  

 
Amire büszkék vagyunk 
Banos János költő, újságíró (elhunyt); ecsegi betlehemes (Magyarország és Közép-Európa 

első ismert betlehemes játéka 1682-92 között) az ecsegi Szent Kereszt Céh kódexében (Vác, 

Egyházmegyei könyvtár) 

Kozma István volt labdarúgó (Újpest, Liverpool) 

 
A település vállalkozásai 
A Natúrpark fejlesztése kapcsán községünkből idegenvezetésre, túravezetésre helyi 

ismeretekkel rendelkező személyekkel bizton lehet számítani. 

Falunkban faipari vállalkozás, kiskereskedelmi vállalkozások és falusi vendéglátás is van.  

Ecsegre főként az erdő-, írét-legelőgazdálkodás, erdőgazdálkodás jellemző, míg az 

állattenyésztés nem igazán van jelen. 

A helyi termékek feldolgozásának lehetőség meglenne, a vállalkozási kedv nincs meg hozzá, 

csak a fafeldolgozás, illetve egy csonthéjas gyümölcsökkel foglalkozó vállalkozó (mandula) 

működik. 
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A község jövőképe 
Biztonságos, kulturált, szép, összetartó, nem öregedő, inkább fiatalodó falu megteremtése. 

Fejlesztési elgondolásaink között vannak a konkrétan következők: 

- Bekötő utak felújítása  

- Faluház létrehozása  

- Iskolaépületek felújítása 

- Szép, ízléses faluközpont kiépítése 

- A faluból kivezető utak mellé fasorok telepítése 

 A jövőkép-formálásunkhoz legfőbb feltételeket jelenleg egyrészt a struktúraváltás, 

pályázatok, állami támogatások növekedése jelentené, másrészt a munkahelyek 

létrehozásával, dolgozni, vállalkozni, közért is tenni akaró emberek tudatformálásával, 

szemléletváltozással lehet elérni.  
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Felsőtold 
 

                                                       Adatok a településről:       

                                         

                                                                         Lakóinak száma: 168  
                                                     

                                                                                     Területe: 1 038 ha 

 

                                                                  Statisztikai kistérség: Pásztói 

                             

 

 

„Palócföld legállhatatosabb falva” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Felsőtold község Nógrád megyében a Cserhát domborulatai között terül el, öt kis község 

társaságában. A falu lakosságának évszázadokon át a földművelés, és az állattenyésztés 

nyújtotta a megélhetéshez szükséges javakat. Többségében még megmaradt a múlt században 

kialakult faluszerkezet, a fésűs beépítésű utcasorok és a tájhoz alkalmazkodó kanyargós, 

keskeny utcák. Érdekesség, hogy a házak, hegyek, dombok lábánál épültek, és ez messziről 

úgy hathat, mintha onnan csúsztak volna le a völgybe 

A falu Szécsény, Balassagyarmat, valamint Pásztó irányából, a 21-es útról is jól 

megközelíthető.  

 
Története 
Az Árpád-házi királyok idejében még csak egy Told nevű község volt Nógrád vármegyében, 

amit 1265-ben említettek először az oklevelek. A helység 1327-ben a Toldi családé volt, 

1470-ben is ők birtokolták. A török hódoltság idején elpusztult a község, s csak az 1700-as 

évek második felére települt újra. 

 
Lakossága napjainkban 
Fogyás és elöregedés jellemző településünkre. Az iskoláskorú gyermek száma 10 fő, míg 

jelenleg egy óvodás korú gyermek él községünkben. 

 
Látványosságok a faluban 
Alsó- és Felsőtold határában Mogyorós-Sástó dűlőben, több szirtből álló, mintegy ezer évvel 

ezelőtti temetkezési helyet, alatta pedig római kori település nyomát fedezték fel. A XVII. 

század elején az addig egységes faluból két különálló település alakult ki, Alsótold és 

Felsőtold elnevezéssel.  

Felsőtold nevezetes emléke a késő barokk harangtorony, amely a község közepén áll. 

 
Kulturális élet 
Legjelentősebb eseményünk a Falunap, de egyéb helyi rendezvényeket is szervezünk. 

 

Falusi vendéglátással foglalkozó vállalkozások vannak, ezek vendéglátói tevékenységét 

érdemes bemutatni, illetve rájuk lehet építeni. A falusi turizmus helyi lehetőségeinek széles 

körű megismertetése Felsőtold számára az egyik legfontosabb propagálást igényli. 
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Amire büszkék vagyunk 
Felsőtoldon büszkék lehetünk az igen kedvező táji környezetre éppen úgy, mint arra, hogy kis 

falunkban az infrastruktúra a szennyvíz kezelés kivételével teljesen kiépült. Településünk 

közel van a főközlekedési utakhoz, így az elérhetősége a fővárosból jó, és jelentős az 

idegenforgalmi célú átmenő forgalom is. 

 
A település vállalkozásai 
Felsőtoldon az erdő-, rét-legelőgazdálkodás, és az állattenyésztés egyaránt jellemző. 

Elsősorban a helyben élők foglalkoznak gazdálkodó tevékenységgel. 

Házi jellegű sajtkészítés jelenleg is van a faluban, de esetlegesen más biotermékek 

előállításának, gyógy- és fűszernövények termesztésének és feldolgozásának is megvannak a 

helyi alapjai és kapacitásai. 

Főként a vendéglátóipari vállalkozások azok, amelyekre községünkből számítani lehet a 

Natúrparki fejlesztések kapcsán. 

 
A község jövőképe 
Jövőképünkben természetesen szerepel az infrastruktúra hiányzó részének fejlesztése, a 

település még vonzóbbá tétele, az üresen álló lakóházak hasznosítása, valamint a betelepülő 

lakosság bevonása a falu életébe. 

Partnerkapcsolatok kiépítésére is törekszünk a közeli Szlovákia felé. 

Fejlesztési elképzeléseink főként az idegenforgalom erősítésére irányulnak (víztározó 

építésével, gyermektáborok létesítésével, őshonos háziállatok betelepítésével). Nem utolsó 

szempont, hogy az előzőekben vázolt új munkahelyek teremtése is megvalósul a községben. 

Az egyik legfőbb gondunkat a pályázatoknál előírt saját erő biztosítása jelenti. 
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Garáb          
                                             Adatok a településről:  
      

                                                                        Lakóinak száma: 62                
                                  

                                                                                   Területe: 820 ha 

 
                                                                                    Megye: Nógrád 

                                                                            Statisztikai kistérség: Pásztói 

 

 

 

„A Cserhát gyöngyszeme” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Garáb Felsőtoldról érhető el Hollókő-Szécsény irányából balra kanyarodva, míg 

Balassagyarmat, vagy Pásztó felől ugyanitt jobbra térve.  

A Cserhátvidék egyik leghangulatosabb, legmagasabban fekvő települése. A turisták által is 

kedvelt környezet erdőségek, források és régi vulkáni hegységrészek között húzódik 370 

méter magasságban. 

 
Története 
Nógrád megye egyik legrégebben lakott települése. A honfoglalás utáni időkben a Kökényes-

Radnót nemzetség birtoka volt a környék, akik még 1179 előtt premontrei kolostort 

alapítottak itt. Az oklevelek tanúsága szerint a falu 1265-ben a Szent Hubertusról elnevezett 

helybeli premontrei monostor birtoka volt. 1436-ban azonban megszűnt az itteni rendház és az 

ipolysági premontrei monostor tulajdona lett. 1446-ban bizonyos Palásti Radó Sámuel 

birtokolta. 1447-ben Hunyadi János, Magyarország kormányzója Vingárti Geréb Jánosnak 

adományozta. A község 1478-ban a zagyvafői uradalom része volt. A török hódoltság és az 

egész megyére kiterjedő várháborúk garábi története ismeretlen. Tény viszont, hogy a 

hódoltság után, 1688-ban a besztercebányai jezsuiták birtoka lett a község. A Kelet-Cserhát 

tájvédelmi körzet területén található kisközség csodálatos fekvése, természeti szépségei, tiszta 

levegője és hatalmas kiterjedésű erdőségei miatt népszerű üdülőfalu lett a XX. század végére. 

 
Lakossága napjainkban 
Fogyás és elöregedés jellemző kicsiny falunkra. Iskoláskorú gyermek jelenleg nem él 

Garábon, az óvodások száma egy fő. 

 
Látványosságok a faluban 
A községet körbevevő terület a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet része, mindenféle ipari 

tevékenység és külső behatástól mentes, szinte érintetlen táj. A nyugodt környezet, amely 

tiszta levegővel párosul, egyre több pihenni vágyót vonz ide. Az országos kék-jelzés vonala is 

a környező hegyek között halad / Hármashatár hegy 516 m, Kerekbükk 533 m, Nagykőtető 

551 m, Macska-hegy 574 m, Purga-hegy 575 m, és a kilátóval ellátott Tepke hegy 567 m /. 

 
Épített örökség 
A településen található barokk stílusban épült római katolikus templomot 1688-ban a 

jezsuiták építették. Ezt 1788-ban felújították, majd a Historia Domus szerint 1804-ben 

újjáépítették. 1920-ban leégett, akkor tornyát is fel kellett újítani. Az Almássy-család nagyban 
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hozzájárult fennmaradásához. A toronycsarnokban Szent. Alajos rokokó keretes képe függ, 

részben szétbontott neogót oltára helyett igen modern felfogású oltár készült. Napjainkban 

felújítva, megújult külsővel díszeleg a falu közepén a műemlék jellegű építmény, hirdetve 

több százéves múltját. 

 
Amire büszkék vagyunk 
Kevesen tudják, hogy Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívónk élete is ehhez a 

csodálatos településhez kötődik. Ez a hírneves ember nagyon sokat jelent Garábnak és Garáb 

is sokat jelent neki. Ugyanis Papp László feleségét, Kovács Erzsébetet ez a település adta. 

Ameddig a híres sportember egészségi állapota megengedte, évente legalább háromszor 

ellátogattak Garábra. Nagyon szerettek ide járni, s ezt a szokásukat örökölték a gyerekeik is. 

 
A település vállalkozásai 
A település sajátos fekvésének köszönhetően főként az erdőgazdálkodás jellemző Garábra. 

Napjainkra a falu lakó-épületeinek több mint fele hétvégi házként működik. A faluban 

vendégház áll az idelátogatók rendelkezésére, mely kb. 20 fő befogadására alkalmas. 

 
A község jövőképe 
Szeretnénk a települést ebben az egyedi hatású, varázslatos formában megtartani, és a 

természeti értékeinket megőrizni. Amennyiben az akadályozó tényezőink (például, hogy 

pályázati lehetőségeknél az önrész biztosítását nem tudjuk megoldani) elhárulnak, kerékpárút 

építését, valamint a kül- és belterületi utak rendezését tervezzük.  
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Herencsény 

 
                                                      Adatok a településről:       

                                              

                                                                        Lakóinak száma: 685   
                                            
                                                                                    Területe: 3 318 ha 

                                           

                                                                Statisztikai kistérség: Balassagyarmati 

 

 

                             

 

„Palócföld lelke” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége 
Herencsény a Belső-Cserhát települése, szomszédjai: Buják, Terény. Cserhátsurány, Varsány, 

Nógrádsipek, Cserhátszentiván, Kutasó és Bokor. A község történelmi határának területe 

3318 hektár, a megye nagy kiterjedésű településeihez tartozik. Az ötvenes évekig zsákfalu 

volt, a balassagyarmati járás utolsó községe.  

A falu keleti határán végighúzódó Cserhát egyúttal a Duna és a Tisza vízválasztó hegylánca 

is. Balassagyarmattól közeledve Herencsény az első hegyvidéki jelleggel bíró település.  

A község Balassagyarmattól 21, Pásztótól 22 kilométerre található. A szomszédos települések 

közül Terény, Buják és Nógrádsipek felé célszerű lenne utakkal ellátni. Ezzel megszűnne 

Buják zsákfalu jellege, Nógrádsipek felé pedig Szécsény kerülne mindössze 15 kilométer 

autóútra a mostani 40 kilométerrel szemben. Az utóbbi út földmunkálatait már elkészítették 

évekkel ezelőtt, de szilárd alapra nem volt pénz soha.  

 
Története 
Herencsény történelmi határán az Árpádkorban három falu helyezkedett el. Herencsény első 

írásos emléke 1303-ból, Harasztié 1290-ből Liszkóé 1279-ből származik. Haraszti időközben 

Herencsény egyik falurésze lett, Liszkó pedig a török időktől pusztaként, uradalomként 

szerepelt, és az 1970-es évek elején végleg elnéptelenedett.  

Mint legtöbb helységnevünk esetében jellemző, eldöntött jelentés ritkán van. Etimológia 

magyarázat több is van, a kérdés nyitott. Álljon itt a fennmaradt három:  

 1., Kiss Lajos etimológus álláspontja szerint a szó eredete szláv, a chrenbiane - torma, szót 

jelöli. Más forrás nem utal ami a szláv creni szótőből eredeztetné. 

2., Régi magyar herécs - szóból, jelentése: keserűgomba 

3.,Schmidt József helyi jegyző okfejtése 1863-ból igen érdekes, miszerint a már utalt 

Harasztin és Liszkón talált cserépégető kemencék bizonyítják, hogy tót ajkú fazekasok éltek 

itt, ahol valaha község volt jelenleg is herencsároknak hivatnak. A tót szó: hrencsár - 

magyarul fazekas, ami jelen korban feltehetően a könnyebb kiejtés miatt, Herencsénnyé 

alakult át. 

Az írott névváltozatok a következők: Herenchen 1303-ban, Herenchen 1432, Herenczen 1560, 

Herechyen 1620, Herenczen 1635, Herenczin 1656, Herenzeny1676, Herenczen 1700. 1727-

ben olvasható pecséten a Herenczen és ez évből való összeírásokon a Herentsén alakban, 

Herentsen 1748, Herencsény 1837. Azóta a település nevét ebben az alakban jegyzik. 

A települést az évszázadok alatt sok birtokos tulajdonolta, akiket a teljesség igénye nélkül itt 

illik megjegyezni: Szolnok, Kacsics, Záh nemzetségek. Haraszti Tamás 1303, Szécsényi 
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Tamás vajda XIV. sz., Rédey Sándor 1432. XV. sz-ban Rédey és Herencsényi családok, 1546 

Kilics timár, 1562 Musztafa bin Abdullah és Ali Diváne, Dengeleghy-Tahy-Mezey-, Berényi-

Bakóczay,- Mocsáry-Romhányi birtokosok 1549-ben, Koháry Imre 1572, Ráday András 

1637, Balassa Bálint 1665. Továbbá Darvas, Buday Bolgár Pál, Wattay Pál, Királyfalvi Róth 

János, Garay Farkas, Bosnyák Tamás, Eszterházy Pál nádor , Békány, Keresztúri, Kanyó 

családok. 

A községhez a II. világháborúig több puszta, uradalom tartozott: Nelázsd, Egres, Bikk, 

Nagyszőlő. Ezeken néhány család élt, zömükben pásztorok. 

A Herencsény szülötte Lisznyai Damó Kálmán népi költő és dalszerző, aki öregbítette a 

község nevét (1823-1863). 

 
Lakossága napjainkban 
A község lélekszáma 2007  végén 685 fő volt. A térség többi településéhez viszonyítva a 

legnépesebb 1825-ben volt, amikor 1006 fő lakta. A község legnagyobb lélekszámát 1960-ban 

érte el, akkor 1298 főt jegyeztek fel. 

Herencsény Nógrád sorvadó települései közé tartozik. A lakosság 1960-hoz képest szinte 

megfeleződött, az 1950-es évek első felében még 350 lelkes Liszkót 1970-ben hagyta el 

utolsó lakója. A drámai elvándorlás az 1970-80-as évekre volt jellemző, a szülőképes 

lakosság akkor távozott. Ma azok a fiatalok, akiknek gyermeke felső tagozatba kerül, szintén 

távoznak a faluból, ahogyan a diplomások sem tudnak gyökeret verni.  

A fiatalok megtartásának lehetősége olyan munkahely megjelenése lenne, amely a 

törekvőbbek számára is jövőképet nyújt. A község természeti értékei mellett a távmunka 

nyújtotta lehetőségek lehetővé tennék, hogy olyan fiatalok jelenjenek meg a faluban, akik a 

község rekreációs értékeit becsülnék, közösségépítő, népi örökséget, környezeti értékeket 

tisztelő szemléletük pedig új fejlődési pályára állíthatná a falut. 

Az elmúlt években néhány, Balassagyarmat és Szügy üzemeibe érkező fiatal Herencsényben 

vett lakást, a község barátsággal fogadta őket, és kezdeti benyomásaik is kedvezőek. Ezen az 

úton kell továbbmenni! 

 
Látványosságok a faluban 
Herencsény a térség vonzó turisztikai célpontja lehetne. A Gyürki-hegy tetejéről, a Palócok 

Vigyázó Keresztjétől kitűnő panoráma nyílik a Feketevíz völgyére, jól láthatóak a Börzsöny 

távoli magasabb hegyei is. Északi és keleti irányban a Cserhát erdős, hegyvidéki jellege 

domborodik ki.  

A Feketevíz patak forrása (Arethusa forrás) védett érték. A patakvölgyek egy része gyönyörű, 

érintetlen táj benyomását kelti. Bár a legmagasabb hegy is csak 475 méter, a meredek 

domboldalak hegyvidéki jelleget adnak a medencének. 

A patakok, források, csordakutak az elmúlt évtizedekben jórészt tönkrementek. A források 

beiszapolódtak, kiszáradtak, a kutak fakávája elkorhadt, életveszélyessé vált, a kikövezett 

kútakna szeméttel telt meg. A Feketevíz patak községen átfolyó szakaszának nagyobb részét 

az Ipolyvidéki Víztársulat kisáncolta, jellegtelen csatornává alakította. A vízszint 2-2.5 méter 

mélyre süllyedt, a rét nyaranta kiég. Természetes állapotának visszaállítása fontos lenne, már 

csak azért is, mert a patak menti területeket a falu felett szántóként nem használják. Mintegy 

két kilométeres szakasz a Schwarcz-hídig visszaadható lenne a természetnek.  

A Bánya-patak jórészt kiszáradt, kimélyült medre erdőként van számon tartva, az akácfákat 

kivágták. A Cserneki-patak az év nagy részében száraz, bár az öreg fűzek és a felső 

harmadánál lévő vízesés bizonyosan turista érdekesség lehetne. A cserneki forrást 

beszántották, ki lehetne tisztítani. A legszebb és legérintetlenebb a Perbenyei patak, amelynek 

a Bikki-laposnál a galériaerdeje is megvan, és további folyása is megőrizte természetes 

jellegét. 
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Épített örökség 
A községben mintegy 50-70 egykori palócház található többé-kevésbé átalakítva. A várasi 

falurész alsó fertályán egymás mellett még látható 5-6 palóc porta, amelyek alkalmasak 

lennének egységes terv szerint felújításra. Építészeti értékeik megóvása mellett kempingként, 

fogadóként is működhetnének, ahogyan a Perjési-László család már ezt elkezdte.  

Értékes épületnek tekinthető Pszota András kúriája, amely valószínűleg a XVIII. században 

épült, és 1921-ben volt utoljára átalakítva. Az elmúlt években eladták, és egy félbe maradt 

felújítás jórészt tönkretette. Öntött, műköves tornácát felszedték, ahogy széles hajópadlóit is 

felszaggatták. Az ablakok kitörve, a falak felvizesedve. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy 

megmenthető legyen. Ugyancsak értékes Pszota István portája téglaoszlopos tornácával, és a 

két megrogyott tetőzetű melléképület is felújítást érdemelne. 

A műemléki épületek közül a legszebb a Harasztin található török templom, amely 

koraközépkori keresztény kápolnákra emlékeztet. Felújítása, felszentelése, létfontosságú 

lenne.  

A község jelenlegi temploma is nagyobb figyelmet érdemelne. Kör alakú szentélye ritkaság a 

Kárpát-medencében.  

Sokat emlegetett műemlék a XVIII. századi Nepomuki Szent János szobor, amelyet 

valószínűleg Grassalkovich Antal idejében állíttatott a Váci Püspökség, vagy sugallatára 

állíttatta valamelyik földbirtokos. 

 
Kulturális élet 
A falu kulturális életének központjává vált a Fonó, amely gyűjteménye révén tájháznak 

tekinthető, de funkcióját és berendezését tekintve közösségi épület. A Művelődési Ház és a 

szabadtéri színpad rendszeresen ad helyet rendezvényeknek, a szépen karbantartott, gyepes 

focipálya pedig a helyi sport- és közélet egyik fontos helyszíne. 

A faluban két hagyományőrző csoport működik, a népviseletet ünnepek alkalmával a 

környező településeknél többen viselik, fiatalok is. Herencsény viselete azonban soha nem 

volt olyan látványos, mint a szomszédos Bujáké, vagy a közeli Rimócé, Hollókőé. Ennek 

ellenére komoly értéket képviselnek a Fonó kiállított textíliái. A faluban hasonló kincsek még 

rejtőznek a házaknál.  

 
Amire büszkék vagyunk 
A község legismertebb személyisége Bartus Józsefné, Szandai Teréz, mesemondó, a 

népművészet mestere. Országosan ismert személyiség, meséi könyvben jelentek meg, több 

film készült róla. 

A község leghíresebb objektuma a Palócok Vigyázó Keresztje, amely szintén országos 

ismertséget hozott a falunak. A július első szombatján tartott búcsúra az egész országból 

érkeznek, 2008-tól ekkor és itt tartják a Palócok Világtalálkozóját.  

Ezen események sorában fontosnak tartjuk még a Szent Mihály napi tradicionális búcsút, a 

Márton napi fonóbeli vigasságot. 

 
A település vállalkozásai 
A településen több életképes vállalkozás van. Legtőkeerősebb a Nógrádméz Kft. mézüzeme, 

amely országosan is a legnagyobbak közé tartozik. A turizmus fejlesztése során az üzem 

készletéből nagy választékú mézesbolt lenne kialakítható, ahogyan az üzem alkalmas lenne 

palóc élelmiszerek uniós színvonalú előállítására is. Fogadóképes piac esetén az Ökoherba 

kft. gyógynövényei, a méztermékek és a vidékre jellemző lekvárok, pálinkák, szörpök 

árusíthatók lennének interneten keresztül is.  
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Tőkeerős virágzó gazdaság a volt téesz földjeinek egy részén működő Cserhát-Szolg Kft. A 

menedzsment örömmel csatlakozna bio vagy alternatív termesztési irányzatokhoz, ha ebben 

gazdasági hasznot lát, illetve megfelelő támogatásra számíthat. 

Mintegy 600 hektárnyi legelőn extenzív húsmarhatartást folytat a H-Farmer Bt., amely az 

uniós irányelvek szerint is támogatandó termelési mód. A vállalkozás a község határának 

gyengébb termőterületeit hasznosítja, ami pillanatnyilag az egyetlen lehetőség a legelők 

kultúrállapotban tartására. 

A község figyelemre méltó, a jövőképébe leginkább beleillő vállalkozása lenne az Ökoherba 

Kft. tulajdonosa, Praszna Lajos az ökofilozófia országosan is elismert személyisége, telepe 

minden szempontból korszerűnek tekinthető, alkalmas lenne a biotermékek árusítására is.  

Mintegy 70 hektár területen gazdálkodik Havass Miklósné, megfelelő teleppel és gépparkkal 

is rendelkezik. Törekvő, új iránt fogékony tulajdonos, bizonyosan csatlakozna a Natúrpark 

programjaihoz. 

Bár nem a községben végzi vállalkozói tevékenységét, a községi fejlesztések motorja 

Dientsmann Tamás. Eddig is tízmilliós nagyságrendben támogatta a községet, neki 

köszönhető a Fonó kialakítása, a Palócok Vigyázó Keresztjének felállítása. A faluban mintegy 

15 elárvult házat vásárolt meg, ezeket az összedőléstől mentette meg. Szívesen csatlakozna 

egy falusi turizmus programhoz, annak megfelelően alakítva ki a tulajdonában lévő portákat. 

A községben két kocsma és két vegyesbolt működik. 

Mintegy féltucatnyi szakmunkás végez szolgáltatásokat. Kifejezetten lelkiismeretesek és 

felkészültek, szolgáltatásaikat a Budapestre, Balassagyarmatra elszármazottak is igénybe 

veszik. Bucsánszki Pál suszter évtizedeken át a főváros neves cipészműhelyeiben dolgozott, 

súlyos betegségek után 83 évesen is aktívan dolgozik. Találunk még a faluban 

villanyszerelőket, asztalosokat, kőműveseket, ácsokat, víz- fűtés- és gázszerelőket, 

szobafestőket. 

Több olyan asszony él itt, akik kiválóan főznek, az egykori lakodalmas főzőasszonyok méltó 

utódai.  

A nagyobb vállalkozások rendszeresen támogatják a község rendezvényeit, civil 

szerveződéseit. 

 
A község jövőképe 
Herencsény elöregedő, lakosságát egyre erőteljesebben elvesztő falu. Ha nem találunk 

megfelelő jövőképet a településnek 2-3 évtizeden belül a jelenlegi lakossága is megfeleződik. 

A célunk az lehet, hogy olyan lakosságot próbáljunk a faluba csábítani, akik nem 

száműzetésnek tekintik az itteni létet, hanem a jövő követendő életformájának. Fontos, hogy 

helyreállítsuk a falu lakossági struktúráját úgy kor, mint iskolázottság szempontjából. 

Egészséges összetételű, közösségi szellemű, törekvő lakosságú falut szeretnénk, amely 

minden kihívásra képes megfelelni. 
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Hollókő 

 
                                                     Adatok a településről: 

                                                                    

                                                                        Lakóinak száma: 380  
                                                    

 

                                                                                     Területe: 518 ha 

 

                                                                  Statisztikai kistérség: Szécsényi 

     

 

„A világörökség faluja” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége 
Hollókő települése az Észak-magyarországi régió szécsényi kistérségében helyezkedik el, 

mindössze 100 km-re Budapestről. A település egy közel 380 fős zsákfalu, melynek 

megközelítése viszonylag egyszerű Szécsény és Pásztó irányából. Tömegközlekedés 

szempontjából viszont Szécsényen keresztül könnyebb elérni a falut. 

 
Története 
A falu története a XIII. századig nyúlik vissza, mivel a tatárjárás után épült fel a Szár-hegyen 

a vár. Mivel a korabeli oklevelek jobbára csak a várat említik, a faluról a középkorból pusztán 

az a tény ismert, hogy már a XIV. század első felében egyházas hely volt. A török hódoltság 

idején sok más településhez hasonlóan Hollókő is elnéptelenedett: 1715-ben mindössze három 

adóköteles háztartásról szólnak a vármegyei összeírások. Újratelepítése viszont hamarosan 

megtörténhetett, hiszen 1720-ban már nemes községként szerepelt a nyilvántartásban (ez azt 

jelentette, hogy lakói mentesültek az adófizetés kötelezettsége alól). A településen többször 

pusztított tűzvész, mivel a házakat fából építették, alapozás nélkül, és könnyen gyulladó 

zsúptetővel fedték, a szabad tűzhelyek felett pedig kémény helyett csak füstlyukakon 

szellőztettek. Az 1909-es nagy tűzvész jelentette a fordulópontot: az immár vályogfalú 

házakat kőalapra emelték, és szarufás tetőszerkezettel, cserépzsindellyel fedték, megőrizve 

eredeti formájukat. A mind a századelő hangulatát, mind az ősi palóc népi építészeti stílus 

emlékeit magán viselő Ófalu 1911-re nyerte el mai arculatát. A falu központjában, a domb 

tetején kialakított "szigeten" áll a kis fatornyos, zsindellyel fedett templom, melyet 1889-ben 

közadakozásból építettek. Az épület kivételesen jó állapota és egyszerűségéből fakadó 

szépsége miatt valóságos kis ékkő. 

 
Lakossága napjainkban 
A település lakosságának összlétszáma közel 380 fő, a lakosság korösszetételére jellemző az 

elöregedés, hiszen a lakosság több mint a fele már nyugdíjas korú. A település működik 

óvoda és alsó tagozatos általános iskola is. Az óvodások száma 19 fő, az iskolások száma 

pedig 13 fő. Ez sajnos nem tükrözi pontosan a helyi gyermekek létszámát, hiszen a sorozatos 

iskolabezárásoknak köszönhetően településünkre több szomszédos faluból is ide íratták be 

gyermekeiket. A fentebb említett összlétszámból 15 hollókői lakos az óvodát és iskolát is 

beleértve. A település lakosságának létszáma folyamatosan csökkent a korábbi években, 

jelenleg a stagnálás állapota tapasztalható településünkön. A fiatalok megtartása igen nehéz 

feladat Hollókő számára is, bár a korábbi számos elköltözések szintén megszűntek. Az utóbbi 

időben többen is itthon maradtak, a településen dolgoznak, illetve innen járnak el dolgozni. 
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Látványosságok a faluban 
Hollókő Ófaluja 1987 óta az UNESCO világörökségeinek része kulturális kategóriában. 

Hollókő fő látványosságai és értékei az épített és megőrzött népi kultúrához kapcsolódnak. 

Hollókő Ófalujában több mint 50 védett műemléki épület található, mely a palóc népi 

építészetnek releváns példái. Ez a település rész még nem veszítette el élő jellegét, a házak 

egy részét ma is lakóházként használják, a többi ház különböző funkciókat lát el: turisztikai 

szolgáltatásoknak ad otthon: ajándékboltok, múzeumok, szálláshelyek, illetve a közfunkciókat 

ellátó épületek nagy része is ezekben a házakban kapott helyett: polgármesteri hivatal, 

Hollókőért Közalapítvány, posta. A településen hat múzeum működik (Erdészeti kiállítás, 

Postamúzeum, Falumúzeum, Babamúzeum, Szövőház, Tájház), ezek mellett látogatható 

Hollókő fatornyos temploma és a középkori vár is, mely a legépebb állapotban megmaradt 

végvárak közé tartozik. A falut érinti a kéktúra útvonal, melyeket a település biológiai 

tanösvényekkel egészített ki. A hagyományok megőrzése az egyik legfontosabb feladata a 

településnek, és így egyik legfontosabb látványossága is. A település legtöbb rendezvénye is a 

népi hagyományokra épül (húsvét, pünkösd, szüret). A település lakói a mai napig megőrizték 

színes népviseletüket, melyet még mindig viselnek néhányan napi szinten is.  

Érdekesség még, hogy a falu központja a Duna-Tisza vízválasztó vonalán fekszik. 

 
Épített örökség 
A Kossuth és Petőfi utca lakóépületei fésűs beépítésben állnak, ez adja a falukép egyik 

sajátosságát. A sok ősi elemet megőrző mai házformára jellemző a kőlábazat, a két oldalon 

előreugró tető, melyet később már oszlopos, mellvédes tornáccal láttak el, a csonkakontyos, 

vízvezetős, díszített oromfalas nyeregtető és a leggyakoribb szoba - konyha - kamra - istálló 

alaprajzi elrendezés. 

A fésűs beépítés mellett a mai településszerkezet másik sajátosságát a rokon családok egy 

telken történő építkezései, az úgynevezett csoportos telkek jelentik. A község kialakulásakor a 

lakóházak boronafallal, zsúp- vagy zsindelyfedéssel készültek. A fa építőanyagot az 1783-as 

tiltó rendelkezés ellenére a lakosság még valószínűleg sokáig alkalmazta.  

A fatornyos, zsindellyel fedett kis római katolikus templom a falu egyik jelképe. A fából 

ácsolt torony egyetlen szög felhasználása nélkül készült. A ma is használatos kis templom 

kőalapra, vályogból készült. Padlóját vörös tégla burkolja, falait fehérre meszelték. Az 

épületet barnára pácolt, fából hasított zsindelytető fedi. Berendezései közül említésre méltó 

egy, a Felvidékről származó Pieta-szobor, mely XVII. századi népi faragás, valamint egy 

szintén XVII. századi lobogóbetét. 

 
Kulturális élet 
Legfontosabb rendszeres rendezvényeink, és említésre méltó hagyományőrző 

tevékenységeink: 

Hollókői Húsvéti Fesztivál, Pünkösdi Fesztivál, Szüreti Fesztivál, Borfesztivál fafaragás, 

szövés-fonás, fazekasság, falusi turizmus, Hollókői Asszonykórus 

 
Amire büszkék vagyunk 
A világörökségi cím elnyerésére, illetve annak megtartására. Ezen felül természetesen a cím 

mögött rejtőző kulturális értékekre, melyek mai is élők maradtak. Viszont nagyon nehéz 

feladat ilyen nemzetközi elvárásoknak úgy megfelelni, hogy közben a település mindennapi 

gondjait is meg tudjuk hatékonyan oldani. 

 

Büszkék vagyunk továbbá a falu fejlesztésében elért eredményekre. 
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A település vállalkozásai 
Hollókő mezőgazdaságára az állattenyésztés, erdő-, rét-legelőgazdálkodás is jellemző. 

Inkább helyiek foglalkoznak ezekkel a tevékenységekkel. A betelepülők nagy része a 

turizmusban próbálkozik. 

A helyi termékek feldolgozására jelenleg a településen nincsen megfelelő háttér biztosítva, de 

rövidtávú céljaink között szerepel ez. 

A hollókői vállalkozások természetesen életképesek, hiszen a helyi turizmusban több 

vállalkozás fontos szereplő. (Pajtakert, Antal Attiláné, Hollókőért Közalapítvány) 

A Natúrpark leendő szervezetébe is sokakat érdemes bevonni: Pajtakert Programiroda, 

Hollókőért Közalapítvány, Antal Attiláné, Tarnócziné Lenner Katalin, Franka Gáborné 

 

Nagyon fontos lenne, hogy Hollókő értékeit a köztudatba tudjuk emelni, s pl. ne keverjék 

össze Hollóházával, vagy ne skanzennel azonosítsák a települést. Ki kellene emelni a 

szálláslehetőségeket, s a többi rendezvényeit, programjait. 

 
A község jövőképe 

- Fontos, hogy Hollókő önkormányzata a helyi lakosoknak minél jobb 

életkörülményeket biztosítson (utak, intézmények, közterületek állapota, 

munkahelyteremtés, iskola, óvoda megtartása, fiatalok helyben maradása.) 

- Ezen túl fontos az, hogy Hollókő továbbra is kiemelt helyet foglaljon el a turizmus 

területén. Ehhez további fejlesztések, termékek szükségesek. Fontos új attrakciók 

bevonása, a meglévők jobb kiaknázása.  

- Fejlesztési elgondolások közül kiemelkedik az „élő falu program”, melynek célja az, 

hogy mennél több Ófaluban lévő műemléki épületben helyi emberek lakjanak, illetve 

a településhez illő munkát végezzenek. Ezen cél eléréséhez szükségesek műemléki 

fejlesztések. 

- Fontos továbbá az Ófaluban lévő út teljes felújítása, a vár további rekonstrukciója, új 

parkolók, illemhelyek, közterületek létrehozása.  

- Szükséges, hogy a magánszektor részére is teremtődjék lehetőség új szálláshelyek 

létesítésére. (hotel, panzió). Nyitottak vagyunk a településhez illő szolgáltatások 

(vállalkozók általi) támogatására 

- Új, még nem kiaknázott lehetőségek rejlenek a műemléki falu közvetlen 

környezetében. (XI. században épült templom, korabeli falu régészeti feltárása, 

bemutatása, patakparti ösvény kialakítása, mosótavak rekonstrukciója, volt 

parasztfürdő látogathatóvá tétele). 

- Természetesen a településen lévő utak, járdák felújítása igen fontos, kiegészítve egy 

teljes csapadékvíz-elvezetést szolgáló fejlesztéssel. 
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Kozárd 

 
                                                         Adatok a településről:       

                                                                    

                                                                    Lakóinak száma: 186  
                                             
                                                                                 Területe: 644 ha 

                                           

                                                             Statisztikai kistérség: Pásztói 
   

 

 

 

„Az almafák tündérkertje” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Kozárd Budapesttől 84 km-re Hatvantól és Szécsénytől 30, Salgótarjántól és Gyöngyöstől 40, 

Pásztótól 10 km-re. A 186 fős település közúton, lóháton, kerékpárral, motorral, autóval és 

busszal közelíthető meg, legközelebbi vasútállomás Pásztó. 

Kozárd a Dél-Cserhát, Észak-Magyarország és szép országunk újjáéledő gyöngyszeme. A 

vidék tönkremenetelének kómájából alig 6-8 éve ébredezik ez a kis magyar falu és mutogatja 

magát az erre járóknak, hívogatja új polgárait, hiszen ebben a kis faluban újból gyerekek 

születnek, délutánonként fiatalok sétálgatnak. Csodálatos üvegkupolás új kápolnája, szép 

harangtornya, a kápolnát díszítő művészi oltárképek, a kápolna bejáratát ünnepélyesen őrző 

Zenélő angyal, Árpád vezér, a Paraszt Bacchus és a Bőségszarus édesanya, a szomorúan 

méltóságos Trianon szobor és a hősi halottak igézően szépre faragott kopjafája méltán állítja 

meg percekre vagy órákra az utazót. A kápolna kilátó teraszáról látható, hogyan ölelik át e kis 

települést a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet erdőségei. A vendégszerető faluban legalább hat 

vendégház és egy igazi helyi magyar és palóc ételeket kínáló étterem már napokra is 

marasztal. Hátha még kedve támad a vendégeknek kerülni egyet a Kozárdi Almavölgyben, 

ahol a tavaszi virágerdő után érik a ropogós cseresznye, a hamvas kék szilva, a csodaszép 

kajszi és az ízes-színes kozárdi alma. A domb túloldalán, a Mangalicafarmon, megnézni a 

szilaj és büszke magyar szürke bikát, vagy elsétálni a horgásztóhoz, az Anna kápolnához vagy 

az andezit bányához vezető erdei ösvényeken. Vannak persze jeles napok is, ilyen az április 

végi Almavirág fesztivál, a július eleji Muzsikál az Erdő koncert és a szeptember közepén 

tartott Magyar Ízek - Magyar Színek gasztronómiai és gyümölcsfesztivál. S aki jó emlékekre 

vágyik, az élmények mellé visz magával egy kis kóstolót a helyi cseresznye, szilva, barack és 

ribizli lekvárokból, magvas és aszalt gyümölcsös mézekből, igazi magyar mangalica 

szalámiból, enyhén füstölt mangalica kolbászból, füstölt és sózott fehérszalonnából, bokri 

juhsajtból, kozárdi vadászborokból, igazi kisüsti pálinkákból, s más ízletes helyi termékből. 

Ez az a hely, amit csak "meglátni és megszeretni" lehet. 

 
Története 
A község neve a honfoglaló magyarokkal érkező kazár néptöredéknek itteni megtelepedésére 

utal. Kozárd határában, a középkorban két település is volt: Kozárvölgy és Varaskalapács. 

Utóbbi valószínűleg erődített hely lehetett, s neve a Váras kalapács szó származéka. 1413-ban 

mindkettőt a Herencsényi család nyerte adományul Zsigmond királytól. Kozárdot a török 

kincstári adóívek csak 1633-ban említették, három adóköteles háztartással. A falut az 1770-

ben Esterházy Miklós herceg és a Marsovszky család birtokolta. 
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Lakossága napjainkban 
A település jellemzője 20 éven át az elöregedés volt, amely most fiatalokkal és középkorú 

beköltözőkkel lassul, és remélhetőleg megáll, s újra növekvő lesz.  

 
Látványosságok a faluban 
Tájkép: A környező hegyek, a Bézma, a Középhegy és a Magashegy. A pohánka védett 

virágai és egyedülállóan gazdag rovarfaunája, amely terület sajátságos módon szinte benyúlik 

a faluba. A település turistaúton is megközelíthető 

Földtani forma: A Pogányvári kőfejtő, ahol a Duna-Ipoly Nemzeti Park geológiai bemutató 

helyet tart fenn. A Kozárd határában található, Prof. Dr. Hámor Géza által leírt geológiai 

feltáródás, amelyet a pogányvári kőfejtővel a 2008 tavaszán megnyíló tanösvény köt össze. 

Víz: patak, forrás: Mindenekelőtt a Kozárd-patak, és a Bézma mögött a Hármas-forrás, de a 

kozárdi tó (víztározó) is egyre inkább része a tájnak. 

Megismerésre méltónak tartjuk falunkból a következőket: a falumegújítás, a magyar és a 

palóc hagyományok, építészet, kézművesség megóvása, turisztikai értékelése, a Kozárdi 

Almavölgy csodálatos gyümölcsei, a körülvevő erdő és vadjai, a falu határában levő 

fogolytelep. 

 
Épített örökség 
A harangláb és a falu új üvegpiramis-kupolájú kápolnája, a kápolna és a falu szobrai, a 

meglévő szoknyás parasztházak, pincesor a falu határában 

 
Kulturális élet 
Kozárd a vidéki (agro, falusi és öko) turizmus európai oktató és mintaterülete. Két 

országos/nemzetközi fesztiválja: április utolsó vagy május első napján az Almavirág 

Fesztivál, valamint szeptember 15-20 körül a Magyar Ízek- Magyar Színek gasztronómiai és 

Gyümölcsfesztivál. Európai rendezvény a Gyermek Kézműves Tábor, regionális rendezvény a 

Muzsikál az Erdő koncert és a barackünnep, valamennyi rendezvény júliusban 

 
Amire büszkék vagyunk 
Arra, hogy a korábban kihaló falu újra él, lakosainak van munkahelye, helyt ad a vidék 

kultúrájának, festészetnek, zenének, kézműves mesterségeknek és évente 15.000 turista jön a 

180 fős faluba. 

 
A település vállalkozásai 
A falu határában jelentős agrártermelés és vidékfejlesztés folyik. Különösen jelentős a gabona 

és olajosmag-termelés, a 130 hektáron folytatott korszerű, öntözéses gyümölcstermesztés, a 

gyümölcs hűtőház, a gyümölcsfeldolgozás (Palóc Íz program), a mangalica tenyésztés és az 

elmúlt 10 év során rendkívül dinamikusan fejlődő vidéki, gasztronómiai és fesztiválturizmus. 

A településen tevékenykedő vállalkozások nemcsak a kistérség, hanem a megye és az Észak-

magyarországi régió progresszíven fejlődő vállalkozásai közé tartoznak, igen jelentős EU-beli 

transznacionális kapcsolatokkal. Az Agroservice Csoport és az Euragro Vidékfejlesztési Iroda 

több mint 10 egyetemi és főiskolai végzettségű szakembert foglalkoztat, akik 7 idegen 

nyelven dolgoznak. Vidékfejlesztési, turisztikai, ökológiai és agrárpolitikai tudományos és 

kutatási projektekben vesznek részt hazai és külföldi intézményekkel 

Sikeres pályázatírók, pályázatkezelők és project megvalósítók, pl. az Euragro a Dél-Cserhát 

LEADER+ koordinátora, míg több szakemberük az új Cserhátalja Vidékfejlesztési Közösség 

vezető szakértője. Kész térségfejlesztési prioritásaik, stratégiai és műszaki terveik vannak a 

2007-2013 ciklusra. 
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A településen jó az egyensúly, hiszen négy helyi, regionális és országos civil szervezet van 

bejegyezve. 

 
A község jövőképe 
Jövőkép formálásunk feltételei, akadályai, gondjai: 

 A helyi és térségi vállalkozások erősítése, munkahelyek megtartása és 

létesítése, a gazdasági alapok további erősítése. 

 Az eddiginél sokkal önzetlenebb és megoldást kereső kistérségi és 

szomszédsági együttműködés, a vidéki intézmények (helyi önkormányzat, 

posta, iskola, egyházközség) fenntartása, a Cserhát térségében látható 

sajnálatos együttműködés-hiány ledolgozása, a gyanakvás helyett a 

bizalomra épített összefogás, a partnerek meggyőzése arról, hogy 

összefogással sokkal eredményesebben lehet a vidéket megtartani, 

újjáéleszteni.   

 Kifejezett szándék a mikrotérségi turisztikai együttműködés létrehozása, 

turisztikai információs pont felállítása, a helyi kulturális hagyományok 

erősítése, a vidék természeti értékének megőrzése, alternatívenergia-

termelés megvalósítása, nemzetközi (EU) kapcsolatok erősítése, 

projektekben való részvétel. 

 A LEADER új hazai és nemzetközi ciklusában való részvétel. 

 A vidék hagyományainak, művészetének ápolása. 

 Fiatal alkotó és közösségi polgárok faluba invitálása és letelepítése. 

 A rendkívül rossz utak megjavítása, a külterületi vízrendezés elvégzése. 

 
Fejlesztési elgondolásaink, jövőképünk: 

Nagyon sok, kb. 1 milliárd Ft értékű fejlesztéseket tervezünk. Turisztikai fejlesztésekre (20 

hektáros víztározó, vizes élőhely, öntözés, vízi vad), és szabadidő és sport projektek, ezen 

felül kb. 2 milliárdos projekt az Almaliget üdülőpark és a kapcsolódó vendégkiszolgáló sport, 

szabadidő és szolgáltató részlegek, a bioklimatikus építészet bevitele, a palócházak eredeti 

felújítása, s ezeken felül vannak környezetgazdálkodási és gazdasági projektek, pl. az 1,2 

millió eurós kozárdi Zöld Energia erőmű. 

Turisztikai célú fejlesztések: 

Tematikus utak fejlesztése (Palóc Út; Zöld Út) lovas, gyalogos, kerékpáros turizmus 

infrastruktúrájának fejlesztése. 

A térség geológiai értékeinek egységes bemutatása, fejlesztése. 

Lovas pihenő pont kiépítése, turistaút hálózat fejlesztés,  

Geológiai bemutatóhely, kőtár kialakítása a Pogányvári-kőfejtőben. 

Pincesoron a vidékre jellemző szőlészet-borászat emlékeinek bemutatása.  

Helytörténeti kiállítás, hagyományőrző galéria, Inke László emlékház és irodalmi pódium 

kialakítása.   

Vadászati bemutatóközpont kialakítása. 

Jövőképünkbe beletartozik: 

Gyümölcstermesztés, ökológiai gazdálkodás, mangalica tenyésztés és feldolgozás, turizmus, 

különös tekintettel a gasztro-, a fesztivál és a szakmai turizmusra (rendezvények, 

tanfolyamok, workshopok, biznisz-tréningek, pl. 2008-ban 3 nemzetközi konferencia lesz 

Kozárdon. 
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Kutasó 

 
                                               Adatok a településről:       

                                              

                                                                  Lakóinak száma: 110  
                                                      

                                                                              Területe: 605 ha 

 

                                                           Statisztikai kistérség: Pásztói 

 

 

 
„Ahol a szépre szomjazó vándor megpihen” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
A falu az Északi-középhegység nyugati részén található a Cserhát hegyei között, gyönyörű 

természet veszi körül, tájvédelmi körzetekkel. A Cserhát andezit-takaróit három hosszvető 

szabdalta szét. A nyugati hosszvető mentén tornyosul a Sas-bérc - Szúnyog-hegy - Dobogókő 

- Nagy-hegy keskeny andezit-takarója. Ennek DK-i oldala lesüllyedt, itt található többek 

között a kutasói kis medence is. A község tengerszint feletti magassága 300 méter, rendkívül 

tiszta és jó a levegője. A szomszédos Bokoron található a Cserhát legbővizűbb forrása, mely a 

föld alatt a Tátrából érkezve Bokor és Kutasó ivóvíz ellátását oldja meg. Évszakoktól 

függetlenül a vize 18 C fokos, ezért a szlovák származású bokoriak a Tyeplica (langyos, 

meleg) nevet adták neki. Kutasó a 21-es főútról Hatvantól Salgótarján felé haladva közelíthető 

meg, mégpedig úgy, hogy a Hollókői elágazónál, balra, azaz nyugat felé kell fordulni, majd 

Alsótoldon a Balassagyarmat felé vezető útra, szintén balra, majd Cserhátszentiván után a 

Bokorra vezető útra ismét balra kell lefordulni, 1 km megtétele után a 110 lelket számláló 

Kutasóra érkezünk.  

 
Története 
Az ókorban a Cserhát vidékein már éltek emberek, ugyanis az élethez szükséges tényezők: 

víz, erdők, patakok, legelők, vadak, művelhető földek mind rendelkezésre álltak. A környéken 

végzett ásatások során az 1960-as években szkíta eszközöket találtak, melyeket a szécsényi 

Kubinyi Ferenc Múzeumban õriznek. Szkíták Kr. e. VIII. Században vándoroltak ezekre a 

területekre, kiszorítva a kimmereket, akik elõttük itt éltek. A Wenczel okmánytárban található 

oklevelek már 1265-ben és 1327-ben említik a falut, mely 1170 óta létezik a történészek 

szerint. 1265-ben V. István király Ágasvár, Bárkány, Tar és Kutasó, valamint a pásztói 

monostor kegyúri jogát átruházta a Rátót nembeli Istvánra. A falut, kezdetekkor Carsov-nak, 

majd terra Kuthasov-nak hívták. 1400-1500-as években Gutas nevet viselte a falu. Ekkor több 

földbirtokosé is volt 1439-ben ezt a vidéket Albert király Báthory Istvánnak adományozta. Az 

1550-es idõkben a török pusztítás Kutasót is elérte, ekkor a falu megsemmisült és kihalt, a 

túlélõk elmenekültek. A falu ekkor a nógrádi szandzsákhoz tartozott kipusztításáig. A török 

kiűzése után az 1690-es években, felvidéki ágostai (evangélikus) hitvallású tótok települtek 

Zólyom, Ostraluka, Bagyin vidékéről erre a környékre és népesítették be újra Kutasót. Az 

1700-as évektől több uraság birtoka lett a falu: Darvas Ferenc, Zsemberi Zsigmond, Gyürky 

család, Puky uraság, Schöenberg Zsigmond, gróf Károlyi Erzsébet, Dessewffy Ödönné, 

Pappenheim Sigfridné, majd az utolsó birtokos 1930-1940 között Füle uraság volt. Ezeknél a 

birtokosoknál, a szorgalmas, becsületes és rendkívül dolgos, ügyes kutasóiak cselédként 

dolgoztak az uradalmi házakban, megbecsülésben. Falu szlovák származását a még ma is 
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használt földrajzi nevek elárulják: Kopanica, Dolina, Hrastya, ill. a Gyetvan, Szlobodnyik, 

Mihalik személynevek. Az I. és II. világháborúban a kutasói hadkötelesek is részt vettek és 

haltak szinte mind hősi halált, két értelmetlen háborúban, hagyva maguk mögött síró 

özvegyeket, anyákat, gyermekeket, szülőket. Első világháborúban a kutasóiak a 60. egri 

gyalogezredbe vonultak be, a II. Világháború idején a 23. Losonci gyalogezredbe.  

 
Lakossága napjainkban 
109 lakos él Kutasón. 

0-2 : 5 fő 

3-5: 1 fő 

6-13: 10 fő 

14-17: 6 fő 

18-54: 50 fő 

55-59: 7 fő 

60-69: 18 fő 

70-79: 9 fő 

80-: 3 fő. 

 

Míg 2005-ben 102 volt a lakosság szám, addig 2008-ra 109-re növekedett, tehát a fogyás 

megállt, sőt a település gyarapodik, minden évben 2004-től születik gyermek a településen. 

 
Látványosságok a faluban 
Kutasón a palóc vendégszeretet melegét, a csend és nyugalom feltöltő erejét, a kiváló hegyi 

levegő frissítő üdeségét kínáljuk. Hegyi patakokkal szabdalt erdeinkben hazánk 

legbőségesebb vadállománya él, és naponta több mint 20 fajta énekesmadár közös 

koncertjében gyönyörködhet. Erdei turistaösvényeinken több országos és megyei túra 

rendezvényt szerveznek, érintve és áthaladva a településen. 

A nyugatról határolt hegyek az Ipoly és a Zagyva közötti vízválasztó szerepét töltik be. A 

Dobogó hegylánc alatti völgyfőjéből ered a Cserhát nagyobb patakjai közül a legbővízűbb: a 

Szuha - patak (25,7 km), amely az Egres és a Zsúnyi-patak vizét gyűjti, és a Zagyvába vezeti. 

A tengerszint feletti 314 m magas Királykára épült község természeti adottságai viszonylag 

kedvezőek, vadban gazdag erdőkkel keretezett, művelésre azonban kevéssé alkalmas 

földekkel.  

 

Turistaházunk és vendégházunk 30 fő befogadására alkalmas, főzési lehetőséggel, 

bográcsozó- és sátorhellyel. Érdemes megnézni szabadidőcentrumunkat, millenniumi 

parkunkat és ösvényünket, virágos ligeteinket, a 120 éves evangélikus templomot. 

Felejthetetlen élmény kínál egy látogatás a Ferenczy fazekasműhelybe, ahol egy tehetséges 

helyi fiatalember, Ferenczy Kristóf és festő édesanyja tevékenykedik, megörökítve a táj 

szépségeit kerámián és vásznon. 

A palóc és a tót konyha kedvelői megkóstolhatják a sztrapacskát, a palócgulyást, a macsánkát 

és a pampuskát, túróslepényt is. Mindezek leöblítéséhez ajánljuk a Cserhát hegyoldalaiban 

termett szőlő nedűit (házi bort), a többféle gyümölcsből készült házi pálinkákat, és a helyi 

forrásból táplálkozó vezetékes ivóvizet, amely törpe vízművel egyedülállóan Bokor és Kutasó 

községek vízellátását oldja meg. 

 
Kulturális élet 
A falu kulturális életében fontos szerepet tölt be a régi hagyományok felújítása (pl. 

Betlehemezés /Harkai család/) 
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Építünk a turistaház növekvő forgalmára, ami pezsdítőleg hathat, illetve a 110 éves 

evangélikus templom vonzását is mindinkább érvényesíteni szeretnénk a már jó hírű 

rendezvényeink, például a sok látogatót idevonzó falunap mellett.  

 
Amire büszkék vagyunk 
Kutasón Ferenczy Kristóf keramikus, fazekasra vagyunk büszkék. 

 
A település vállalkozásai 
A községre az erdő-, rét-legelőgazdálkodás jellemző, amivel részben a helyben élő lakosság, 

részben betelepülők foglakoznak. 

 
A község jövőképe 
Terveink között szerepel például egy hűtőház építése, gyümölcs aszalóval, vagy a turistaház 

átépítése, (konferencia terem, konyha, vendéglő, szobák kialakítása, kerékpár tároló 

kialakítása) 

A jövőkép-formálás legfőbb gondjai falunkban - mint ahogy több községben is jelen van - a 

széthúzás, irigység, emberi rosszindulat és anyagi okok. Ám a betelepülőkkel elindult egy 

csodálatos folyamat, és ez reménykeltő. 
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Magyarnándor 
                                        

                                                      Adatok a településről:       

                                                                        
                                                                        Lakóinak száma:  1237             
                                  

                                                                                   Területe: 1 886 ha 

                                                                                 
                                                                              Statisztikai kistérség: Balassagyarmati 

 

 

 

 
„A lehetőségek otthona”   
 
A falu fekvése, megközelíthetősége 
Magyarnándor község az ország északi részében, Nógrád megyében, a Cserhát-hegység 

északi peremén, Balassagyarmattól délre 16 kilométerre található. A községből egyaránt 

könnyen elérhető nyugat felé Bánk (vízi színpad, tóstrand), északnak Csesztve (Madách-

kúria), Balassagyarmat (képtár, Palóc Múzeum) és kelet felé Hollókő (világörökségi ófalu). 

Magyarnándor közigazgatási területe (hektár) összesen 1886 ha  ebből 

Külterület 1778 ha 

Belterület  88 ha         

A településhez legközelebb a 22. sz. Rétság – Salgótarján (15 km), a 2. sz. Budapest – 

Parassapuszta (20 km), illetve a 21. sz. Hatvan – Salgótarján főutak futnak. Ezekről a község 

alsóbbrendű utakon érhető el. Magyarnándor megközelítése szempontjából fontos szerepe van 

a 2108. j. Balassagyarmat –Aszód összekötő útnak, ami többek között az M3 autópálya 

elérését biztosítja. 

Magyarnándort is érinti az Aszód-Balassagyarmat vasútvonal, mely Budapest, és észak felé 

Szlovákia irányába is kapcsolatot biztosít. 

 
Története 
A község neve eredetileg Nándor volt, a források szerint az Árpád-korban elfogott foglyokat 

nevezték “nándori”-nak. A Nándor név alapján feltételezhető, hogy a IX. Sz.-i bolgár dukátus 

idején – ami a mai Nógrádban érte el területének legészakibb kiterjedését – katonai szállást 

létesítettek ezen a helyen. A falu neve korábban csak Nándor volt és a megtisztelő magyar 

jelzőt 1906-ban kapta. 

A község első írásos említése egy, a váci káptalan által 1287 ben kiállított oklevélből való. 

1332-ben a falu plébániája már fennállt. Említették a település nevét 1336-ban is az 

esztergomi érsekség tizedjegyzékében, 1405 novemberében pedig közgyűlést tartott 

Nándorban a vármegye. Nándorban magyar ajkú római katolikus vallású lakosok telepedtek 

le. Szlovák telepesek (mint a környékbeli falvakba) nem érkeztek. 

A birtoklástörténeti anyagok meglehetősen hiányosak. Annyit tudunk, hogy említést tettek a 

községről az 1559-es török adóösszeírásokban, a tizenöt éves háború idején, 1598-ban 

Nádasdy Ferenc birtoka volt, 1633-ban pedig, újra hódoltsági területként, öt adóköteles 

háztartást írtak itt össze. A falu a török nyilvántartásban Lador néven szerepelt. Balassa 

Imrének 1660-ban jelentős részbirtokai voltak itt. 1715-ben és 1720-ban 15-15 magyar 

háztartást vettek számba a vármegyei összeírásokban. 1740-ben Jeszenszky- és Gerhard 

családok voltak itteni birtokosok. 1770-ben részben az alsópetényi uradalomhoz tartozott, 
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részben Eszterházy Miklósé, 1826-ben pedig a báró Prónay család birtoka. A klasszicista 

stílusú, műemlék jellegű római katolikus templomot 1855 és 1858 között építették. A 

középkorban Magyarnándor mai közigazgatási területén volt egy Sokor nevű falu is, amelyet 

1499-ben említettek egy oklevélben; valószínűleg a török időkben teljesen elpusztult. 

Évszázadokkal ezelőtt önálló település volt a mai Kelecsénypuszta is, ami Magyarnándortól 

délre, mintegy három kilométerre található, az Aszódra vezető út mellett, aminek első írásos 

említése 1379-ből származik. Valószínűleg azonban jóval korábbi település, hiszen neve a 

kerecsen szó származéka, ami arra utal, hogy már az Árpád-házi királyok idején solymászok 

éltek itt.  

 
Lakossága napjainkban 
A lakónépesség, az elmúlt évtized adatai alapján, folyamatos csökkenést mutat. Növekedést 

csak az 1994 (1316 fő) és 1996 (1329 fő) közötti időszakban lehetett tapasztalni, azóta 

azonban jelentős visszaesés figyelhető meg, és 2001-ben már csupán 1214 fő lakott a 

községben. A 2007. évben némi elmozdulás tapasztalható, így az év elején 1237 fő lakost 

tartottunk számon. 

Magyarnándor népességének kor szerinti összetételét vizsgálva kiderül, hogy az aktív, kereső 

korúak aránya a legmagasabb a településen, ebből is elsősorban a 40-59 év közöttieké (402 fő, 

1999). Viszonylag magas a fiatal korosztály létszáma (a 14 év alattiaké 207 fő, 1999), és nem 

sokkal marad el a 60 év feletti, idős korosztályétól (232 fő, 1999). 

Kor szerinti összetételben tehát kiegyenlítettnek mondható a népesség, de a gyereklétszám 

csökkenése nyomán, a település folyamatos elöregedése várható. 

    

Év Az adott korú lakosság száma 

 -14 15-

29 

   30-39 40-59 60- 

1993 21

1 

307 206 407 206 

1995 21

9 

302 410 358 222 

1997 22

3 

338 191 387 204 

1999 20

7 

244 161 402 232 

 

A jelenleg magas gyermeklétszámot mutatja az 1000 lakosra jutó általános iskolás gyermek 

száma is, amelyben Magyarnándor a kistérségi, megyei és országos átlagot is meghaladó 

értékekkel rendelkezik. 

 

A természetes szaporodás, illetve fogyás rátája, az elmúlt tíz év adatai alapján, nagy 

ingadozásokat mutat, és bár a megyei és a kistérségi átlaghoz hasonlóan negatív, de annál 

mindvégig jóval kedvezőbb arány figyelhető meg. 

Az élve születések számát tekintve Magyarnándor elmarad a környező településekhez és a 

megyei átlaghoz viszonyítva, de ugyanez elmondható a halálozás mértékéről is. 

A település az olcsó telek- és házárak miatt vonzó lehetőséget jelenthet, pl. a Budapestről 

kiköltözni vágyók számára. Problémát ezzel kapcsolatban az okozhat, hogy ha a helyi fiatalok 

elvándorolnak, és helyükre identitás nélküli, városból kiszorult, szociálisan hátrányos 

helyzetű népesség érkezik. 
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Az elvándorlás feltételezett okai között szerepel, hogy az idős, egyedülálló emberek 

családtagjaikhoz költöznek más településre, míg mások munkalehetőség hiányában keresnek 

új lakóhelyet. 

A népesség, főként a fiatalok megtartását a jövőképünkben vázoltak szisztematikus 

megvalósításával lehet elképzelni. 

 
Látványosságok a faluban 
Tájkép:  

- A Rézparti víztározó gyönyörű helyen létesült. Déli oldalon meredek, északi partja lankás. A 

megkapóan nyugodt természet maga is gyógyít. Természetfotózásra, horgászatra, 

kirándulásra, túrázásra kiválóan alkalmas. Madárvilága gazdag. 

- Szép rálátás a falu belterületeire, templomára, a környező hegyekre a művelődési ház előtti 

parkból. 

 Földtani forma:  

- Kő-oldal különleges homokkő-ív képződménye. 

- A falu határában több helyen felszín közeli szén előfordulások. 

 Víz: patak, forrás:  

- A község belterületén folyik keresztül a Debercsényi-patak.  

- A Szandaváraljai-patakon létesült a Rézparti-víztározó tó (vizes élőhely, pl. szürkegém). 

 
Épített örökség 
- Római katolikus templom (Szent Miklós) 

   Klasszicista, épült 1855-1858-ig.  

   Berendezése: főoltár (közepén Szent Miklóst püspöki ornátusban ábrázoló oltárkép) 

                         szószék (klasszicista) 

- Tájház a község központjában (Kialakítás alatt.) 

- I. Világháborús emlékmű (Hősök szobra) 1933-ból. 

  Az emlékmű tetején a Szent Korona műkő másolata. 

- Nepomuki Szent János szobor a templom kertjében. 

- Szentképtartó oszlop a falu déli határában. 

- Reviczky (volt Buttler) kastély a községtől délre. 

A kelecsényi kastély műemlék, 1822-ben az akkori birtokos Csernyus Andor klasszicista 

kastélyt épített, melyet 1877-ben eklektikus stílusban átalakítottak, s 1880-ban báró Buttler 

Ervin tulajdonába került. Téglalap alaprajzú, kerti homlokzatát négyoszlopos portikusz díszíti, 

ezt timpanon zárja. A kastély háromhektáros parkja természetvédelmi terület. 

Jelenleg magán lakóépület. 

 
Kulturális élet 
Rendezvényeink: 

-Szent István naphoz kötődő BEARATÁS címmel rendezett fesztivál.  

-Dolgozunk egy NÁNDORI VÁSÁR többnapos fesztivál megteremtésén. 

-Egyik helyszíne leszünk az egyelőre Feketevíz-patak Menti Fesztivál címen előkészítés alatt 

álló, több települést érintő összművészeti fesztiválnak. 

A horgász turizmus alapjául a kilenchektáros Rézparti víztározó szolgál.   

A környék erdői és tisztásai jelentős szarvas-, őz- és vaddisznóállománynak adnak otthont. A 

vadállomány bel- és külföldi vadászokat vonz. 

Említést érdemel a színes nándori viselet is. 

A környék egyik legnagyobb létszámú és legjobban felszerelt nevelési-oktatási intézménye 

Magyarnándorban található. 
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Akikre büszkék vagyunk 
 

Poroszkay János 

Magyarnándorban született 1767-ben. Teológiát végzett a budai egyetemen, ahol hittudorrá 

avatták. A váci papnevelő intézetben az egyházjog, a történelem és a biblicum rendes tanára, 

tanulmányi felügyelő. 1799-ben bagi plébános, majd 1808-tól kispréposti és kanonoki 

kinevezést kapott az uralkodótól. 1822-ben székesegyházi főesperes lett, majd megkapta a 

babóti címzetes apátságot. Őrkanonokként halt meg 1825-ben. Szülőfalujában 

Magyarnándorban építendő templomra 6.000 váltóforintot hagyott. 

 

Poroszkay Péter 

 1802-ben született Magyarnándorban. Teológiát végzett a bécsi egyetemen, mint 

pazmanita. 1825-ben szentelték pappá. 1828-ban püspöki iktató, majd szertartó és szentszéki 

jegyző lett. Zsámbokon, Romhányban plébános, 1858-ban pedig kerületi esperes lett. 1863-

ban székesegyházi kanonok, 1872-ben dornaui címzetes prépost, majd 1888-ban 

bekövetkezett haláláig olvasókanonok volt. 

 

Kőszeghy Albert 

 1888-ban született Magyarnándorban. Kántortanító. Középiskolába Vácott, képzőbe 

Léván járt. Előbb Ipolyvarbón, Mohorán működött, majd 1929-től Magyarnándorban. A 

Nemzeti Egységpárt titkára, községi képviselő, közgyám, a Hitelszövetkezet könyvelője, és a 

Hangya igazgatója. Az orosz, román és az olasz fronton is harcolt az első világháborúban. 

Bronz Vitézségi Éremmel és Károly Csapatkereszttel tüntették ki. Funkcióiból látható, hogy 

általános közmegbecsülés övezte. 1952-ben halt meg, Magyarnándorban van eltemetve. 

 

Bolla Gyula 

 Magyarnándorban működött, mint leventeoktató, tanító. Életéről viszonylag keveset 

tudunk. A rábízott fiatal gyerekeket hazaküldte, nem vitte ki a frontra a németek utasítása 

ellenére. Ő maga is hazaindult feleségével szekéren Szécsényhalásziba. 1944 decemberében 

az oroszok a szügyi vasúti őrháznál lőtték agyon várandós feleségével együtt. Édesanyja 

Ludányhalásziban temette el. 

 

Konczek József 

1942-ben született Magyarnándorban. Tanár, újságíró, író-költő. 1962 óta több folyóirat, így 

az Új Írás, a Napjaink, az Alföld, a Palócföld, a Polisz, a Céh, az új Horizont, a Napút és az 

ungvári Netpansíp közölte írásait. Kötetei: Galambok, galambok a történelemben (ELTE, 

1984), Episztola (Salgótarján, 1987), Egy szó (Palócföld könyvek, 1987), Damó (Masszi 

Kiadó, 2001), A tájjal maradtam (Hét Krajcár Kiadó, 2006). Ideje egy részét „hazatérve”, 

Magyarnándorban tölti. 

 
A település vállalkozásai 
Magyarnándorban a szántóföldi gazdálkodás mellett az erdőgazdálkodás is megtalálható. 

Átalakulóban van a régebben jelentős gyümölcstermesztés. 

Leginkább a helyben lakók gazdálkodnak saját tulajdonú, vagy bérelt területeken. 

A feldolgozás jelenleg nem jelentős, de a feltételek részben adottak. Befektetőkre várnak a 

lehetőségek például a fafeldolgozásban. 

Néhány mezőgazdasági vállalkozó, gazda, a helyi gazdakör tagjai lehetnek fogékonyak a 

natúrparki fejlesztések megvalósítása során. 
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A község jövőképe 
Az alapszolgáltatások (orvosi rendelő, hivatal, stb.) infrastrukturális feltételeinek javítása, 

belterületi utak, járdák felújítása mellett a komfortos, élhető falu egyéb, a művelődés, a 

szórakozás, a civil élet helyi lehetőségeinek (művelődési intézmény, közösségi rendezvények, 

fesztiválok) újjászervezésével, és a falukép fokozatos javításával a fiatalok helyben maradását 

erősítjük. 

A mára gazdasági erejét vesztett falu nehezen tud a fejlesztések révén újra talpra állni. A 

fiatalok elvándorlásának rossz gyakorlatának megállítására, új, vonzó jövőképet az 

egzisztenciális bizonytalanság mellett nehéz fölvázolni. Az önkormányzatok kivéreztetése 

nem segíti, nem hitelesíti a folyamatok pozitív változásába vetett hitet. 

Magyarnándor hosszútávon vonzó, komfortos kistelepüléssé válik, amely fel tud mutatni 

olyan egyedi sajátosságokat, amelyek révén környezetétől egyértelműen megkülönböztethető, 

mind a lakosság, mind pedig a gazdasági élet szereplői számára. 

Egyedi kistelepülés-jellege mellett a másik fő értékeként a környezettel harmonikus 

együttélés lehetőségét biztosító lakóhely-kínálatát lehet megemlíteni. 

A község alapellátási rendszerének infrastruktúrája közép és hosszú távon megújul, 

biztosítva ezzel az alapellátás magas szakmai szintű ellátásának lehetőségét, és a potenciális 

beköltözők igényeinek kielégítését. Az oktatás, a kultúra és a sport infrastrukturális 

feltételeinek javulásával Magyarnándor humán kapacitása fejlődik. Megvalósulnak azok a fő 

fejlesztések (óvoda, általános iskola felújítása, művelődési ház fejlesztése), amelyek 

elősegítik a közösségi kezdeményezések megvalósítását.  

A civil szervezetek szerepe felértékelődik, és tevékenyen egyre nagyobb szerepet 

tudnak vállalni a község fejlesztésében úgy, hogy a konkrétabb támogatásokhoz pontosabban 

megfogalmazható feladatok társulnak számukra. 

A település vezetése és a lakosság közötti párbeszéd fejlődik, és folyamatos 

kapcsolattartás épül ki a települési kommunikációs csatornákon keresztül. A településen élők 

egyre inkább úgy érzik, hogy lehetőségük van beleszólni a település életének alakításába. 

A településkép folyamatosan javul, egyre komfortosabbá válik, egyre nagyobb gondot 

fordítanak a környezeti tudat formálására és a település értékes környezetének megóvására. A 

folyamatosan javuló megközelíthetőség és a közlekedési infrastruktúra fejlődése megalapozza 

a település gazdaságának fejlesztését és a lakosság életkörülményeinek javítását is. 

A lakosságmegtartó képesség legfontosabb alapját jelenti majd a gazdasági 

versenyképesség javulása. Az ipartelepítési tényezők javulásával várható, hogy új ipari és 

mezőgazdasági befektetők jelennek meg, amelyek javítják a helyi foglalkoztatást, növelik a 

helyben termelt GDP értékét és a felhasznált jövedelmet is, így pozitív hatást gyakorolnak a 

szolgáltatási szektor fejlődésére. A mezőgazdasági szektor megfelel az uniós kihívásoknak, 

verseny- és piacképes termelési szerkezet alakul ki. A gazdaság fejlődésével növekednek a 

saját és helyi adóbevételek, az önkormányzat központi forrásai bővülnek, ezáltal több forrás 

jut települési fejlesztésekre is. 

A térség turisztikai potenciáljának kihasználására több települést érintő összefogás 

alakul ki, és a közös projektek állami és uniós támogatással valósulnak meg.  
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Nagylóc 
 

                                                              Adatok a településről:       

                                          

                                                                         Lakóinak száma: 1720   
                                                   

                                                                                      Területe: 3 912 ha 

                                        

                                                                  Statisztikai kistérség: Szécsényi 

 

 

 

„A Cserhát védelmezője” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Nagylóc Nógrád megye közepén, a Cserhát szelíd dombjai között található, különleges 

szépségű, természeti értékekben, néprajzi hagyományokban gazdag vidék, a világörökség 

részét képező Hollókő szomszédságában. Pásztó és Szécsény közötti út mentén fekszik a 

Lóci-patak mellett. A Cserhát Őrhegy nevű csúcsa alá - festői szépségű környezetben, települt 

község. 

A település völgykatlanban helyezkedik el: Északról a Fehér-hegy és Kutya-hegy, Keletről az 

Őrhegy, Délről a Kavicsos-tető , Nyugatról a Szél-hegy határolja. 

A Nagylóc közigazgatási területéhez tartozik Zsunypuszta, mely a falu és Felsőtold 

települések között található. Zsunypusztát a Zsunyi-hegy, Dobogó és Poletárok elnevezésű 

területek határolják. Nevét már 1347-ben Zsunyalmás néven jegyezték fel. A településrészt 

körülvevő erdők biztosítják a tiszta, egészséges levegőt. A puszta közelében elterülő hatalmas 

legelő jelentős madárlelőhely. 

A település Budapesttől 100 km-re található, közúton érhető el, a 22-es útról Szécsénynél, a 

21-es útról Pásztónál kell letérni. 

 
Története 
A falu neve egykor csak Lóc volt; a kutatók az ószláv „lovci”, azaz vadászok, vadfogók 

jelentésű szóból vezetik le nevét. 

A szőlőhegyen a középkorban vár állt, ez volt Hollókő várának egyik elővédje. Valószínű 

még az Árpád-kori királyok uralkodási idején emelték. 

Az őrtorony helyét úgy alakították ki, hogy a domb gerincét mély árokkal átvágva egy kb. tíz 

méter átmérőjű kör alakú udvart hoztak létre a magaslat végébe. Ennek szintjét további 

feltöltéssel megemelték, valószínűleg palánkkal is megerősítették. Középen fából épített 

torony állhatott, mert kő, vagy téglamaradványok nem kerültek elő. Ilyen erődöcskéket a 

végvári vitézek tarisznyaváraknak hívták, mert az őrség csak addig tarthatott ki bennük, amíg 

a tarisznyájukban magukkal vitt élelmük el nem fogyott. 

 
Lakossága napjainkban 
Nagylócot kb. 1700-an lakják ebből aktív népesség /18-62/ 1200 fő  

Regisztrált munkanélküli 147, rokkant nyudíjas 169, 

0-14 éves korig 251 fő 

15-18 éves korig 84 fő 

19-60 éves korig 911 fő 

61-100 éves korig 432 fő 
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A roma lakosok aránya kb 25 % 

A születések és elhalálozások száma kb. azonos. A csökkenés az elvándorlásoknak tudható 

be. 

Az óvodába 55 gyermek. Az általános iskola alsó tagozatába 50 gyermek jár.2006-tól nincs 

felőtagozat. Bár az iskolánk a kb.160 fős gyermek létszámmal működhetne ,de a 2005. évben 

már csak 36 felsősünk volt, a szülők nagy része már ekkor Szécsény mellett döntött. 

 
Látványosságok a faluban 
Nagylóc jelképei: a község címere és zászlaja.  

Kiránduló helyek: 

* A török időre emlékeztető földvár a „Várdomb”, 

* Kék túra útvonal,  

* Őrhegy „Jézus nyoma”,  

* Zöld túra útvonal,  

* Hollőkő felé eső faluvégén a homokbánya, mely védett terület a gyurgyalagok fészkelő 

helye,  

* halastó.  

 
Épített örökség 
A település határában, a Nagylóc melletti Őrhegyen rejtőzik egy andezitszikla, amely a helyi 

legenda szerint Jézusnak és szamarának "lábnyomát" őrzi! A faluból Szentkútra vezető 

zarándokút mellett, a "lábnyomos" kő tövében fakereszt áll a mai napig. 

A község eredeti, egyhajós római katolikus temploma a XV. században épült gótikus 

stílusban. Boltozata a középkor során tönkrement, 1731-ben már síkmennyezettel említették. 

1755 előtt a szentélyt ismét boltozták. Nagyarányú bővítést végeztek 1888-ban: ekkor 

készültek a neogótikus oldalhajók, a bejáratok kőbélései és a torony negyedik emelete. 

Orgonája is ebből az időből való. A templom háromhajós, előreugró középtoronnyal. A 

torony keskeny, lőrésszerű ablaka, a hármas tagozatú támpillérek is gótikus formákat 

mutatnak.  

 
Kulturális élet 
A Faluvédõ Egyesület 1997-től minden évben megjelenteti a Lóci Kalendáriumot. A 

kiadványban a naptári rész mellett hazánk történelme, helytörténeti írások, népi mesterségek 

/pl. szövés/, helyi szokások, öltözködés, népviselet bemutatása is fontos szerepet kap; továbbá 

a helyi egyesületek, intézmények, alapítványok is tájékoztatást adnak az elmúlt évi 

tevékenységükről. 

Az egyesület működteti hagyományőrző csoportját, az Asszonykórust. 1997. év óta a 

Faluvédõ Egyesület a szeptember 14-hez legközelebb eső vasárnap megrendezi a Szüretit, 

mely az egyesület legnagyobb rendezvénye. A szüreti időpontja a helyi római katolikus 

templom búcsújához kötődik, Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepéhez, mely szeptember 14. 

A szüreti fénypontja a szüreti felvonulás és a hagyományőrző csoportok bemutatkozása, mely 

az elmúlt években is sok érdeklődőt vonzott. A gazdag és színes helyi népviseletet ilyenkor a 

falu apraja-nagyja magára ölti, melyet minden látogató megcsodálhat, ezzel is bemutatva a 

különböző korosztályok népviseletét. A szüreti felvonulás bejárja a település egészét, részt 

vesznek a helyi népviseletbe öltözött óvodások, iskolások, asszonyok, vendégcsoportok. A 

felvonulás után kulturális mûsorral kedveskedünk az idelátogatóknak a szabadtéri szinpadon 

fellépnek a meghívott csoportok. Az egyesület a szüreti rendezvénnyel kapcsolódik a 

település, a vidék, a megye arculatát meghatározó rendezvénysorozathoz.  
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Az általános iskolás gyermekek összegyűjtötték a településen fennmaradt népi eszközöket, 

tárgyakat, berendezéseket. Az egyesület elképzelései között szerepel Faluház kialakítása, ahol 

ezeket a tárgyakat állandó kiállításon mutatnánk be. 

 
Amire büszkék vagyunk 
A nagylóci Faluvédõ Egyesület (3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. , fen@profinter.hu Elnök: 

Kovács Tibor) A nagylóci Faluvédõ Egyesület 1996. április 18-án alakult meg 21 alapító 

taggal. Célunk az alvó falu felrázása volt. 

Az egyesület alapszabályában rögzítette célkitûzéseit: 

- a település kulturális örökségének, értékeinek ápolása, megõrzése, 

- a népmûvészet és néphagyomány iránt érdeklõdõ személyek és közösségek 

együttmûködésének segítése,  

- a múlt értékeinek felkutatása, falutörténet feltárása, szellemi, tárgyi értékek ismertetése. 

 
A település vállalkozásai 
Elsősorban a Faluvédő Egyesület, ill. az Idősek és Hadirokkantak Egyesületének a 

tevékenysége az, ami bemutatásra érdemes, de számítani lehet az öntöde, a faüzem, az 

asztalos üzem áldozatvállalására, a köz érdekében végzett munkájára is. 

Nagylócra a szántóföldi gazdálkodás, juhtenyésztés, szarvasmarha tenyésztés /rideg tartásos/ 

jellemző, amivel helyi gazdálkodók foglalkoznak. A biotermékek feldolgozása egyenlőre csak 

lehetőség. 

 
 A község jövőképe 
Víztározó építésével kapcsolatos terveink 

A sok éve húzódó, a nagylóci táj szépségét megkoronázó, az árvízveszélyt csökkentő 

víztározó építése elől rövidesen sikerül az akadályokat elgördíteni. Nagylócot Szécsénnyel 

összekötő útról jól látható és megközelíthető, a Kőhegy lábába simuló partvonalával, 

megépülése után fenséges látványt nyújt az arra közlekedőknek. A víztározó a maga 25 

hektáros vízfelületével a nélkülözhetetlen, veszélyt csökkentő hatása mellett, a turisták, 

sporthorgászok, a vizet kedvelő pihennivágyók kedvelt kirándulóhelye lehet. Jól illik majd 

Hollókő-Ipolytarnóc idegenforgalmi tengelyébe. 

Munkahelyteremtő beruházással kapcsolatos terveink 

Nagylóc lakosainak jelentős része hagyományosan ipari alkalmazottként dolgozott. Csak 

kisebb hányada élt mezőgazdasági munkásként. A falu gépjárművel 10 percnyi járásra van a 

22-es főúttól, 20 perc alatt pedig a 21-es főút is elérhető. Az Önkormányzat rendelkezik olyan 

ingatlanokkal, amelyek kiválóan alkalmasak kis- és középvállalkozások működtetésére. 

Ezeknek a feltételeknek a birtokában úgy ítéljük meg, hogy településünkön minden adottság 

készen áll, hogy sikeres vállalkozások működjenek. Ideális feltételekkel és barátságos 

együttműködéssel várjuk a vállalkozókat. 

Jelenleg nincs könyvtárunk, a polgármesteri hivatal felújításával együtt szeretnénk ezt 

létrehozni. Falukép javítás, fejlesztés. 

A legnagyobb tervezett beruházásunk a már említett víztározó megépítése, pályázati pénzből. 

A jövőképformálás legfőbb akadályai a munkahelyek visszaszorulása, ill. a gazdasági 

források csökkenése. 

mailto:fen@profinter.hu
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Nógrádsipek 
                                                   Adatok a településről:       
 

                                                                       Lakóinak száma: 752 

                                              

                                                                                    Területe: 2 012 ha 

                                               

                                                                 Statisztikai kistérség: Szécsényi 

 

 

„Tiszta levegő, tiszta falu, tiszta emberek.” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Nógrádsipek Szécsénytől déli irányban, attól 10 km-re fekvő, az Északi-középhegység részét 

képező, Cserhát dombjai között megbúvó kis község. Neve vadrózsát jelent. A szlovák-

magyar határtól mindössze 12 km-re lévő település a balassagyarmati határátkelőtől 27 km-re, 

az ipolytarnócitól 30 km-re, a somoskőújfaluitól 45 km-re van. A 2012 hektáron elterülő falu 

északról nyitott, patakokkal tagolt, 300-400 m magas vulkanikus kúpok közötti völgyben 

fekszik. A település összterületének több mint felét erdő borítja. A falu szerkezetét a 

természetes vízfolyások mentén kiépült, párhuzamos, ill. azokat összekötő utcák jellemzik, 

ami alól kivételt képez a település központja, ahol körforgalmi buszmegállót alakítottak ki, 

lévén a község zsáktelepülés. 

A Hollókőre vezető túraútvonalról kis kitérővel érhető el a Dobos-kúti Természetvédelmi 

Terület. Feltárandó természeti értékként tartják számon Rimóc-Nógrádsipek közigazgatási 

határán található Pusztavár-hegyet, amely a feltételezések szerint az 1271. évet követően 

felépített Sztrahova-várát rejti magában. 

A falun keresztül vezet az országos kék túra útvonal. 

Megközelíthető: közúton Budapest irányából a 2 számú, majd a 22 számú főúton, 

Balassagyarmaton, Szécsényen és Varsányon át, illetve az M3-ason Hatvannál a 21-es főúton 

Salgótarján felé, majd Szécsényen és Varsányon keresztül. Vasútállomással nem rendelkezik, 

Szécsényből rendszeres autóbuszjárat biztosítja a közlekedést. A községet déli irányban 

Herencsénnyel, északkeleti irányban pedig Rimóccal földút köti össze, ahonnan kiépített 

kerékpárúton közelíthető meg a világörökség részét képezõ Hollókő. 

 
Története 
A falu nevének első említéséről 1265-bõl van tudomásunk, Terra-Chipeg alakban fordul elő 

és puszta földterületet jelent. A XV. században az esztergomi érsekség nagy földterületeket 

szerez meg magának a megyében. Az esztergomi érsek 1436-ban Zsigmond királytól zálogba 

vette a környező falvakat, majd nem sokkal később, 1438-ban örök adományul kapta. 1454-

ben Szécsényi László lányaira hagyta birtokait. Így örökölte Országh Jánosné és Losonczi 

Albertné Szécsényt és a környező falvakat, köztük Nógrádsipeket is. A XVI. században török 

kézre kerül, 1562-63-ban Ibrahim bin Hasszán esztergomi mizlava tulajdonában van. 1598-

ban Forgách Zsigmond a földesura, akinek örököse 1641-ben Koháry Istvánnak elzálogosítja 

más falvakkal együtt. A XVIII. században csereszerződések után a Forgách család 

visszaváltja. Az 1754-55. évi országos nemesi összeírásból tudjuk, hogy a helység birtokosai 

közé tartozik a Balás család, akik 1945-ig - más kisebb birtokosok mellett - a falu jelentős 

részét birtokolják. 
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Lakossága napjainkban 

A lakosság korösszetétele: az idősebb korosztály van túlsúlyban, az elöregedés jellemző, az 

elvándorlás az 1980-as éveket követően megállt. Az iskolások száma kielégítő, jelenleg 25 

iskolásunk jár ki Nógrádsipekre Szécsényből. Sajnos Nógrádsipeken évente csak 3-5 gyermek 

születik. 

 
Látványosságok a faluban 
A Hollókőre vezető túraútvonalról kis kitérővel érhető el a Dobos-kút, ahol a megfáradt 

turista szomját olthatja a hideg vizű forrásból. A forrástól tovább haladva az 517 méter magas 

Dobogótetőre érünk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környékre. 

Feltárandó természeti értékként tartjuk számon a Rimóc-Nógrádsipek közigazgatási határán 

található Pusztavár hegyet, amely a feltételezések szerint az 1271. évet követően felépített 

Sztrahova várát rejti. 

A látnivalók közül említést érdemelnek még a szőlőhegy lábánál megbújó borospincék, 

valamint az 1713-ban épült római katolikus templom, amely homlokzat előtti gúlasisakos 

toronnyal, kapuja felett befalazott angyalfejekkel rendelkezik. 

 
Épített örökség 
A falu közepén található az 1820 körül épült Nagy-kúria 9 pilléres tornácával és néhány 

boltozott szobájával. Két helyiségében még megmaradt az eredeti teknőboltozat, ezek 

egyikében kályhafülke látható, az 1954-ben még meglévő díszes empire fajanszkályhát azóta 

elbontották. A pince bejárata a nyugati fal tövében nyílik, de az épületből is vezet le egy 

keskeny téglalépcső.  

Szintén a falu középen található az 1800-as évek elején épült, országos egyedi műemléki 

védettség alatt álló Balás-kúria is. Utcára néző főhomlokzatán egyszerű pilléreken nyugvó, 

nyolc szabad nyílásból álló árkádos tornác húzódik. A félköríves árkádok felett egy-egy 

téglalap alakú, igen enyhe szegmentívvel zárt nyílás látható.  

Mindkét kúria neobarokk stílusban épült, feltehetően mindkét épületet ugyanaz a mester 

építette. 

 
Kulturális élet 
2008. március 1-jén a Nógrádsipek Fejlődéséért Közalapítvány szervezésében egy kiállítás 

kerül megrendezésre, ahol a régi mesterségek, népviselet, hagyományok kerülnek bemutatásra 

a falubeliek jóvoltából (szövés, kosárfonás, stb.). 

A falunap minden évben egyre nagyobb sikerrel és magasabb színvonalon kerül 

megszervezésre. 

 
Amire büszkék vagyunk 
Büszkénk vagyunk az iskolánkra, amely jelenleg a Váci Egyházmegye fenntartásában 

működik. Évről-évre egyre több környékbeli gyermek érkezik intézményünkbe. Büszkék 

vagyunk arra is, hogy rendezvényeinket a falubeliek összefogásával önerőből meg tudjuk 

valósítani.  

 
A település vállalkozásai 
Nógrádsipek mezőgazdaságára az állattenyésztés, erdőgazdálkodás, háztáji gazdaság, 

méhészet jellemző, amivel a helyben élő lakosság foglalkozik. 

A helyi termékek feldolgozása jelenleg kizárólag házilag történik. 

Sajnos kevés vállalkozás működik településünkön, nagy többségük egyéni vállalkozó. 

Ugyan van egy mezőgazdasági vállalkozónk, aki a falunapot, idősek napját szokta minden 

évben támogatni, azonban ő is „mindennapi gondokkal” küzd. 
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A község jövőképe 
Nógrádsipek Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2007 júniusában rendeletet 

alkotott a nógrádsipeki állandó lakóhellyel rendelkező szülők részére nyújtandó 

gyermekszületési támogatásról. Ennek értelmében az önkormányzat minden 2007. július 1-je 

után világra jött nógrádsipeki gyermek szüleinek 100.000.- Ft egyszeri támogatást nyújt a 

gyermek születését követő kezdeti időszak megkönnyítésére. 

Az iskola „megmentésével”, a gyermekvállalás támogatásával és építési telkek kedvezményes 

árusításával próbálja az önkormányzat az elöregedési folyamatot lassítani. 2 sportpályát 

alakítottunk ki a fiataloknak a mozgásigényük kielégítésére. Az iskolában 2008 

szeptemberétől minden gyermeknek ingyen tankönyvet biztosítunk és az étkezési térítési 

díjakat próbáljuk mindenki számára megfizethető szinten tartani egy saját fenntartású konyha 

működtetésével.  

Az önkormányzat segíti a helyi civil szférát, mind anyagi támogatással, mind jogi, pályázati 

segítségnyújtással. (sportegyesület, hagyományőrző egyesület, fiatalok közhasznú egyesülete, 

polgárőr egyesület, közalapítvány) 

A tavaly megalakult a Nógrádsipeki Fiatalok Közhasznú Egyesülete, amely részére az 

önkormányzat térítésmentesen használatba adta a polgármesteri hivatal pincéjét. A pince a 

tavalyi és az idei év folyamán teljes egészében felújításra kerül, vizesblokk is kialakításra 

kerül. Erre a gyermekszegénység elleni programból és a Nógrád Megyei Ifjúsági 

Alapítványtól sikerült támogatást szerezni. A pince így tökéletesen megfelel egy 

klubhelyiségnek. 

A jövőkép-formálás feltétele: szemléletváltozás országos szinten 

Akadálya: országos médiumok, pénzhiány, szegénység, irigység. 

 

Fejlesztési elgondolásaink: 

Legfontosabb lenne a Szécsény-Nógrádsipek összekötő út felújítása, amely rendkívül rossz 

állapotban van. Az idei évben buszmegállókat szeretnénk építeni és két önkormányzati utat 

felújítani, valamint a Balás-kúria felújítását folytatni. 

Szükséges a falusi turizmus feltételeinek megteremtése, további fejlesztése. Összefogás a 

kistérségen belül, a helybeli programok egy láncra történő felfűzése. 
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Rimóc 
                                                                      Adatok a településről:       

                                                                        
                                      Lakóinak száma: 1888              

                                 

                                                        Területe: 2926 ha                                                                              

                                 

                                    Statisztikai kistérség: Szécsényi 

 

 

 

 

 

„Kodály palóc otthona” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Rimóc község a Cserhát északi nyúlványai alatt fekvő, Szécsénytől öt kilométernyire, délre 

eső település. Elnevezése szláv eredetű Rimovci vagy Rimovc helynév átvételéből származik, 

amiben egy Rim személynév rejlik (honfoglalást megelőző korból származó adat, miszerint a 

mai Hatvan irányából erre vezető kereskedelmi út érintette több más nógrádi község elődjével 

együtt Rimócot is, ahol két földvár szolgált, azaz védte a Cserháton átvezető kereskedelmi 

utat). A város felől szántóföldek, délről a Cserhát magaslatai határolják. A falun a Körtvélyes-

patak folyik keresztül. Zsákfalu, mely egyik neves központja a Nógrád megyei palócságnak.  

Megközelíthető közúton Budapest irányából a 2 számú, majd a 22 számú főúton 

Balassagyarmaton és Szécsényen át, illetve az M3-ason a Hatvannál a 21-es főúton 

Salgótarján majd Szécsényen keresztül. Szécsény városával rendszeres autóbuszjárat köti 

össze. A településről száraz időben a környékbeli falvak - Varsány, Nógrádsipek, Nagylóc és 

Hollókő – könnyen elérhetőek földúton, illetve Rimócot Hollókővel egy 7 kilométer hosszú 

aszfaltozott kerékpárút köti össze.  

 
Története 
Valószínű, hogy a község már a XI. században templomos hely volt, s az akkori település ott 

állhatott, ahol most, hiszen a közelében feltárt honfoglalás kori sírokban Szent István 

pénzérméi kerültek elő az egyéb honfoglalás kori leletek mellett. A XIII. század elején azé a 

Simon báné volt, aki a Gertrúd királyné elleni merényletben is részt vett. 1229-ben a 

települést összes javaitól megfosztották és előbb a Szák, majd a Kacsics nemzetség birtokába 

került. A XIV. század elején a nemzetség hollókői vagy Illés ágából származó Péter fiai 

birtokában találjuk. Miután e tulajdonosai Károly Róbert király hatalmát megdönteni akaró 

Csák Máté mellé pártoltak, így 1324-ben a király Széchenyi Tamás vajdának adományozta. 

Így a település a többi környékbeli faluval együtt a szécsényi uradalom részévé vált. A község 

valószínűleg igen régtől egyházas hely, a plébánia első írásos említése a 1332-37. évi pápai 

tizedjegyzékbõl származik. A középkorban királyi várnép élt Rimócon.  

A falu határa 1333-ban még két részből, Kis- és Nagyrimóczból állt az oklevelek tanúsága 

szerint. 1461-81 között a Guthi, az Országh család és a Lossonczyak nyerték adományul. A 

török hódoltságot a falu megsínylette, de utána gyorsan benépesült. A nemes és szabados 

családok közé Zólyom megyéből Gyetva környéki szlovákok települtek ide. Míg 1715-ben 11 

magyar és 5 szlovák háztartást írtak össze, addig 1720-ban már 17 a magyar háztartások 

száma. 1770-ben gróf Forgách János és Miklós, Kamocsay András és báró Haller Sámuel a 

falu birtokosai. 1826-ban gróf Forgách József a falu földesura. Későbbi időkben a nagyobb 



121 

 

birtokosok közül meg kell említeni báró Prónay Róza és Irma, özv. Plachy Tamásné sz. 

Ruttkay Mária és Gross Jenõ doktor nevét. 

 
Lakossága napjainkban 
A lakosság száma:  

2005-ben 1902 fő 

2006-ban: 1896 fő 

2007-ben: 1888 fő 

 

A lakosság kor szerinti összetétele:  

0-2 éves korig: 51 fő 

3-5 éves korig: 67 fő 

6-13 éves korig: 198 fő 

14-17 éves korig: 119 fő 

18-54 éves korig: 904 fő                                      

55-59 éves korig: 105 fő 

60-69 éves korig: 229 fő 

70-79 éves korig:162 fő 

80 éves kor felett: 53 fő 

 

Iskolások száma: 2007/2008 tanévben: 156 fő 

Óvodások száma:2007/2008 tanévben: 66 fő. 

A „trend”: fogyás elöregedés jellemzi. 

A fiatalok megtartásának lehetősége: infrastruktúra fejlesztése, munkahely teremtése, 

szabadidő kultúrált eltöltésnek lehetősége. 

 
Látványosságok a faluban 

- Falumúzeum 

- Vendégház 

- Sportcsarnok 

- Római Katolikus Templom 

- Kápolna 

- Polgármesteri Hivatal 

- Babamúzeum 

- A falu látképe 

- Kerékpárút 

- Strahora (Csák Máté) vára 

- Védett növény: vörös kígyószisz, 

- Gyurgyalag fészkelő helye 

 

Hagyományőrzés körében a népviselet készítés, néptáncok és népdalok tovább örökítése. 

 
Kulturális élet 
Bemutatásra érdemes tevékenységek: 

- Régi mesterségek – népviselet készítése 

- Hagyományőrző együttesek – Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület 

        - Rimóci Hagyományőrző Együttes 

Rendszeressé tett – teendő alkalmak: 

- Falunap 

- Kisasszonynapi búcsú 
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- Jótékonysági bál 

- Szentcsalád megtartása 

- Betlehemezés 

 
Amire és akire büszkék vagyunk 
Büszkék vagyunk a rendezett falura, a korábban felsorolt látványosságokra, a rendezett 

temetőre a ravatalozóval, Hősök tere és környékére, a Varsányi úti és a település más régi 

épületeire és lakóházaira, a Nógrádsipek fele vezető földút mellett épült fogadalmi kápolna, 

melyet az 1700-as években lezajlott pestis járványt követően építettek.  

A népviseletre és a hagyományokra.  

Büszkék vagyunk személy szerint  -  Vincze Ferencre (elhunyt), a Népművészet Mesterére 

                                                         - Holecz Istvánné Népművészet Mestere 

                     - Déska Bertalanné Népi Iparművész 

              - Rimóci Rezesbanda 

Érdemesnek tartjuk a népviselet, a népi tánccsoportok, a település látványosságainak, és 

rendezvényeinek ismertté tételét, reklámozását. 

 
A település vállalkozásai 
Rimóc mezőgazdaságára a gabona termesztés, az erdőgazdálkodás és a gyümölcstermelés 

jellemző, amivel főként a helyben élők foglalkoznak. 

Életképes vállalkozások a településen: 

- Szabó Vilmos építőipari vállalkozó 

- Mócsány Béla bádogos vállalkozó 

- Pusztavár Kft – mezőgazdasági termelés 

- Jusztin Bertalan (Bem út) építőipari vállalkozó 

- Jusztin Bertalan (Kölcsey út) mezőgazdasági őstermelő 

- Valkó Béla mezőgazdasági őstermelő 

- Balázs Bertalanné ruhaipari vállalkozó 

- Kanyó Balázsné kiskereskedő 

- FAERK Bt – faipari vállalkozás 

Közülük főként a felsorolás első három tagja az, amelyik a községért végzett tevékenységével 

és áldozatvállalással is kiemelhető. 

 
A község jövőképe 
Bár a többi nógrádi faluhoz hasonlóan Rimóc is tőkehiány küzd, erős életképes falu 

megteremtése, és megtartása a célunk. 

Fejlesztési elgondolásaink között az alábbiak szerepelnek: 

- A falusi túrizmus kiépítése és fejlesztése. 

- A környéken, akár a határon túl megtermelt zöldség-gyümölcs feldolgozása, 

feldolgozóipar , akár konzervgyár létrehozása, 

- A helyi asszonyok kézügyességére alapozva varroda létrehozása 

- a „rimóci nyúl”gyártása, forgalmazása - mint a település egyik hírességét visszaemelni 

a köztudatba. 

- Mikro-öko település létrehozása.(szinte teljes önellátás biztosítása) 

- Fogorvosi rendelő, gyógyszertár kialakítása. 

A jövőkép formálás legfőbb feltételei Rimócon jelenleg a jó minőségű úthálózat kiépítése. A 

kisebbség fejlesztése a közösségi munkába történő bevonása. A zsáktelepülés jelleg 

megszüntetése, megfelelő tömegközlekedési lehetőség biztosítása, munkahelyek teremtése. 
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Szanda 
                                                         Adatok a településről:       
 

                                                                   Lakóinak száma: 681 

 

                                                                                Területe: 2 149 ha 

                                             

                                                             Statisztikai kistérség: Balassagyarmati 

 

 

 

 

„Szűz Mária falucskája - Palócföld őre”  
 
A falu fekvése, megközelíthetősége 
Szanda község Szandaváraljával közös önkormányzatot bír, a két településrész közös 

faluegységet alkot. Nógrád megyében a Cserhát erdőségében található, a fővárostól mintegy 

80 km-re Észak–keletre. A települést Terény felől, és az Aszódról Balassagyarmatra vezető 

útről Kelecsénypuszta előtt jobbra kanyarodva lehet elérni. 

A domborzata hegyvidéki, a völgyekkel tagolt egykori hegylábfelszín az Ipoly és a Zagyva 

közti vízválasztó szerepét tölti be. A falu fölé magasodó hármashegye a terület egyik 

jellegzetessége, ami igen karakteres szimbóluma a hegységnek. 

Természeti adottságai viszonylag kedvezőek, vadban gazdag erdőkkel keretezett, művelésre 

alkalmas földekkel. 

 
Története 
Az első írásos emléke 1301-ből való, ahol a falut Zonda-ként írták, minden bizonnyal Zonda 

György földbirtokos után. Az évszázadok során ebből a vezetéknévből magyarult a könnyebb 

kiejtés miatt, a ma is használt Szanda alakra.   

Szanda várához igen sok uradalom, birtok és falu tartozott. Fénykorát a XV. században élte, 

amikor is a község városi ranggal bírt. Zsigmond király a Csetneki családnak adományozza 

1387-ben. Borbála királyné tulajdona 1424-ben, amelyet Albert király 1439-ben visszavesz 

tőle és feleségének Erzsébetnek ajándékoz. Mátyás idejében egyházi birtok, az esztergomi 

érsek tulajdona. A Báthory család 1476-tól 1490-ig uralkodott Szandán. A térségben egy–egy 

jelentősebb esemény igen nagymértékben hatott a történelem folyamán a környező 

települések életére. Mivel Szanda igen jelentős vár volt a középkorban, Drégely és Nógrád 

várháromszögével uralta a megye nyugati részét. Ezért ami itt történt, az jelentősen 

befolyásolta a térségben lakók életét. A török betörése Szanda végvári jelentőssége okán épp 

itt kezdődött, amit 1545-ben el is foglalt. Horváth Bertalan gyarmati várkapitány azonban 

1551-ben visszafoglalt. Az erődítmény a századok során hadi szempontból egyre 

jelentéktelenebbé vált és állapota egyre romlott. Felújításával nem törődtek, pedig országos 

viszonylatban is jelentős, megmaradt történelmi várunk egyik ékessége lehetne. Ma ugyanis 

114 vár-erőd maradt fenn az országban, ebből a legtöbb, 14 Nógrád megyében található. 

A települést az évszázadok alatt sok birtokos tulajdonolta, akiket a teljesség igénye nélkül itt 

illik megjegyezni:  

A Szolnok, a Kacsics, a Záh nemzetségek a XIII. században. Szécsényi Tamás vajda, Rédey 

Sándor és Herencsényi család XIV. sz.-ban. A XV. század végen a Lónyayak birtokába 

került. 1546 Kilics tímár, 1562 Musztafa bin Abdullah és Ali diváne tímár. Továbbá a Wattay, 

a Kanyó családok, Eszterházy Pál nádor. A Beniczkyek és a Berényiek. A Sréter nemesi 
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család tevékenysége igen jelentős volt. Mivel Sréter János (1655-1717) II. Rákóczi Ferenc 

tüzér dandártábornoka. Sréter Kálmán megyei esküdt, Sréter István (1867-1942) altábornagy 

majd honvédelmi miniszter. Szandai (vitéz) Sréter Ferenc a modern népfőiskolai mozgalmak 

előfutára, aki először kombinálta a falusi lakosság művelésében a gyakorlati gazdasági 

ismeretek oktatása mellett az egészségügyi ismereteket és az írás-olvasást egyben. Végül 

Sréter Katalin a századelőn.  

 
Lakossága napjainkban 
Népesség száma a 2007. évi stasztiszikai adatok alapján: 681 fő. 

Egy önkormányzati fenntartású óvoda van a településen, ahová 15 gyerek jár (2007. október 

elsejei adat). 

A településen élők száma évről évre egyre kevesebb. Az utóbbi tíz évre visszatekintve 

egyértelműen csak fogyásról beszélhetünk, ami együtt jár a lakosság korösszetételének 

öregedés irányába ható változásával. A községbe betelepülők között is gyakoriak a nyugdíjas 

korosztályba tartozó emberek.  Az elöregedés mellett a fiatalok megtartására nincs, vagy 

nagyon kevés lehetőség van. Ennek egyik oka a munkalehetőség hiányában gyökerezik: a 

fiatalok odaköltöznek, ahol állást találnak.   

 
Látványosságok a faluban 
A Szanda-hegy csúcsa a Cserhát hegység második legmagasabb pontja. Erdővel borított és 

mezőkkel tarkított kiemelkedések fogják körül a völgyekbe zárt, két -egyenként is sajátos 

emlékekben gazdag településrészből szervesen összefonodó kisközséget. 

A cserháti piroxénandezitek feketés színét a bennük lévő földpátok üveg- és/vagy 

magnetittartalma okozza. A szandai andezit üvegében mindezen kívül tûs megjelenésû, vas-

titán-oxid tartalmú ilmenitzárványok is találhatók, ez rendkívül ellenállóvá teszi a kőzetet. A 

vár alatt, délkeleti fekvésben rejtőzködik a talán legérdekesebb látnivaló: a három-

négyemeletnyi magasságú, kb. 75 fokos dőlésű, kõbányászkodással kibontott andezitoszlop-

fal. Ellentétben a közeli béri görbült oszlopokból álló andezitcsúszdával, ezek nyílegyenesek, 

rakétavetőszerűen égretörők.  

A falun a Szanda-patak folyik keresztül. 

A várhegyen található Gyurinka-forrás vízhozama az utóbbi időben igen gyér lett, 

megbízhatatlan. 

Ezzel szemben a szandaváraljai Mária-forrás vízminősége kimagasló. A község lakói közül 

egyre többen hordják innen az ivóvizüket.  

Ugyancsak a Mária-forráshoz kapcsolódik, hogy szeptember 9-én búcsút tartanak a Péter-

hegyről ide mentett kereszthez a helyi vallásos emberek. 

Szandán a környező települések (Terény, Cserháthaláp, Herencsény) viseleteihez nagyban 

hasonló palóc népviselet található. A mindenkori eltérést a nők ruházatában a főkötés formája 

és alakja, a kötény hossza és kerekítéttsége adja, amit „értő szemek” azonnal 

megkülönböztetnek a még oly hasonlótól is.     

 
Épített örökség 
A toronyrészeletében ma is fennálló szandai kővár alapítását a XII.-XIII. századra teszik. Az 

oklevelek Zonda néven említik. Az eredtileg királyi várnak épült erődítény többször cserélt 

gazdát. 1546-51 között török kézen volt, majd stratégiai jelentősége megszűnt. 

A délkelti csúcson lévő erődítmény és Árpád-kori körtemplom maradványait a kőbányászat 

teljesen eltűntette, csak Gádor Judit régészeti leírása maradt fent róla. 

A főként ugyancsak a Péter-hegyen lévő őskori földsánc nyomai azonban a Mária-forrásig 

szépen nyomon követhetők.A sáncok vélhetően a késő bronzkori Kyjatice-kultúra népeitől 

származnak. 
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A népi vallásosság gyöngyszeme Szandán a Petőfi úton található ún. Máriácska káponka, 

melynek mása a balassagyarmati Palóc Múzeumban került felépítésre.  

A község szélén szép népi pincesor emlékeztet a szőlőművelés helyi hagyományaira.  

 
Kulturális élet 
Népszokások közül nagyon sokáig fent maradt pl. a virágvasárnapi Kisze-hordás 

Szandaváralján, vagy a karácsony előtti ostyahordás Szandán. Ezek újjáélesztése több-

kevesebb sikerrel valósul meg. Jelenleg is a múltból ránk maradt szokás a „Szállást keres a 

Szentcsalád” ma már betlehemezésnek mondott változata és az őszi szüreti felvonulás. 

     

Rendszeres rendezvényeink : 

A falunap, 

a Bor- és süteményverseny, 

a Falufarsang, 

a Kisze-hordás, 

valamint a szüreti bál. 

Bemutatásra érdemes tevékenység lehet a pl.csuhéfonás, amit Viktorné Marika néni (Szanda, 

Ady út 1.) az érdeklődők kérésére jelenleg is megismertet, vagy akár ilyenné lehet tenni a 

méhészetet, vagy a pálinkafőzést is szezonálisan. 

 
Amire büszkék vagyunk 
Ma a Hagyományőrző Csoportunk munkájára, közösségmegtartó tevékenységére és szép 

eredményeire lehetünk büszkék. Kiemelten is figyelmet érdemel a csoportból Grényiné 

Aranka és Tóthpál Lászlóné. 

Ugyancsak büszkék vagyunk a napi rendszerességgel feladatát ellátó Szandaváraljai Polgárőr 

Egyesületre. 

 
A település vállalkozásai 
Egy nagyobb mezőgazdasági vállalkozó van a faluban, és kisebb-nagyobb őstermelők, akik 

növénytermesztéssel foglalkoznak, ma már mezőgazdasági állattenyésztés nincs a községben. 

Ezen felül fakitermeléssel foglalkozó kisvállalkozók, illetve erdészek laknak községünkben.  

A helyi termékek feldolgozásának a lehetősége megvan, de a vállakozás igen kevés. Főként 

mézet termelnek és árusítank, illetve a borászatnak vannak hagyományai. 

A Szandavári Diáktábor több éve jól működik a településen. Szállás és étkezési lehetőséget 

biztosít az idelátogató főként diákcsoportoknak. Van több lovas tanya, lovaglásra alkalmas 

terület a községben. Pl. Kiss István (Szanda, Rózsa út 4.) is ezzel foglalkozik. Csordás Pálné 

vállalkozó (Szanda, Petőfi út 18.) a nyári időszakban kis cukrászdát üzemeltet. 

 
A község jövőképe 
A falunak múltja van. A lakosság elvándorlása és elöregedése miatt a jelen fenttartása is 

gondot okoz, és nincs meg az az összetartó, kohéziós erő a településen, ami a múltban 

gyökerező reális jövőkép felépítéséhez alapot képezne. Az önkrományzat évek óta 

forráshiányos, de nincsnek tőkeerős, amibiciózus vállkozók sem a községben. Falukép 

kialakítására lenne szükség és összefogásra a községen belül és a környező falvakkal is. 

Jelenleg is folyó, illetve a közeljövőben tervezett fejlesztéseink között szerepel, a 

polgármesteri hivatal, teleház és közösségi élettér egy épületté való összekötése, a művelődési 

ház felújításának befejezése, a szandaváraljai faluház mellett kemence építése, a belterületi 

utak rendezése.  
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Terény 
                                                        Adatok a településről:       

                                                                

                                                                  Lakóinak száma:  452  

                                                       

                                                                               Területe: 2 435 ha 

                                               

                                                           Statisztikai kistérség: Balassagyarmati 

    

 

 

 

„A termékenység földje” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége  
Nógrád megye közepén, a Cserhát szelíd dombjai között fekszik a különleges szépségű, 

természeti és építészeti értékekben, történelmi emlékekben és néprajzi hagyományokban 

gazdag Belső-Cserhát, melynek kistelepülései között találhatjuk Terényt. Belső-Cserhát 

jellegzetes nógrádi táj, lágy ívelésű lankás domboldalakkal, köztük kis medencékkel, sok kis 

forrással, patakokkal. Ezek a patakok összefűznek egy-egy völgykatlant, és így kialakul egy 

völgysor. A völgyek közepén egy-egy kis falu zárt természeti egységet képez. Az elmúlt 

évszázadokban ez a falu társadalmilag zárt világát is jelentette. Ez a magyarázata annak, hogy 

a térség vonásait az egyes falvak sajátos lelkialkata külön-külön is színesítette, amelyet a 

falvak népszokásaiban és népviseletében fellelhető kisebb-nagyobb eltérések is tükröznek. A 

bezártság miatt sokkal inkább megőrizte helyi kultúráját, népszokásait, hagyományait. 

 
Története 
A község környéke a bronzkortól lakott, és honfoglalás kori leleteket is feltártak itt. A 

település a középkorban a Vásáros-Terjén nevet viselte; az utótag bizonyára a honfoglaló 

Tarján törzs emlékét őrzi. A település vásártartási joggal rendelkezett és városi kiváltságokkal 

bírt. Az oklevelek 1283-ban említették először. A helység 1506-ban Terjéni Radnóthy György 

birtoka volt, a XVI. század közepétől pedig a török fennhatósága alatt állt. A hódoltság után, 

1686-ban gróf Zichy István nyerte adományul. Az 1715-ös összeírás 5 magyar és 11 szlovák, 

a 1720-as pedig 12 magyar és 16 szlovák háztartást említett itt. Érdekesek a környék 

dűlőnevei: az egykori Akasztóhegy neve arra utal, hogy bitófa állt ott, amíg a középkori 

település pallosjoggal bírt (Zsigmond király 1400-ban adományozott pallosjogot az itt 

birtokos Terjéni Péternek és rokonainak). A Barátszurdok helyén hajdan pálos kolostor volt. 

A Peres-dűlő neve onnan származik, hogy 1848 előtt a herencsényiek és a terényiek között 

per folyt a tulajdonjogáért. Terényt ma körülbelül fele-fele arányban lakják magyarok és 

szlovákok. A Terényhez tartozó Kiskérpusztán töltötte gyermekkorát Szent-Györgyi Albert, a 

Nobel-díjas biokémikus. Tiszteletére emlékparkot alakítottak itt ki. 

 
Lakossága napjainkban 
A lakosság 2000-ig csökkenő tendenciát mutatott, itt volt a mélypont (436 fő), azóta növekvő, 

és fiatalodó (462 fő, jelenleg 452 fő). A fiatalodás részben a betelepült családok hatására 

indult el, de a tősgyökeres családok közt is bátrabb a gyermekvállalás néhány éve.  

Iskolások létszáma 23 fő, az óvodásoké 22 fő.   
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Látványosságok a faluban 
Terény község jelen korát és jövőbeni lehetőségeit meghatározza a környezete. Részben az, 

hogy jövedelemszerző tevékenysége nagyon minimális, ugyanakkor gyönyörű a természeti 

környezete. Terény egy földi paradicsom lehet. Szennyeződésmentes, jó levegő, tiszta, szép 

környezet. A helyi védettség fokozza a településen található ritka szép építészeti értékek 

jövőbeni fennmaradását (105 védett parasztház, két templom). A községet körülvevő hegyek 

jó lehetőséget biztosítanak a kirándulni vágyóknak, a túrázóknak, kerekezőknek, a sétálóknak.  

Az érintetlen természet bővelkedik természeti ritkaságokban. A tervezett tanösvény 

lehetőséget ad a vadon élő állatok megfigyelésére. Az év minden időszakában tudjuk fogadni 

az ideérkező turistákat, gyermekcsoportokat. Részükre van megfelelő szállás- és étkezési 

lehetőség. A megjelenő vendégek számára érdekes és tartalmas bemutatókat tudunk szervezni 

a falusi életről, a helyi népszokásokról. 

 
Épített örökség 
Terény épített örökségének része a népi építészet megjelenése, valamint jelen kori építmények 

mellett a római katolikus templom. A templomot román stílusban építették, s említése már az 

1332-37. évi pápai tizedjegyzékben is szerepelt, igaz ugyan, hogy nem a mai névalakban. 

Később gótikus stílusban átépítették. A ma is látható épület egyhajós, megközelítően keletelt. 

Déli oldalán kőkeretes román ablak és napóra, a szentély keleti falán gótikus rózsaablak 

található. A szentély félköríves oldalívvel kapcsolódik a hajóhoz, pillérei középkoriak, festés 

nyomaival. Középkori falkép maradványai kerültek elő a szentély zárófalán is. Megmaradtak 

a gótikus boltozat gyámkövei is, ma csehboltozat fedi. 

 
Kulturális élet 
A kulturális örökség hasznosításának szempontjából talán a legnagyobb jelentősége a szellemi 

örökség megőrzésére tett erőfeszítéseknek van. A térség őrzi a palóc népi élet hagyományait 

és népszokásait, a palóc népdalkincset, tánckultúrát és a méltán híres népviseleteket. A 

kézműves hagyományok és értékek jelen vannak a térségben. Jelenlegi szerepe a 

hagyományőrzés, gazdasági funkcióját a térségi turizmus fejlődése után érheti el. Jelentős 

szerepe lehet a helyi termékek hozzáadott értékének a növelésében. 

 

A minden évben június utolsó vasárnapján megrendezzük a Nemzetiségi Napot, ahol szlovák, 

magyar, német folklór együttesek műsorában gyönyörködhetnek kicsik és nagyok. 

A Terényi Szabadtéri Színházi napok, amikor pesti színtársulatok helybe hozzák a kultúrát kis 

falunk árnyas erdejébe. 

 
Amire büszkék vagyunk 
A mai napig élő hagyományőrzés-hagyományápolás, évről-évre megrendezett rendezvények. 

A falu ma is élő hagyományai, a farsangi koledálás, húsvéti tojásfestés-tojásírás, a Gergely-

járás, a János-napi tűzugrás, a szüreti felvonulás és bál, betlehemezés. 

Építményeink: Századfordulón épült Kossuth utca házai „Szőlősor” eredetiben őrzi a régi népi 

építészet jellegzetességeit, a csonka kontyolt, deszkaoromzatos építészeti ritkaságokat. Az 

Istálló Galéria szomszédságában, az Európában egyedülálló mozgó harangláb, valamint az     

„ AKOL ”.  

Terényben található egy különleges technikai kiállítás, a nemcsak Magyarországon, de az 

egész világon is egyedülálló nagyságú ORSÓS MAGNÓ MÚZEUM, mely működő kiállítási 

tárgyaival nemcsak technikai, hanem átfogó zenei bemutató 1940 év 1990 közötti időszakból. 

2000-ben berendezésre került a Falumúzeum, (amelynek régi épülete már nagyon felújításra 

szorul), ahol bemutatásra kerülnek a népi eszközök, ruházat, berendezési tárgyak. Az 
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összegyűjtött anyagból és fellelt játékokból kiállítást szervezünk a lakosságnak és a Terénybe 

látogatóknak. A gyerekek népviseletbe öltözve fellépnek a tanult dalokkal, játékokkal. 

1986-ban a Káposztás hegy lábánál mesterséges tavat alakítottak ki, amelynek környéke 

természetvédelmi terület. 

 
A település vállalkozásai 
Mezőgazdasággal a helyiek foglalkoznak leginkább. Jellemző: erdőgazdálkodás, 

állattenyésztés (kecske) zöldség- gyümölcstermesztés és a méhészkedés. 

A helyi termékek feldolgozásának lehetőségét mutatják a falunkban megjelenő termékek: 

Kecskesajt, méz, fekete-ribizli szörp, pálinka. 

A vállalkozók, vállalkozások között megemlíthetők:  

Mucsina Gyula sajtkészítés 

Fáyné Tornóczky Judit csipkeverés 

Mívesház Kft. 

Falusi szálláshelyek összesen kb. 200 ágy/éj 

 
A község jövőképe 
A jövőkép-formálás legfőbb akadályai, gondjai Terényben például a gazda nélküli tó, vagy az, 

hogy nincs önerő a pályázatokhoz, amelyek között nagyon sok utófinanszírozású, valamint a 

bizonytalan a pályázati rendszer, politikai fejlesztés zajlik. Így elsődleges célunk a túlélés. Az 

Új Magyarország Terv olyan követelményeket támaszt, amik elveszik az eddigi optimista 

pályázók minden hajlandóságát az indulástól. A kiutat a Cserfa Egyesület tagjainak 

együttműködése segítheti.  

Fejlesztési elgondolásaink között van: 

Iskola, - Művelődési ház fenntartható módon történő összeépítése; orvosi rendelő, - védőnői 

szolgálatfejlesztése; óvoda bővítése, konyhájának korszerűsítése; falumúzeum felújítása; 

faluközpont fejlesztése, kialakítása. 
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Varsány 
                                               Adatok a településről:       
 

                                                          Lakóinak száma: 1 774  
                                             
                                                                       Területe: 2 558 ha 

                                              

                                                    Statisztikai kistérség: Szécsényi 

 

 

 

 

 

„Honfoglaló elődeink faluja” 
 
A falu fekvése, megközelíthetősége 
Varsány község Nógrád megyében, Szécsény várostól délre, 5 km távolságban helyezkedik el. 

A település közigazgatási területe mintegy 2400 ha, amelynek több mint egy harmada erdő. 

Tiszta levegő, szép természetes környezet jellemzi a rendezett települést. Varsány lakóinak 

száma jelenleg 1774 fő. A település megközelíthető Szécsényből a 21132 sz. közúton, amely 

a szomszédos „zsáktelepülésre, Nógrádsipekre vezet. 

 
Története 
A település neve oszét eredetre utal. A kaukázusi hegygerinc két oldalán is élő nép (mint a 

baszkok és a katalánok, pl.) több népnévvel is rendelkezik, akárcsak mi. Ezek: oszét, osszián, 

osz, ász, jász, alán, varsány. Nálunk a jászok rokonait a honfoglaláskori időkben honfoglaló 

eleink varsányoknak hívták. A velünk együtt bejövő kabarok egy igen jelentős népelemét 

alkották. Amikor széttelepítették őket /széttelepültek, a környező lakosságtól való 

megkülönböztetésül vették fel/ akasztotta rá a külvilág a falujukra a Varsány nevet, és még 

megannyit, pl. Ladány, Besnyő, Böszörmény, Várkony, stb. neveket más népi eredetű falukra. 

A honfoglalás idején a magyarokhoz csatlakozott jász néptöredék Varsány nevű törzse 

telepedett le a környéken. Az első írásos említés a XIII. század elejéről származik, akkor 

Varsányi István birtoka volt. Károly Róbert király azonban elvette tőle és 1319-ben Szécsényi 

Tamás vajdának adományozta. 1327-ben, amikor a nevezett vajdát beiktatták a birtok 

tulajdonjogába, két Varsány nevű települést említettek az oklevelek. 1415-ben az Olmádi 

Czudar család volt a falu földesura, 1455-ben pedig Szécsényi Lászlóé volt. 1451-ben a Guthi 

Országh és a Losonczy családok birtokolták. 1562-ben a török megszállás idején Hasszán bin 

Ahmed török tiszt hűbérbirtoka volt. 1598-ban Lipthay Imre volt a földesura. 1633-tól újra 

török világ következett, a váci nahije községei között szerepelt a falu, három adóköteles 

háztartással. 1715-ben és '20-ban kilenc-kilenc jobbágyportát számoltak itt össze. A falu 

plébániája már 1332-ben fennállt. A közeli Tábpuszta a középkorban önálló település volt, 

írásos említése 1327-ből és 1391-ből maradt fenn, s 1562-ben Hasszán Bali török tiszt 

hűbérbirtoka volt, a pusztán álló fűzfa ma aprócska természetvédelmi terület. 

 
Lakossága napjainkban 
A lakosság korösszetételét a lassú öregedés jellemzi. A fiatalokat nehéz megtartani, a 

munkalehetőségek hiánya miatt.  

Az általános iskolába 148 fő, az óvodába 53 gyermek jár. 
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Látványosságok a faluban 
A település jelentős látványosságai: 

1. Római katolikus templom  

2. Magyarok Nagyasszonya kápolna  

3. Harmos-Kiss kúria  

4. Falumúzeum  

5. Tábi víztározó-horgásztó.  

6. Tábi szomorúfűzfa.  

7. Népviselet, népdalok.  

 

Épített örökség 
A két műemléki védettségű épületünkről részletesebben: 

Harmos-Kiss kúria: A kúriát a Harmos birtokos család építtette 1800 körül, klasszicista 

stílusban. A Kiss család birtokába 1920-ban került. Földszintes, téglalap alaprajzú, magas, 

kontyolt nyeregtetővel. Észak-keleti oldalfalához kis újkori kiugró épült, ez megjelenésében is 

elüt a főépülettől. Az udvari homlokzaton négyfejezetes talppillér között két félköríves árkád 

található. Dél-nyugati homlokzata közepén kis szoborfülke van elhelyezve.  

Római katolikus templom: Varsány plébániája már szerepelt az 1332-37. évi pápai 

tizedjegyzékben. Gótikus eredetét a déli kapu maradványa jelzi. A XVIII. században barokk 

stílusban alakították át. Nagyszabású, újkori bővítést végeztek 1957-ben, ekkor készült a 

kereszthajó, a szentély és a két sekrestye. A gótikus kapu 1963-ban került elő. 

 
Kulturális élet 
Bemutatásra érdemes tevékenységek Varsányban: a népviselet – ruhakészítés, a 

hagyományőrző csoport munkája, valamint a helyi népdal, és néptánc.  

Rendszeres rendezvényeink: Nemzeti Ünnepeink megtartása, Szent Mihály Napi búcsú, 

(szept.29.) Idősek napja (karácsony előtt)  

 
Amire büszkék vagyunk 
Falunk egészére büszkék vagyunk. 

Reklámozásra a hagyományőrzést, a hagyományőrző csoport tevékenységét, a vadászati- a 

horgászati lehetőséget tartjuk érdemesnek.  

 
A település vállalkozásai 
A Natúrpark leendő szervezetébe javasoljuk bevonni a Tábi Vadásztársaságot, illetve Bárány 

János mezőgazdasági vállalkozót.  

Életképes vállalkozások: Bárány János vállalkozó szarvasmarha-tartás. Kiss Bertalan 

vállalkozó szarvasmarha-tartás.  

Gazdálkodási jellemzők: szántóföldi termelés, legelő, szabadtartásos állattenyésztés, 

erdőgazdálkodás 

Helyi termékeink jelenleg még nincsenek, de érdeklődés van a megvalósításra. 

 
A község jövőképe 
A jövőre vonatkozóan szeretnénk megerősíteni a falusi turizmus fellendítését. Továbbá 

elősegíteni, hogy a helyben megtermelt javakat jövedelmező módon értékesíthessék az itt 

lakók. Erre van már érdeklődés, szövetkezeti, vagy nonprofit társulási formában. Az elindulás 

nehéz, mivel az embereknek nincsenek tartalékaik bármilyen vállalkozás elindítására. A 

pályázatok jó esetben 50 %-os támogatást adnak, amely nem teszi vonzóvá a pl. falusi 

turizmus elindítását. Sokat segítene, ha térségünkben megoldódna a foglalkoztatás kérdése. A 

munkanélküliség most is 15 % körül mozog. 
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5. A természetben történő aktív kikapcsolódás lehetőségei 
 

5.1. A természetben való aktív kikapcsolódás terén elérni kívánt eredmények 

 

A tervezett Cserhát Natúrpark számos programot kínál már ma is az idelátogatóknak, a 

jövőben pedig ezek körét igyekszik jelentősen bővíteni. A távolról érkezők ugyan kénytelenek 

gépjárművet igénybe venni, azonban a területen való mozgáshoz a gyalogos és kerékpáros 

közlekedést kívánjuk előmozdítani. Ennek környezetvédelmi (levegővédelem, zajvédelem) és 

természetvédelmi (élőhely rombolás, élővilág zavarása) okai egyaránt vannak, emellett 

egészségesebb, és a tájat, valamint a benne élő embert is így lehet jobban megismerni. 

Céljaink: 

 Meglévő túraútvonalak karbantartása, újak kijelölése, 

 Hollókő – Rimóc kerékpárút felújítása, újabbak kiépítése (településrendezési 

tervekben már szerepelnek), kerékpár-parkolók nyitása, 

 Források karbantartása, eldugult források megnyitása (a természetvédelmi 

hatósággal és kezelővel együttműködve), 

 Információs táblarendszerek kiépítése, 

 A gyalogos- és kerékpáros turizmust segítő térképek, kiadványok készítése. 

 

5.2. Kerékpártúrák a Cserhát Natúrparkban 

 

A turizmus napjaink gyors ütemű fejlődésének köszönhetően a XXI. század egyik vezető 

iparágává nőheti ki magát. Az üdülni vágyó embereknél új motivációk és utazási szokások 

jelentek meg. Egyre többen választják a klasszikus, tömeges ún. "napfény turizmus" helyett a 

"szelíd", "zöld" turizmust. Sokan szeretnének elmenekülni a túlzsúfolt, zajos városokból és 

helyette vidéki környezetben, természetben töltenék a szabadságukat. Az aktív pihenés egyik 

formája a látnivalók jobb befogadása érdekében, a környezet megzavarása nélkül a 

kerékpározás. A tervezett Cserhát Natúrpark látnivalóit az egyes szakmai fejezetek tárgyalják, 

a kerékpártúra útvonalak fejezet a látnivalókra csak részben tér ki, inkább a kerékpáros 

szempontból lényeges információkat gyűjti össze. 

 

A Cserhát változatos tájai remek terepadottságokat nyújtanak a „trekkingezőknek”, akik 

aszfalt utakon, enyhe lejtőkkel, emelkedőkkel többnyire völgyekben kerekeznek, illetve a 

vadabb emelkedőket is kedvelő, földutakat kereső, terepre termett vagányabb, hegyi 

kerékpárosoknak. A Cserhát, mind a környező városokból (Vác, Rétság, Balassagyarmat, 

Szécsény, Pásztó), mind a fővárosból számíthat túrázókra, de találkozhatunk több külföldi 

(főleg szlovák és cseh) kerékpáros csoporttal is. 

 

Megközelítés Szlovákiából, a fővárosból és a környező városokból: 

 

A Szlovákiából érkezők az Ipoly völgyén átkelve érhetik el térségünket. Így akár 

Balassagyarmatról, akár Szécsényből könnyen elérik a Cserhátot.  

 

A környező meglévő kiépített és ismert kerékpárutak hosszú kerülővel érik el tájegységünket. 

A Duna-völgyi kerékpárút kisebb megszakítással Szobig kiépített, majd kisforgalmú 

közutakon folytatódik az Ipoly völgyében megkerülve a Börzsönyt, majd Parassapuszta és 

Drégelypalánk közt Honton át új kerékpárúton haladhatunk. Sajnos Ipolyszögtől 8 km –t a 22. 

számú főúton haladva érhetjük el a palócok fővárosát, Balassagyarmatot. 

A Nyugati pályaudvarról induló váci vasútvonalon érkezők Verőcénél Drégelypalánk felé 

rövidíthetik a kerülőutat, ahonnan Nagyoroszinál érdemes leszállni. Két kilométer földút köti 
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össze a vasutat Horpáccsal, ahonnan Patakon és Dejtáron át juthatunk el a fenti megközelítési 

útvonal végéhez biciklivel. 

A másik megközelítési irány a Keleti pályaudvarról indul, és Aszódnál átszállás után a Galga 

völgyén halad Balassagyarmat irányában. Erről a vonalról leszállni több helyen is érdemes: 

több emelkedőre vágyók Galgagutánál, a kevesebbre Magyarnándormál vagy Mohoránál 

szálljanak le. 

A harmadik vasúti érkezési lehetőség szintén a Keleti pályaudvarról indul, és Hatvannál 

átszállás után a Zagyva völgyén halad Salgótarján irányába. Erről a vonalról Jobbágyinál 

érdemes leszállni, Szarvasgede, Csécse, Ecseg, Kozárd, Alsótold útvonalon érhetjük el a 

térséget. 

 

Túráink célja lehet a lankás táj csodálása, vagy az irodalmi emlékhelyek meglátogatása, de a 

palóc hagyományok, a népviselet felkutatása, vagy a parasztporták felkeresése is. A 

túraútvonalak a Natúrpark szempontjából most nincsenek feltárva, nem foglalkozom azzal, 

hogy hol és mit lehet megnézni, de a települések mindegyikén lehet találni számos 

érdekességet a felsorolt értékek közül. A túraajánlatok egy nagy átkelést jelentenek a Cserhát 

hegységen, amelyek erőnléttől függően fél és egy napnyi kerekezést biztosítanak. A túrák 

célpontja Alsótold lehet, mert ott fut össze több útvonal dél, észak és nyugat irányából. 

 

Balassagyarmatról a Terényi-dombságba az egyik kisforgalmú út Szügy – Mohora – 

Magyarnándor – Szandaváralja – Szanda – Terény – Cseháthaláp településeken vezet, majd 

visszatérhetünk Mohora irányába, vagy folytathatjuk utunkat Csehátsurány – Herencsény 

útvonalon. (Aki csak könnyed kitérőt tervez a családjának, az Cserháthaláptól visszatérhet 

Mohorán és Szügyön át Balassagyarmatra. Aki nagyobb, de mindenképpen teljesíthető 

kihívásra vágyik, az továbbhalad Szécsény felé.).  

 

Herencsény és Cserhátszentiván közt hosszabb emelkedők, éles kanyarok következnek, de ez 

már a Központi-Cserhát. A terep is megváltozik, erdős, meredekebb oldalakkal övezett 

völgyeken haladhatunk. Cserhátszentiván után Alsótoldon és Felsőtoldon át Zsunypuszta felé 

Nagylócon keresztül visszaérhetünk az Ipoly völgyébe, Szécsénybe. Az út befejezésére az 

emelkedőket kedvelőknek alternatíva Zsunypuszta előtt elmenni Hollókő irányába, ahonnan 

kiépített kerékpárúton juthatunk be Rimócra, majd szintén Szécsénybe. 

Ha nem Szécsény felé, hanem Gyöngyös irányába kívánunk kijutni a Cserhátból Alsótoldról, 

Kozárd és Ecseg megtekinthetésével juthatunk le a Zagyva völgyébe. 

 

Aki eleve kemény, emelkedőkkel, szűk utakkal tarkított túrát tervez, annak a belső Cserhát 

egyik műúton is megközelíthető célpontját, a Sasbérci kilátót ajánlhatjuk. A túra az eddig 

ajánlott útvonalról letérve Szanda és Terény közt félúton (település határoktól kb. 500 m) a 

kőkereszttől indul egy egy-nyomtávú műúttal. (Az erdészeti út jó minőségű aszfalt, de igen 

keskeny, és ezért a beláthatatlan, éles kanyarokban óvatosan kell közlekedni - a ritkán - de 

mégis szembe jövő, vagy előző autók miatt. Az autósok kevéssé számítanak kerékpárosra, 

ezért füleljünk, hogy az erdő csivitelését mikor töri meg a motorzúgás).  

A túra gyönyörű erdészeti aszfaltúton vezet, de kemény emelkedővel kezdődik, a 200 méteren 

fekvő Terényből, fel kell jutni a 469 méteren álló Sasbércre, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik 

a Központi-Cserhátra, a 2001-ben felújításra került Sasbérc-kilátótoronyból. A kilátó nincs 

nyitva mindig, el kell intézni telefonon, hogy kinyissák Bujákról. Az úton továbbhaladva 200 

méter után az elágazásnál, válaszúthoz érünk. Balra, a Szilosi erdészház irányába haladjunk. 

A meredek lejtőn hosszú gurulások után válaszúthoz érünk: Újra balra, Bokor felé 

indulhatunk az erdészház mellett.  
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A Sasbérc utáni elágazástól jobbra Bujákot vehetjük célba, (220 m-ig leereszkedve) Bujákig 

szinte végig lejtős úton, az útszéleken félreállva, a tiszta szálerdőben tavasszal és ősszel 

rengeteg ízletes gombát szedhetünk. (Gombavizsgálás nélkül semmit se fogyasszunk!) 

Hosszas kanyargós úton ereszkedhetünk alá, leérve a Honvéd Üdülőhöz vezető útig. Innen fél 

órás kaptató a Bujáki vár. A selyemréti Egidius-forrás környéke is kedvelt kirándulóhely. A 

település még két kilométerre fekszik az üdülőtől. Buják látnivalói után enyhe emelkedőn 

vissza lehet térni a Kesely-rét felé Bokor irányába, a Honvéd Üdülő mellett. Itt láthatjuk 

útközben a védett kocsányos tölgy matuzsálemeket. 

Visszatérve Sziloson át Bokorra ereszkedik le az út, majd Kutasó után, egy kilométerre 

elérjük alaptúránk útvonalát. Az elágazásnál balra Mohora irányában indulhatunk vissza 

Balassagyarmat felé, míg jobbra Alsótoldot jelzi a tábla Szécsény felé. Alsótoldnál újabb 

választási lehetőségünk van: Szécsény felé, vagy Gyöngyös irányába kívánunk kijutni a 

Cserhátból Alsótold, Kozárd és Ecseg megtekinthetésével. 

 

A túrát mindenki saját ereje, és érdeklődése szerint ossza be időben, a táv 70 km – 80 km 

körüli, de szintben 150 méterről emelkedik az út 300 méterig, majd vissza 180-méterre. Aztán 

újra 370 méterig emelkedő, amiről süllyedhetünk 260 méterre, majd újabb emelkedő után 220 

méterig ereszkedhetünk. Onnan újabb lassú emelkedő 305 méterig végül visszaereszkedés 

160 méterig. Az alternatív útvonalon a szintekben nincs lényeges különbség, csak 

intenzitásában ez meredekebb. 

A túrákhoz számos településen találunk szálláshelyet, van ahol érdemes több napra is 

maradni, mert csillagtúrákra van lehetőség.  

 

5.3. Gyalogos túraútvonalak a Cserhát Natúrparkban 

 

A tervezett natúrpark turistautakkal megvalósított feltártsága meglehetősen jó. Az Országos 

Kéktúra nyugat-keleti irányban végigvezet a natúrparkon, erről több kisebb, jelzett 

turistaútvonal ágazik le. A Kéktúra Becskénél éri el a területet, innen Szanda, Cserhátsurány, 

Nógrádsipek, Rimóc, Hollókő, Felsőtold, Alsótold és Garáb településhatárokat érintve lép ki. 

A fontosabb túralehetőségeket az alábbi rövid összefoglalóban ismertetjük, megjegyezve, 

hogy még számos egyéb terület felkeresésével is hasonló élményekhez juthatunk. 

 

Alsótold 

 

Az északról beérő Kéktúra a falu főutcáján halad végig, dél irányban a Bableves Csárda és 

Nagymező érintésével a Barát-hegy gerincére jut fel. Idős, természeti értékekben gazdag 

erdőkön át a Tepke csúcsán álló kilátóhoz érünk. A kilátóról, melyet az Ipolyerdő ZRt. néhány 

éve újított fel, a Cserhát egyik legszebb panorámája tárul elénk. 

 

Becske: 

A faluból rövid kirándulás tehető Szandavárhoz. A templomtól a K jelzésen kelet felé indulva 

elhaladunk a drótkötélpálya alatt, majd a bányához vezető úthoz érünk. Ezen jobbra indulunk, 

de ahol hamarosan jobbra kanyarodik, mi balra, a hegy alatt megyünk tovább. Meredek 

ösvényen kapaszkodunk föl a nyeregbe, majd gerincösvényen a Várhegy 529 m-es csúcsára 

(csodálatos látvány). Innen a K jelzésen az andezit ömlés (bazaltoszlopok) irányában 

megkerüljük a hegytetőt, majd északi irányban ereszkedünk lefelé a második részén már 

széles (de esős időben mélyen sáros) földúton a Szanda és Szandaváralja közötti közútig. 
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Bér: 

Különleges látnivaló a falutól nyugatra, a Nagy-hegy északi oldalában található andezitömlés. 

A templomtól a Z+ jelzésen induljunk Bercel felé, majd a gyalogútról térjünk balra, a Z 

jelzésre. Meredek emelkedőn fölfelé haladva, majd a balra kiágazó Z<> jelzésre térve jutunk 

el a védett területre, ahol a szürkés-feketés színű, vulkáni eredetű kőzet öt- és hatszögletű, de 

különleges módon homorú oszlopokat alkotott. Magasságuk akár a 10 m-t is eléri, de nem 

állnak, hanem fekszenek. 

 

Bokor: 

A Bokor-patak hídja után, közvetlenül a falu előtt jobbra „Keselyrét” táblát látunk. A 

mutatott irányban, földúton elindulva lehet 5-6 km-es túrát tenni a 469 m-es Sas-bércre 

(ahonnan a Selyem-réten át Buják kb. 8 km-re, Szanda és Terény valamivel közelebb van), 

illetve a Szente-árkon és Kesely-réten át, a vár alatt elhaladva Bujákra (8km). 

 

Buják: 

A Bokor község felé vezető erdei útról a vár előtt térjünk le balra, az észak-nyugati, Terény 

felé induló útra. Kb. 2 km után az erdei út mellett található a Selyem-rét. Itt van az Egidius-

forrás, amely 1943 óta védett. Innen kb. 4 km-re érünk a 469 m magas Sas-bércre. Az 

újabban megnyitott kilátóból gyönyörű kilátás nyílik a környékre. A túra befejezhető 

Terényben, Bokorban vagy Kesely-réten át visszatérhetünk Bujákra. A Kesely-réten áll egy 

hatalmas kocsányos tölgy: 25 m magas, a törzskerülete 6 m. A mellette álló két valamivel 

kisebb társával együtt védett. 

 

Cserhátszentiván: 

A túrakedvelők déli irányban, a K jelzésen kb. 7 km-es sétát tehetnek a Zsunyi-patak mentén 

Ecsegre. Az út eleje a Bézma- és a Közép-hegy között halad erdős környezetben, majd 

jobboldalt az alacsony Várhegy következik az először 1324-ben említett, majd a XV. sz-ban 

elpusztult Ilona-vár romjaival. A túra vége felé rövidebb-hosszabb pihenőre van alkalom, 

mert az ecsegi pincesoron visz az út. 

 

Felsőtold 

 

Az Országos Kéktúra Hollókőről a Szár-hegy és a Fekete-hegy közötti völgyben éri el 

Felsőtoldot. A kétszáznál alig több lakosú falun, mielőtt áthaladunk, érdemes szétnézni, mert 

számos tornácos, kontyolt nyeregtetős palóc házat láthatunk. Késő barokk harangtornyát, 

mely 1800 körül épült, szintén ajánlott megnézni. A garábi műút mellett, illetve az északi 

faluvégen is van egy-egy geológiai bemutatóhely, melyek a Kecske-hegybe mélyült kőfejtők 

megismerését teszik lehetővé.  

Felsőtoldról Alsótoldra műúton vezet át a Kéktúra, erről keleti irányba letérve a Bükk-hegy és 

Major-hegy között húzódó Szurdok látványos, szűk völgyét kereshetjük fel. 

 

Garáb: 

A templom után a K+ jelzésen dél felé mehetünk a Garábi-nyeregig. Tovább a K jelzésen 

kapaszkodhatunk fel a Macska-hegyre (572m), majd hamarosan a Purga (575 m) tetejére 

érünk. Innen ereszkedünk, majd ismét kapaszkodunk a Tepke (567 m) kilátójáig (kb. 4,5 km). 

 

Hollókő: 

A 4 km hosszú tanösvény a parkolótól a várig vezet. Az ösvényt végigjárva 

megismerkedhetünk a környék növény- és állatvilágával. Zöld színnel jelzett leágazásai a 

Várhegyet körülölelő biológiai ösvényként vezetnek vissza a parkolóig. Az Országos Kéktúra 
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útvonala a Kossuth utcában, az Ófalun át keresztülhalad Hollókőn. Ezen hagyjuk el a 

települést, megkerüljük a Várhegyet, a Bükk-völgyben átkelünk egy kis patakon, majd déli 

irányban felkapaszkodunk a 310 m magas Gyertyános erdős oldalán. Innen dél, majd nyugat 

felé haladunk. A Dobogó-tető (517 m) alatti nyeregben balra indul a S jelzés Kutasó felé, de 

mi a jobbra folytatódó K jelzést követjük. Ereszkedő úton elhaladunk egy régi földvár 

maradványi mellett, ezután a Keresztes- és a Pusztavár-hegy alatt, majd kisebb-nagyobb 

tisztásokat érintve, a Malom-völgyben félkörben megkerüljük a Csóka-hegyet. Itt kiérünk az 

erdőből, átkelünk egy kis patakon és beérünk Nógrádsipekbe (13km). 

 

Kutasó: 

A bekötőúton az országútig megyünk, majd szép erdőkben az Árnyék-tető – Veres-hegy 

útvonalon az S jelzésű, hol emelkedő, hol ereszkedő turistaúton észak felé gyalogolunk. Az 

517 m magas Dobogó-tető után érjük el a K jelzést (6-7 km). Ezen haladhatunk észak-keletre 

Hollókő vagy észak-nyugatra Nógrádsipek felé. 

 

Nógrádsipek: 

A templomtól a K jelzésen, délkelet felé a Malom-völgyben, szép, erdős területen 

gyalogolunk, majd a Pusztavár-hegy (457 m), a Keresztes-hegy (425 m) egy földvár 

maradványai alatt. Ezután az út nyugat, majd észak felé kanyarodva a Gyertyános (310 m) 

oldalán vezet. Végül megkerüljük a hollókői vár dombját, és 11 – 12 km-es utat megtéve 

érünk Hollókőre. A templomtól a K jelzésen nagyjából nyugat felé haladunk kisebb dombok 

között, részben erdős vidéken. Kb. 6 km után a K jelzés dél felé fordul, és mintegy 3 km után 

éri el a nógrádsurányi templomot, míg nyugat, majd északnyugat felé a P jelzésen kb. 5 km-t 

megtéve jutunk Nógrádmarcal déli széléhez. 

 

Terény: 

Kiskérpuszta után az aszfaltos út folytatódik, és elvezet a 469 m magas Sas-bérchez is, 

amelynek újonnan megnyitott kilátójából gyönyörködhetünk a környék szépségében. 
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6. A természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés és tudatformálás 

lehetőségei 
 

6.1. Tanösvények a Cserhát Natúrparkban és környékén 

 

Az erdei iskolák természetvédelmi oktatási feladataiba beépíthető módon, de a környezeti 

tudatformálás és szemléltetés önálló eszközeként is jelentős szereppel bírnak a Cserhát 

hegység területén található tanösvények. 

A turistautak többsége erdei utakhoz, ösvényekhez kapcsolódik. A Bükki Nemzeti Park 

Igazgatósága és más szervezetek a természet széleskörű megismertetésére tematikus 

útvonalakat jelöltek ki. Ezek a tanösvények, melyek általában egy rövidebb sétautat 

jelentenek, ahol tájékoztató táblák (útvonalvezető füzetek) adnak útmutatást a terület 

értékeinek megismerésében.  

A tanösvények egyaránt szolgálják a turizmus, idegenforgalom és az oktatás, környezeti 

nevelés céljait. Az Észak-Magyarország területén (Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyékben) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság az alábbiakban ismertetett tanösvényeket 

létesítette. A bemutatott tanösvények az ipolytarnóci kivételével szabadon látogathatók.  

A tanösvények egyedi jelzéssel vannak ellátva, melyet az igazgatóság következetesen használ 

természetismereti útvonalain. Ezek az útvonalak bárki számára (egyénileg, ill. csoportosan) is 

felkereshetők, többnyire könnyen bejárhatók; így ajánljuk mindazoknak, akik a természet 

megismerésére törekednek, s egy kellemes sétára vágynak a természeti környezetben.  

  

Szanda (Szandaváralja) – Vár-hegyi geológiai tanösvény  

A Központi-Cserhát — és benne az 529 m magas, kettős ormú Szanda hegy — uralkodó 

vulkanikus kőzete a piroxénandezit. A 3 km hosszú, körtúra jellegű tanösvény az 1976-ban 

védetté nyilvánított 20 hektáros Szanda Vár-hegyet fogja körül. A Szanda keleti ormáról, a 

Szandavár romjairól páratlan kilátás nyílik az egész Cserhátra, de a távolabbi Mátrára és 

Börzsönyre is. A tölgyesekkel övezett szilikát sziklagyepek élővilága is érdekes, de a 

bemutatóút a földtani látnivalókra összpontosít. Láthatunk itt kőfejtés által kibontott oszlopos 

elválású andezitfalat, fekvő helyzetű oszlopcsonkokat, gömbhéjas elválású, tufába ágyazódott 

lávabombákat és a jégkorszaki fagyaprózódás nyomán kialakult „kőtengert”. 

Megközelítése: Becske és Bercel közötti műútról a szanda-hegyi kőbányához vezető úton 

gépkocsival Szőlőkalja-pusztáig lehet közlekedni, onnan gyalog. Becskéről és 

Szandaváraljáról az országos kék jelzésű turistaúton is el lehet jutni a Szandára. 

 

Hollókői Vártúra Ösvény és biológiai tanösvény (Hollókői Tájvédelmi Körzet, Hollókő) 

 

Az 1977-ben létesült Hollókői Tájvédelmi Körzet az Ófalu népi építészeti értékeit, 

településszerkezetét, a várrom természeti környezetét és az egykori paraszti gazdálkodási mód 

jellegzetes nadrágszíjparcelláit, valamint a hagyásfás legelőt hivatott megőrizni. A kulturális 

Világörökség részét képező Ófalu (Hollókő népi építészeti értékekkel bővelkedő műemléki 

védettségű része) jellegzetes palóc, szalagtelkes falutípus. A palóc nagycsaládrendszer, az ún. 

hadak, települési rendje egységes faluképben őrződött meg napjainkig. A Kacsics nemzetség 

ősi birtokai közé számító falu fölött magasodó szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos várat egy 

362 méter magas sziklaoromra építették még az Árpád-korban. 
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 A Vártúra Ösvény az Ófaluban lévő Tájháztól („Táj és a nép” c. kiállítás) indul, és a Várba 

visz föl, onnan a domb gerincén a parkolóhoz lehet visszasétálni az 1 km-es szakaszon. A 

(fehér négyzetben zöld átlós sávval jelzett) Biológiai Tanösvény a Vár-hegyet és az ún. Túlsó-

mező hagyásfás legelőjét öleli körül. A 4,5 km hosszú sétaút a Cserhátra jellemző típusos 

élőhelyeket tárja föl.  

A tanösvényről térképpel illusztrált útvonalvezető leporellót kérhetnek a tájvédelmi körzet 

Tájházában.  

Megközelítése: Hollókő település parkolójából, illetve az Ófaluban lévő Tájháztól gyalogosan 

lehet az útvonalon végigmenni. 

 

Buda-hegyi geológiai, botanikai tanösvény (Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet, 

Sámsonháza)  

 

Az 1989-ben alapított, jelenleg 7785,2 ha területű Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzetben, a 

tervezett natúrpark közelében kialakított tanösvény a miocén középső szakaszának földtani 

formációit mutatja be. A kiindulópont Sámsonháza nyugati határában lévő felhagyott, 

rekultivált kőbánya udvarán van: itt tanulságosan tárul fel egy sztratovulkáni sorozat, mely 

andezitláva, tufa- és agglomerátum-rétegek váltakozásából áll (földtani alapszelvény). Innen a 

Vár-hegyet (tetején az Árpád-kori Fejérkő várának romjai láthatók) nyugat felől megkerülve, 

bő egy kilométeres séta után érkezünk meg a tulajdonképpeni tanösvény indítótáblájához. A 

Buda-hegy déli aljában kialakított (majd 2 km hosszú) ösvény 8 állomásából kettő a környék 

élővilágát mutatja be, a többi a középső-felső miocén földtani és őslénytani képződményeit.  

A séta közben a Buda-hegyi Cserkő-oldal gazdag növényvilága is feltárul a látogató előtt. 

Értékes növénytársulások, látványos, szép védett növények élőhelyei mellett halad a 

tanösvény útvonala. Megközelítése: Közvetlenül Sámsonháza É-i határánál a Márkházára 

vivő műút mellett, a Sámsonháza nyugati szélén lévő felhagyott kőfejtőtől (geológiai 

alapszelvény) indulva gyalog lehet bejárni. 

 

6.2. Erdei iskolák a Cserhát Natúrparkban 

 

Lehoczky János meghatározása szerint: Az erdei iskola az iskolai tanítás sajátos, a 

hagyományos tanóráktól eltérő formája. A tanulók ilyenkor az iskolájuk, lakóhelyük 

környezetétől eltérő helyszínen, általában természet közelben tanulnak néhány napig. 

Tananyag lehet mindaz, ami ott valóságban, közvetlenül megfigyelhető, megvizsgálható, 

felfedezhető. A problémák, konfliktusok megoldása, szabadidejük megszervezése során 

jobban, több oldalról ismerhetik meg egymást - és ezzel együtt önmaguk képességeit is - a 

tanulók. Az erdei iskola tehát mind a környezeti nevelés, mind a közösségformálás kiváló 

terepe.  

 

A Cserhát hegység központi vonulatai és apró falvakkal tűzdelt völgyei ideális helyszínt 

adnak ahhoz, hogy a tanulók, a gyermekek a maga valóságában tapasztalják meg ember és 

természet, természet és történelmi múlt egységét, egy olyan tájegységen belül, ahol a néprajzi 

tárgyi értékek éppen úgy megőrződtek, mint a hegyhez, fához kötődő monda-csodák.  A 

tervezett Cserhát Natúrpark segítséget kíván nyújtani abban, hogy az erdei iskolákban, 

táborokban részt vevő fiatalok a lehető leghasznosabban töltsék idejüket a Cserhát falvaiban.  
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A Cserhát Natúrpark települései közül Bujákon, Szandán és Terény-Kiskérpusztán működik 

kifejezetten és főként erdei iskolaként szolgáló szálláslehetőség és erre épülő intézmény 

ellátás és szervezett program lehetőség. 

 

30 férőhelyes a Bujáki Hagyományőrző Szálláshely ( 3047 Buják, Táncsics Mihály út 2.)   

A honfoglalás óta lakott nógrádi faluban ideális erdei iskolai programok szervezhetők, mivel 

természeti értékekben, történelmi emlékekben, néphagyományokban bővelkedik. 

A nevelési feladatoknál kiemelhető a falu lakóival való helyes viselkedés és kommunikáció, 

közvetlen kapcsolat kialakítása vagy az önállóság, önkiszolgálási képességek fejlesztése, 

illetve a környezettudatos magatartás gyakoroltatása.  

Az oktatási feladatok társadalmi ismeretek témakörében helyt kaphat például Buják és 

környéke történetének, történeti emlékeinek megismerése vagy a palóc kultúra (népi építészet, 

tárgykultúra, népviselet, hagyományos mesterségek, népművészeti alkotások, jellegzetes 

palóc nyelvjárás, népi játékok) felderítése, megismerése, kipróbálása illetve lehetőség nyílik 

a földrajzi környezet és a településszerkezet közötti összefüggések keresésére is. 

A természetismeret témakörében: 

• A környék felszíni formáinak meghatározása terepen. 

• Iránytű használata, tájékozódás térképen, térképjelek, turistajelzések tanulása. 

• A növényekről, állatokról tanultak elmélyítése, ismeretbővítés - Kis növényhatározó és 

Állathatározó használata. 

• Elhalt növényi részek gyűjtése, állatok megfigyelése, nyomkeresés, nyomrögzítés. 

• Tanösvény megismerése. 

• Elemi ismeretek szerzése az erdő- és vadgazdálkodásról, az erdészek munkájáról. 

 

A fenti lehetőségeken túl még kiegészítő helyi programokat is vannak: 

- babamúzeum 

- helyi múzeum  

- néptánc tanulás  

- fonó (énektanulás és népszokások felelevenítése ) 

- hajnali vadles ( erdész kíséretében ) 

- vadaspark ( lovaglás, tenisz, strandolás )  

- népviseleti bemutató ( lányok öltöztetése és fényképezési lehetőség )  

- tanösvény (erdész vezetésével )  

- fafaragás  

- tehénfejés, 1 bögre friss tej  

- nudli-készítés mákkal, dióval vacsorára, szakajtóban pogácsa  

 

A Szandavári Diáktábor 120 fő elszállásolására alkalmas "A" kategóriás ifjúsági szálló (2697 

Szanda, Petőfi út 1.). Az erdei iskola mintaprogramja: 

Hétfő: Érkezés a Budapesttől mindössze 75 km-re, a Cserhát szívében található, erdőkkel 

körülölelt hangulatos településre, Szandára. A szálláshely elfoglalása után tréfás falukutatási 

vetélkedő keretében ismerkedés a táborral és környékével: népi pincesor, palóc építészet, "A 

Máriácska káponka titka".  

Kedd: Bepillantás az állattartás titkaiba - az istálló és egy falusi udvar lakói. Szamaragolás, a 

környék felfedezése lovas/szamaras kocsival. Ebéd után a Természetvédelmi Területen 

kialakított Tanösvény bejárása. Az ehhez kapcsolódó feladatlapok kiértékelése után látogatás 

a Helytörténeti és Vadászati Múzeumban, ahol érdekes előadás egészíti ki a látványos 

bemutatót.  
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Szerda: Autóbuszos kirándulás Hollókőre. A Világörökség részét képző "múzeumfalu" 

felfedezése:  65 védett épület a 17. századi palóc népi építészet stílusában. A falu 

nevezetességeinek megtekintése, a csoport érdeklődése szerint: Vár - Falumúzeum - Tájház - 

Postamúzeum - Szövőház - Fazekasház - Mívesház - Babamúzeum - fatornyos, zsindelyes 

templom. A visszaérkezést követően sportolási lehetőségek (futball, röplabda, ping-pong), 

játékok, vetélkedők (Ki Mit Tud? - Nógrádról és a palócokról). Vacsora után izgalmas 

éjszakai állatles a vadőrrel. 

Csütörtök: Kirándulás az 528 m magasban lévő szandai várhoz. A 13. századi erőd romjaitól 

csodálatos panoráma tárul a kiránduló elé. A Várhegy oldalában található geológiai 

ritkaságnak számító "andezit-orgona" megtekintése. Délután íjászat - az ősi magyar fegyver 

története, bemutatása, gyakorlati oktatás. Ismerkedés a palóc hagyományokkal: választás a 

kézműves foglalkozások közül. Este búcsútábortűz, szalonnasütés. 

Péntek: "Jó palócok és tót atyafiak": Népi építészet és hagyományőrzés a szomszédos 

Terényben, ahol már évszázadok óta élnek egymás mellett szlovák és magyar nemzetiségűek. 

Hajó-harangláb, Szent-Györgyi Emlékhely, védett palóc házak. Séta a Terényi-tóhoz. A 

vízpart növény- és állatvilága. Búcsú a tábortól, hazautazás. 

 

A fentiekhez hasonló programmal működik az év egy részében, erdei iskolaként a Terényhez 

tartozó Kiskérpusztán kialakított szálláshely is (2696 Terény, Kiskérpuszta 1.), amelynek 

különlegessége, hogy Szent-Györgyi Albert gyermekéveit ezen a helyen töltötte el. 

 

A Cserhát Natúrpark 21 településének szinte mindegyikén található olyan szálláshely, amely 

megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosítása mellett tovább bővítheti a már meglévő 

erdei iskolai programlehetőséget és kínálatot. Ezek a szálláshelyek, amelyek több-kevesebb 

férőhellyel rendelkeznek, önkormányzati vagy magán tulajdonban vannak. A helyi 

koncepciók és az országos igények együttes hatása az, ami az erdei iskolai tanulási forma 

valóban minőségi módon történő megvalósulását lehetővé teszi a Cserhát varázslatos tájain és 

a völgyeket gyöngyszemekként ékesítő falvaiban.     

 

6.3. Környezeti nevelési akciók a Cserhát Natúrparkban 

 

A tervezett natúrpark területén működő iskolák, óvodák, erdei iskolák, önkormányzatok, 

társadalmi szervezetek, illetve a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) rendszeresen 

szervez környezetvédelmi-természetvédelmi témájú és célú programokat. 

 

 Környezetvédelmi Jeles Napok (elsősorban Föld Napja, Madarak és Fák Napja) 

megünneplése az oktatási intézményekben, 

 Hulladékgyűjtési akciók szervezése (iskolák, önkormányzatok, egyesületek, BNPI), 

 Környezet- és természetvédelmi táborok szervezése (iskolák, erdei iskolák, BNPI), 

 Diavetítéses, projektoros előadások igény szerint, természetvédelmi témákban 

(óvodákban, iskolákban, egyesületeknek – tanárok, BNPI munkatársa), 

 Terepi túravezetések, igény szerint védett területeken, illetve lakóhely környékén 

(óvodáknak, iskoláknak, egyesületeknek – tanárok, BNPI munkatársa) 

 Környezet- és természetvédelmi témájú kiadványok (önkormányzatok, egyesületek, 

BNPI) 

 Ökológiai gazdálkodással, egészséges életmóddal kapcsolatos előadások szervezése 

(egyesületek) 
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6.4. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szerepe a Cserhát Natúrpark természetvédelmi 

oktatási tevékenységében 

 

A Cserhát Natúrpark a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Nógrádi Természetvédelmi 

Tájegységének, részben az Ipoly-völgye Természetvédelmi Tájegységének területéhez 

tartozik. (Utóbbi területén Hollókő, Nagylóc, Nógrádsipek, Rimóc, Varsány fekszik.) 

A Nógrádi Tájegység irodája Salgótarjánban működik, ahol az Igazgatóság ügyintézési 

feladatainak ellátása folyik. Az Ipoly-völgye Tájegység bázisa Ipolytarnócon található. Az 

1995-ben Európa Diplomával kitüntetett Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi 

Terület és Bemutatóhely egyik kiemelt feladata a természetvédelmi oktatás. A 700 m hosszú 

kőzetpark, a 6 km hosszú biológiai tanösvény, valamint a 800 m hosszú geológiai-őslénytani 

tanösvény, szakvezetéssel kiegészítve szolgálja a világhírű őslénytani lelőhely megismerését.  

Az UNESCO „Világ Kulturális Öröksége” listáján szereplő Hollókő-Ófaluban található 

Tájház „Táj és nép” című kiállítása a falu és a tájvédelmi körzet történetét, a palóc nép 

kultúráját és az évszázados kisparaszti gazdálkodás emlékeit mutatja be. A Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság kezelésében lévő Tájház működtetését 2007-ig az Igazgatóság végezte, 

2007-től magánvállalkozónak lett kiadva. 

A Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzetben épület-ingatlannal nem rendelkezik az Igazgatóság. 

Egy tanösvényt (Sámsonháza), illetve 7 geológiai bemutatóhelyet üzemeltet, melyek 

látogatottsága még kicsi (sajnos egy részüket rendszeresen megrongálják). A tájvédelmi 

körzetben, illetve a natúrpark hozzá kapcsolódó részein az Igazgatóság egyetlen, terület-

felügyelő beosztású munkatársa teljesít szolgálatot. 

A természetvédelmi oktatás terén egyik jellemző tevékenységként a csoportvezetések 

jelentkeznek. Ezek egyik típusa, amikor a tájvédelmi körzet természeti értékei kerülnek 

bemutatásra a terepen. Ilyen igény mind a helyi iskolák, mind az ország más részeiről ide 

látogató csoportok részéről rendszeresen jelentkezik. Számos esetben egyéb értékes 

területeken - mint a Szandai Vár-hegy, a Béri Andezitoszlopok – kérnek csoportvezetést. 

Ennél is fontosabbnak tartjuk, amikor az adott település csoportjainak (óvoda, iskola, 

egyesületek) a településük természeti értékeit mutatjuk be. Ez a tájvédelmi körzetben és 

környékén, de távolabbi településeken is igényként lép fel és nagy felkészültséget, 

terepismeretet feltételez. 

Főként a téli időszakban, vagy rossz időjárás esetén a terepi program alternatívájaként a 

diavetítéses (újabban projektoros) előadások tartása a bevett gyakorlat. Ez általában a 

meghívó intézményben, helyben történik és törekszünk itt is az adott település értékeinek 

kiemelésére. Az Igazgatóság rendelkezésére álló vetíthető anyagokkal Nógrád megye 

természeti értékeit, az itt folyó természetvédelmi tevékenységet részletesen bemutató 

előadások megtartására van lehetőség. Kérés esetén ez bővíthető egyéb hazai, illetve külföldi 

természetvédelmi területek, programok bemutatásával. 

A természetvédelmi oktatás speciális esete a különböző tanulmányi versenyekben való 

közreműködés. Az általános iskolai Herman Ottó-, illetve Kaán Károly Biológiai Tanulmányi 

verseny megyei fordulóinak megrendezésében több alkalommal vett részt az Igazgatóság. A 

középiskolai Kitaibel Pál Biológiai Tanulmányi Versenyben kiselőadások megírásához 

nyújtottunk számos esetben segítséget. 

A természetvédelmi ismeretterjesztés céljából 2006-2007-ben az Igazgatóság ismeretterjesztő 

kiadványt, illetve leporellót adott ki a Hollókői és a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzetről. 

Több önkormányzati, illetve egyesületi kiadvány is az Igazgatóság munkatársának 

társszerzőségével készült el. 
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6.5. Kézművesek, kismesterségek a Cserhát Natúrparkban 

 

A Cserhát Natúrpark településein megtalálható kézművesek, kismesterségek: 

 

Alsótoldon Antal András keramikus számos sikeres kiállítás részvevője, elismerés birtokosa 

is. Ugyancsak itt működik Bercsényi Péter és Bercsényi Tamás fazekasok műhelye és a 

településen él Szalai Zoltán díszműkovács is. 

 

Cserháthalápon kiemelkedő Schottner Andrásné tevékenysége, aki a népviselet továbbvitelét 

öregbíti babakészítéssel és felnőtt népviseleti ruhák varrásával. Szklenár Mihály fafaragó, aki 

naív módon, ügyesen dolgozik a fával, és, Cifrik Gyula borász, aki most kezdte a 

tevékenységét, neki van bemutatásra alkalmas boros pincéje is. 

 

Cserhátsurányban a helyi termékek feldolgozása közül jellemző a lekvárkészítés, a 

fafeldolgozás, biotermékek, a gyógy- és fűszernövény feldolgozás, valamint az illóolaj 

előállítás. 

 

Felsőtoldon házi jellegű sajtkészítés jelenleg is van. 

 

Herencsény legismertebb személyisége Bartus Józsefné, Szandai Teréz, mesemondó, a 

népművészet mestere. Országosan ismert személyiség, meséi könyvben jelentek meg, több 

film készült róla. 

 

Kutasón felejthetetlen élményt kínál egy látogatás a Ferenczy fazekasműhelybe, ahol egy 

tehetséges helyi fiatalember, Ferenczy Kristóf és festő édesanyja tevékenykedik, megörökítve 

a táj szépségeit kerámián és vásznon. 

 

Rimócon bemutatásra érdemes tevékenység a régi mesterségek – népviselet készítése: Holecz 

Istvánné Népművészet Mestere, Déska Bertalanné Népi Iparművész 

 

Szandán bemutatásra érdemes tevékenység a csuhéfonás, amit Viktorné Marika néni az 

érdeklődők kérésére megismertet 

 

Terényben a kézműves hagyományok és értékek őrzői: Mucsina Gyula sajtkészítő, 

Fáyné Tornóczky Judit csipkeverő. 

 

Hollókőn él Kelemen Ferenc helyi fafaragó, és több kézműves hagyományokat őrző műhely 

is működi: Fazekasház, Kézműves Porta, ami egy kézműves játszóház, és a település 

legrégebbi alkotóháza, a Szövőház, amely egyben szövéstörténeti kiállítás, élő műhely és 

oktatóbázis is. Több megyei kézműves rendelkezik kiállítással és termékértékesítő hellyel az 

Ófaluban: Antal Gergely keramikus, Bercsényi Péter fazekas, Fekete Róbert fakanalas.  
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6.6.  Jelenlegi turisztikai infrastruktúra a Natúrpark területén 

 

 

A Cserhát Natúrpark székhelye Hollókő, amely 1987 óta az UNESCO 

Világörökségeinek sorába tartozik. Hollókő Ófaluja ezáltal nem csak a belföldi, hanem 

a nemzetközi turizmus tekintetében is kiemelt turisztikai desztinációnak számít. A 

megalakuló régiós (megyei) Turisztikai és Desztinációs Menedzsment központja is 

várhatóan ezen a településen lesz. 

Hollókő jól kialakított és régóta működő turisztikai infrastruktúrával rendelkezik. 

Tourinform irodával, két konferencia teremmel, kiépített parkolóval, közel 100 fő 

elhelyezését biztosító szálláshely kínálattal, több vendéglátó egységgel rendelkezik. 

Múzeumok, egy középkori Vár, kiállítások, kézműves műhelyek, népművészeti 

boltok, program helyszínek, falusi vendéglátás, vendégasztal szolgáltatás, kialakított 

túra útvonalak és tanösvények gazdagítják a térség turisztikai kínálatát. 

Innen indul ki és Rimócig tart a megye egyik kiépített kerékpárútja, van 

kerékpárkölcsönző is. Közvetlen autóbuszjárat köti össze Budapesttel. 

Hagyományos rendezvényei közül a Húsvéti Fesztivál országos jelentőségű. 

A Natúrpark területéhez tartozó többi falu is rendelkezik egyedi látványossággal: 

várak, faluházak, templomok és más szakrális emlékek, kiállítások, kézműves 

műhelyek, agroturisztikai szolgáltatók várják a látogatókat. A helyi értékek, látnivalók 

minden település leírásánál felsorolásra kerültek. 

Több étterem, csárda, büfé és italbolt működik a Natúrpark településein, sajnos sok 

esetben nincs összehangolt nyitvatartásuk. Így előfordulhat, hogy egy késő este érkező 

vendégnek gondot jelent az étkezés.  

A Cserhát Natúrpark települései viszonylag jól kiépített szálláshely hálózattal 

rendelkeznek. Ezek többségét falusi vendéglátók biztosítják, de van kulcsos ház, erdei 

iskola, diákszállás, kemping és panzió, illetve üdülőház.  Hiányzik a térségben a 

magasabb kategóriájú szálloda, illetve az ehhez kapcsolódó wellness szolgáltatás, 

nincs strand vagy uszoda.  

Hiányoznak, illetve nem elégségesek a tájékoztató táblák, térképek, illetve információs 

pontok. 

A túrázás, természetjáráshoz már vannak kiépített útvonalak, de ezen a területen sok 

még a kihasználatlan lehetőség. Van lovaglási lehetőség, de nincs kijelölt lovastúra 

útvonal. 

Egész évben gazdag rendezvénysorozat várja Natúrpark területére érkező vendégeket. 

A jövőben a rendezvények összehangolására és az egyediség kihangsúlyozására kell 

nagyobb figyelmet fordítani. 

A még érintetlen természeti és táji környezet, a völgyekben megbúvó, hagyományos 

településszerkezetet, népi építészeti értékeket őrző kis falvak főleg a kisgyermekes 

családoknak, időseknek és csoportban érkező diákoknak nyújtanak kikapcsolódási, 

túrázási lehetőséget. A falvak lakói még őrzik a régi viseletet, szokásokat, dalokat, 

táncokat, a palóc nyelvjárás gazdag, ízes szókincsét.  

Még át tudják adni a következő generációknak apáik örökségét.  
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 7. A természetkímélő gazdálkodás lehetőségei 
 

7.1. Erdőgazdálkodás 

 

A tervezett natúrpark jelentős részét borítja erdővegetáció. Tulajdonviszonyok tekintetében az 

állami tulajdonban lévő erdők dominálnak. Legfontosabb erdőgazdálkodók az állami 

tulajdonú erdőkben az Ipolyerdő ZRt., a Honvédelmi Minisztérium Bujáki Erdészete, illetve 

országos jelentőségű védett természeti területeken a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. 

 

A jelenlegi erdőgazdálkodás jellemzői: 

 

 Vágásos gazdálkodás kizárólagossága 

 A Központi-Cserhátban a tájidegen fafajok aránya viszonylag kicsi 

 Az Északi-Cserhátban jelentős az akác térfoglalása 

 Őshonos fafajok állományaiban általános gyakorlat a természetes felújítás 

 A Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzetben, illetve Hollókői Tájvédelmi Körzetben a 

természetvédelmi jogszabályoknak megfelelő erdőgazdálkodás folyik 

 Jelentős a talajvédelmi rendeltetésű erdők aránya, ezek egy része kiemelkedő 

biodiverzitás-védelmi funkciót tölt be 

 

A legjellemzőbb természetszerű erdőtípusok a cseres-kocsánytalan tölgyesek, illetve a 

középhegységi gyertyános-tölgyesek. A bükkösök helyenként vannak jelen nagyobb 

kiterjedésben, Nógrádsipek, Herencsény és Rimóc határában. Fenti típusok állományainak 

nagy részében intenzív erdőgazdálkodás folyik, így azok természetességi állapota 

kedvezőtlen. A meredekebb hegyoldalak sziklaerdői, melegkedvelő tölgyesei és bokorerdői, 

nehezebb megközelíthetőségük miatt még jobb természetességi állapotban vannak. 

A tervezett natúrpark őshonos fafajokból álló erdőiben a jövőben teret kell biztosítani a 

természetközeli erdőgazdálkodási formáknak, így a Pro Silva elveken alapuló 

erdőgazdálkodásnak, a szálalóvágásos, illetve a szálalásos gazdálkodásnak. Védett 

területeken, illetve egyes talajvédelmi rendeltetésű erdőkben érintetlenül hagyandó 

állományok kijelölése is fontos feladat. 

 

Az erdőgazdálkodás természetközelibbé válása nem csak természet- és tájvédelmi érdek. A 

klimatikus és a hidrológiai viszonyok stabilabbá tételével, a biológiai sokféleség 

megőrzésével a természetszerű erdők növelik a terület ellenálló-képességét a természeti- és 

antropogén eredetű szélsőséges eseményekkel (pl. árvizekkel, aszállyal, rovargradációkkal) 

szemben. 

 

7.2. Vadgazdálkodás 

 

A tervezett natúrpark területén elsősorban nagyvadas vadászterületek találhatók, de kisebb-

nagyobb súllyal az apróvad-gazdálkodás is szerepet játszik a vadásztársaságok jelentős 

részénél. Elsősorban a natúrpark peremeit adó Cserhátalján, Ipoly-völgyben él nagyobb fácán, 

illetve mezei nyúl állomány. A fogoly állományai csaknem teljesen felszámolódtak a 

területen, a Cserhátalján a közelmúltban kezdtek meg visszatelepítési programot. Az apróvad-

gazdálkodás modern módszerei jórészt természetvédelmi szempontból is előnyösek (mezei 

élőhely-fejlesztések, egyes túlszaporodott ragadozók, pl. a róka visszaszorítása), a nagyvad-

gazdálkodás azonban számos ökológiai problémát (is) okoz. 
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A természetközeli vadgazdálkodás a nagyvad-létszám fenntartható mértékűre csökkentésével 

valósítható meg. Területünkön elsősorban a vaddisznó állománya ért el a mező- és 

erdőgazdálkodás sikerességét, illetve a természeti területek ökológiai állapotát veszélyeztető 

mértéket. A szarvas, az őz, helyenként a dám és a muflon szintén jelentős gazdasági- és 

természetvédelmi károkat okoz. Az erdők természetes felújulása, illetve felújítása költséges 

védekezési eljárások alkalmazása nélkül sok helyen már nem lehetséges. Ugyanakkor az 

erdőgazdálkodás jelenlegi – természetes folyamatokat alig figyelembe vevő – módszerei 

elősegítik a vadkár kialakulását. 

A tájidegen muflon és dám különösen veszélyes lehet egyes természetszerű élőhelyeken (nem 

részei a Kárpát-medence természetes életközösségeinek, ezért a többi élőlény nem 

alkalmazkodott jelenlétükhöz). A natúrpark területén további elterjesztésüket korlátozni kell, 

a védett, illetve Natura 2000 területeken fel kell számolni állományaikat, az életközösségek 

további sérülésének megelőzéséhez. 

Az egyre gyakrabban létesített vadaskertek – jellegüknél fogva – szélsőségesen felerősítik a 

nagyvad károsítását, ezért jó állapotú, értékes természeti területeken kerülni kell 

kialakításukat. 

Néhány vadfaj állományának alakulását a Nógrád Megyei Vadászkamara adatai alapján 

mutatjuk be megyénkben, melyekből jól látható az őshonos nagyvad fajok erős 

állománynövekedése, illetve az őshonos apróvadak állományainak drasztikus 

megfogyatkozása. 

A gímszarvas becsült állománya az 1961-es 376 példányról 2000-re 2719 példányra nőtt. 

Az őz 1960-ban becsült 1116 példányos állománya 2000-re 4635-re nőtt. 

A vaddisznó állományát 1960-ban 304 példányra becsülték, 2003-ban pedig a megyei teríték 

6433 példány volt. 

A mezei nyúl 1963-ban 31304 példányra becsült állománya 1992-ben érte el a mélypontot 

(2600 példány), azóta lassan növekszik. 

A fogoly 1962-ben 27853 példányra becsült állománya 1992-re 750 példányra csökkent, 

jelenlegi állománya pedig ennek is a töredéke, megyénkben eltűnéssel fenyegetett a faj. 

 

7.3. Halgazdálkodás 

 

A tervezett natúrpark területén több horgászattal hasznosított víztározó található. A 

horgászturizmus a natúrpark célkitűzéseivel összeegyeztethető, azonban a víztározók 

létesítése számos ökológiai problémát is felvet. 

A víztározókat leggyakrabban a Cserhátban erősen visszaszorult élőhely-típusok, így 

ligeterdők, bokorfüzesek, mocsárrétek, magassásosok, patakmenti magaskórósok helyén 

hozzák létre. Ezek a vízhez kötődő élőhelyek biológiai és tájképi szempontból is rendkívül 

fontos részei a tájnak, további visszaszorulásuk az élővilág fokozott elszegényedését, az 

ökológiai stabilitás romlását okozná. 

A völgyzáró gátas víztározók különösen erős hatással vannak a természeti állapotra. 

Megszakítva a patakok ökológiai folytonosságát, számos meghatározó vízi élőlény (főként a 

halak) számára mozgási akadályt jelent (Ez a probléma hallépcső beépítésével mérsékelhető, 

ami azonban jelentősen megdrágítja a beruházást.). A víz fizikai, kémiai és mikrobiológiai 

paramétereit is alaposan megváltoztatja egy nagyobb kiterjedésű állóvíz, ami az alsóbb 

szakasz élővilágának szegényedését, uniformizálódását okozza. 

Egyre jelentősebbé váló probléma a vizeket érintő biológiai invázió. Ez a víztározókban 

felszaporodó egyes idegenhonos halfajok (pl. törpeharcsa, ezüstkárász, kínai razbóra, naphal) 

esetében veszélyes, mely fajok a patakba jutva a gerinctelen és gerinces fauna ragadozójává, 

illetve kompetítorává válnak. 
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Általában minél felsőbb patakszakaszra építenek völgyzáró gátas tározót, annál erősebb 

hatása jelentkezik a patakon, hiszen egy állóvíz tulajdonságai a gyorsfolyású, oxigénben dús 

pataktól igencsak eltérnek. Egyes esetekben (pl. Zsunyi-patak) geográfiai okok miatt ez 

módosulhat, ahol a patak alsóbb szakaszán hegyek közé érve hegyvidékibb jelleget vesz fel. 

Ugyanakkor a víztározók új vizes élőhelyet is jelentenek az adott tájban, számos növény- és 

állatfaj megtelepedését, illetve állományának gyarapodását biztosítva. Így igen fontos kétéltű 

szaporodóhelyek, madár- illetve denevér táplálkozóhelyek alakulhatnak ki. 

Fentiek alapján a halgazdálkodási és egyéb célú víztározók építése/üzemeltetése során a 

következő természetvédelmi szempontok érvényre jutását tartjuk fontosnak: 

 Víztározók inkább az alsóbb patakszakaszokon épüljenek (ahol árvízvédelmi célokból 

kiemelt jelentőségük van, ott a kisebb ökológiai problémát okozó zöldtározós 

üzemmódú tározók építése javasolható). 

 Jó állapotú, értékes vízhez kötődő élőhely-típusok helyén ne létesüljenek víztározók, 

erre a célra természetességi szempontból degradált területeket jelöljenek ki. 

 Ahol árvízvédelmi célokat nem szolgál, ott oldaltározó épüljön inkább, ami kisebb 

ökológiai hatással van a tápláló patakra. A völgyzáró gátas tározók hallépcsővel 

kerüljenek megtervezésre. 

 A haltelepítéseknél kerüljék az idegenhonos fajokat, a szándék ellenére elszaporodó 

inváziós halfajok tározóból való kikerülésének megakadályozására mindent meg kell 

tenni. 

 A tározók építésénél minél teljesebben kímélni kell az eredeti természetszerű 

növényzetet, illetve biztosítani kell annak visszatelepülését. Zavartalan, nádasodó-

gyékényesedő részek fenntartása (főként a befolyási végen) vízminőségi, 

halgazdálkodási és természetvédelmi szempontból is előnyös. 

 

Megemlítendő, igen értékes élőhelyek az eredetileg halfaunával nem rendelkező, természetes 

kis állóvizek. Ezek gerinctelen állatvilága, illetve a benne szaporodó kétéltűek érzékenyek a 

halak esetleges megjelenésére. Jellemző, hogy lelkes horgászok ezekbe is betelepítenek 

néhány halat (sokszor ezüstkárászt, törpeharcsát), ezzel erősen beleavatkozva a kialakult 

életközösség működésébe. Mivel ezek a kisvizek néhány évenként-évtizedenként úgyis 

kiszáradnak, kerülni kell mindenféle halasításukat.  

 

7.4. Mezőgazdaság 

 

7.4.1. Növénytermesztés 

 

A tervezett natúrpark területén genetikai talajtípusuk szerint az agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok és a barnaföldek dominálnak, legjellemzőbb fizikai talajféleség az agyagos 

vályog. A talajlepusztulás térképe szerint – bár az erdősült részeken eróziótól védett 

területeket is jelentős arányban jelöl – a középfokú erózióval veszélyeztetett és az erősen 

erodált területek uralják az erdővel nem borított részeket. (Az erózió jelentősen csökkenti az 

agroökológiai potenciált) 

A földhasznosítási térkép szerint – az erdők mellett – a közepes minőségű szántók 

uralkodnak, a Központi-Cserhátban jelentős a gyenge minőségű szántók aránya. 

A növénytermesztés területi típusainak térképe alapján a tervezett natúrpark déli része 

(Cserhátalja és Központi-Cserhát hegylábai) a búza- és kukoricatermelő típusba, többi része a 

takarmánytermelő típusba tartozik. 
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Fentiek rámutatnak, hogy a szántóföldi növénytermesztés feltételei viszonylag jók, a terület 

termőhelyi változatossága azonban a nagyüzemi gazdálkodásnak nem kedvez. A táblásítással 

megkísérelt termőhely-homogenizálás, a melioráció, kemikáliák intenzív használata, a terület 

zömén nem járt a várt termésmennyiség-növekedéssel, de hozzájárult a termőképesség 

leromlásához.  

A natúrpark területén az értékfenntartó, környezetbarát gazdálkodás térhódításának 

előmozdítása a cél, ennek lehetséges elemei a következők: 

 a helyi/térségi önellátás minél teljesebb visszaállítása, 

 a helyi népesség minél nagyobb hányadának gazdává alakulása, 

 az ágazati arányok, az üzem- és táblaméretek újjászervezése a hagyományok, valamint 

termelési, ökológiai szempontok szerint, 

 a táji, termőhelyi alkalmazkodás (tájba illő biológiai alapok és agrotechnika stb.), 

 a biológiai sokféleség megőrzése a szántóföldeken, 

 

A szántóföldi növénytermesztés természetvédelmi jelentősége 

 

Nagyüzemi, intenzív művelésű, illetve extenzív szántók egyaránt nagy arányban vannak jelen 

a tervezett natúrpark területén. Biodiverzitás- és tájkép-védelmi szempontból az extenzív (kis 

kemikália- és gépi munka felhasználású) szántók szerepe kiemelkedő, de a nagyüzemi 

szántók jelentősége is nagy. 

A natúrpark területén sokfelé találkozhatunk Európában megritkult gyomnövényekben gazdag 

szántókat. A rendszerváltás óta egyre gyakoribbá válnak a pipacstól (Papaver rhoeas) lángoló 

gabonaföldek, a kék búzavirág (Centaurea cyanus) és a mezei szarkaláb (Consolida regalis) 

is gyakoriak. Terjedőben van újra a védett konkoly (Agrostemma githago) és gyakran 

megjelenik gabonában a szintén védett nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale). Meszes 

talajú szántók gyomtársulásaiban olyan országosan megritkult növényekkel találkozhatunk, 

mint a kereklevelű buvákfű (Bupleurum rotundifolium), a poloskagyom (Bifora radians) és a 

vetési boglárka (Ranunculus arvensis). 

Az extenzív szántók gerinctelen faunája is gazdag, sok köztük a gyomokat fogyasztó faj, 

illetve azok a ragadozók és parazitoidok, melyek a kultúrnövények kártevőinek a 

szabályozásában is részt vesznek. A szántók szegélyén (leginkább földutak szélén) növő 

bogáncsokon jellemző a Cserhátban a védett magyar virágbogár (Netocia ungarica). 

A külterjes szántókon az apróvad is több táplálékot talál, ezeket kedveli a nagyon megritkult 

fogoly (Perdix perdix), illetve a védett, de még mindenütt megtalálható fürj (Coturnix 

coturnix). A sordély (Miliaria calandra) és a mezei pacsirta (Alauda arvensis) gyakori, a 

parlagi pityer (Anthus campestris) csak a Cserhátalján jelenik meg. 

Több fokozottan védett ragadozó madár, így a parlagi sas (Aquila heliaca), a békászó sas 

(Aquila pomarina) és a kerecsen (Falco cherrug) legfontosabb táplálkozó területei között 

szerepelnek a szántók, a hamvas rétihéja (Circus pygargus) költ is gabonában. 

 

7.4.2. Állattenyésztés 

 

Bármely forrásból tanulmányozzuk a hajdani népéletet, hamarosan szembe kell tűnjön az 

állattartás kiemelkedő jelentősége. A szarvasmarha-tenyésztés adottságai kiválóak, de a többi 

gazdasági állat tartásával is mindenfelé foglalkoztak. A termelő szövetkezetek intenzív 

állattartó-telepeket is létrehoztak a területen, de ezek mára megszűntek.  

A natúrpark területén a vállalkozás-jellegű külterjes nagyállat-tartást, illetve a háztáji 

állattartást igen fontos előmozdítani. Ez mind az önellátó gazdálkodásnak, mind a valódi 

falusi turizmusnak alapfeltétele, emellett a kultúrtáj fenntartásához is nélkülözhetetlen. 
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Azt, hogy megfelelő feltételek mellett az állattartási kedv újjáéled, területünkön már számos 

példa bizonyítja szarvasmarha, juh, kecske és mangalica esetében is. Növekszik a Cserhátban 

is a népszerűsége történelmi fajtáink tartásának, így szürke marhával, magyar tarka 

szarvasmarhával, hortobágyi és gyimesi rackával, cigájával egyaránt találkozhatunk. 

 

A legeltetéses állattartás természetvédelmi jelentősége 

 

A legeltetéses állattartás a múltban a Cserhát egyik legfontosabb tájhasználati módja, az itt élő 

nép egyik fő megélhetési forrása volt. Az utóbbi évtizedekben drasztikusan visszaesett, 

amelynek többek között a falusi lakosság életmód-váltása volt az oka. A helyenként újjáéledő 

legeltető állattartás jórészt nagyobb tejelő- és húsmarha, valamint juhállományok létrehozását 

jelenti, a háztáji (családi) tartással már csak elvétve találkozhatunk. 

A legeltetési módszerek változásával jellemzővé vált nagy állatlétszámok kis területen tartása, 

ezzel túllegeltetett, degradált gyepek létrejötte. A hazánk legértékesebb élőhelyei közé 

tartozó, másodlagos sztyepprétek fenntartásához szükséges, kis állatlétszámmal történő, 

rendszeres legeltetés jelenleg szinte sehol sem biztosított. A legeltetés visszaesésével a 

mocsárrétek kaszálása is javarészt megszűnt, ezeket zömében felszántották, a megmaradtakat 

sok esetben özöngyomok lepik el, vagy elnádasodnak. 

A legeltetett gyepekhez kötődő állatfajok fentiek miatt megritkultak, vagy eltűntek a 

Cserhátból. Talán legjobb példa az ürge (Spermophilus citellus), melynek Buják mellől 

ismerjük utolsó néhány példányát. Erősen megritkult számos madárfaj is, mint a kuvik 

(Athene noctua), vagy a búbosbanka (Upupa epops). Visszaszorultak a legelő állat 

trágyájában élő rovarfajok, mint például a védett holdszarvú ganéjtúró (Copris lunaris). 

 

7.5. Szőlő- és gyümölcstermesztés 

 

Mint hazánkban mindenütt, a Cserhátban is gazdag múlttal rendelkezik a szőlő- és 

gyümölcstermesztés. 

A szőlőművelés jelentőségét mutatja, hogy szinte valamennyi település határában találunk 

jelenleg is művelt, vagy felhagyott szőlőket, illetve „Szőlőhegy”, „Szőlők” stb. elnevezésű 

dűlőket. A Cserhátban - főleg déli részén - hajdan jó minőségű, keresett borokat termeltek. 

Ennek a filoxéra-járvány vetett véget, melynek következtében az ősi szőlőfajtákat zömében 

direkttermő észak-amerikai fajtákkal (pl. Noah, Othello) váltották föl és a szőlőterületek 

aránya is drasztikusan csökkent.  

Jelentős nagyüzemi ültetvények a Cserhátban nem létesültek. Nagy tájképi-, kultúrtörténeti- 

és természeti értéket képviselnek ugyanakkor a hagyományosan művelt szőlőterületek. 

Különösen a Központi-Cserhát déli hegyoldalainak mészkővel, löszös üledékkel fedett 

területeinek szőlői kiemelkedő értékűek. Itt a karós művelésű szőlők parcellái váltakoznak a 

különböző időben felhagyott szőlők helyén kialakult irtásrétekkel, cserjésekkel, tölgyes-

foltokkal. A szőlőlábak borházai és pincéi, a parcellákból kihordott kövekből épült kősáncok, 

a számos idős gyümölcsfa tovább növelik az ilyen területek változatosságát, esztétikai értékét. 

A hagyományos művelésű szőlőterületek szép példái a Cserhátban a hollókői Öregszőlő 

(Világ Kulturális Örökség része) és a bujáki Csirke-hegy (Natura 2000 terület része). 

Említésre érdemesek a Szécsényi-dombság felhagyott szőlői, ezekből kerültek elő a Cserhát 

fokozottan védett növényei: a papucskosbor (Cypripedium calceolus) és a méhbangó (Ophrys 

apifera). 

 

A gyümölcsészet hajdani jelentőségére szintén a dűlőnevek sokasága („Szilvás”, „Almás”, 

„Körtélyes” nevek mindenfelé), illetve idős emberek emlékezései utalnak. Elvétve ma is lehet 
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találkozni „oltogató emberekkel”, akik erdőn, mezőn oltanak be vadalanyokat és kinn is 

hagyják a megnemesített gyümölcsfát, arrajárók örömére. Ezt talán a gyümölcshöz való ősi 

közösségi jog továbbélésének is tekinthetjük. 

Nagyüzemi gyümölcsösöket a termelő szövetkezetek is létesítettek, illetve a rendszerváltás 

óta is több helyen telepítettek bogyósokat, csonthéjasokat és almát. Kisgazdasági szinten is 

létesültek nagyüzemi módszerekkel művelt gyümölcsösök. Kedvező folyamat, hogy 

megjelentek az integrált termesztés technológiai rendszere szerint működő ültetvények, 

melyek (viszonylag) környezetkímélően állítanak elő piacképes terméket. Kívánatos lenne 

területünkön ökológiai gazdálkodással működő gyümölcsültetvények létrehozása, melynek 

piacképességét javíthatja a natúrpark létrehozása. 

A hagyományos gyümölcstermesztés maradványának helyszínei elsősorban a szőlőhegyek és 

a házikertek. Bár zömében itt is kiszorították a közelmúlt és a jelen divatfajtái a tájfajtákat, de 

sok udvarban látni még egy-egy idős körte és almafát. A tulajdonosok dicsérik a régi fajtákat 

ízükért, ellenálló-képességükért (nem kell permetezni), de sajnos metszésüket, ápolásukat, 

továbbszaporításukat egyre kevesebben végzik. 

A csapadékosabb dunántúli, illetve hegyvidéki tájakra jellemző kaszált gyümölcsösök a 

szárazabb Cserhátban kisebb jelentőségűek voltak, mára gyakorlatilag eltűntek. Néhány 

területen (északias kitettségű, mélyebb talajú domboldalakon, patakok mentén) érdemes lenne 

létrehozni ilyen, tájképi és biológiai változatosságot növelő kultúr-élőhelyet. Fontos 

tájalkotók voltak a fás legelők is a Cserhátban, melyeken szintén előfordultak (vad és 

nemesített) gyümölcsfák. Ezeknek a gyümölcs-hagyásfás legelőknek is lenne létjogosultságuk 

(a történelmi Nógrád szlovákiai részén még fellelhetők ezek maradványai). 

 

A tervezett natúrpark területén, főként házikertekben és zártkertekben nagy számban 

találhatók régi gyümölcsfajták egyedei. Ezek kiemelkedő biológiai, kulturális és gazdasági 

értéket képviselnek, ezért a natúrpark célja összegyűjtésük, fenntartásuk. 

A területről ismert régi gyümölcsfajták közül felsorolunk néhányat: 

 

Alma: 

 

 Batul 

 Borízű alma 

 Bőrhajú alma (Bőralma) 

 Csörgőalma 

 Húsvéti rozmaring 

 Lánycsecsű (Leánycsecsű) alma 

 Pogácsaalma (Rétesalma) 

 Selyemalma 

 Sóvári 

 Tökalma 

 

Körte: 

 

 Apró édes körte (Csipkekörte, Csipkörte, Csipszarkörte) 

 Árpával érő körte 

 Bőrkörte 

 Budai körte 

 Búzával érő körte 

 Császárkörte 
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 Fakó körte 

 Hájkörte 

 Kormos körte (Kovács-körte) 

 Lopvaérő körte 

 Mákfejű körte 

 Mézkörte (Mézes körte) 

 Nyakas körte 

 Pergamen (Pargament, nyári és őszi) körte 

 Szentistván körte 

 Téli körte (fajtanévként) 

 Vadkörte (fajtanévként) 

 Vajkörte 

 Vérbélű (Pirosbélű, Veresbelű) körte 

 

Szilva: 

 

 Besztercei (Besztercei muskotály) 

 Boldogasszony szilva 

 Bolondka 

 Duránci szilva 

 Fehér szilva 

 Fosóka (Potyóka, Cseresznye-) szilva 

 Jakabka (Jakab) szilva 

 Kökényszilva 

 Kutyatökű szilva 

 Lószemű szilva 

 Magvaváló szilva (fajtanévként) 

 Muskolat szilva 

 Paradicsomszilva 

 Ringló 

 Szentistván szilva 

 Üvegszilva 

 Veres szilva 

 

Cseresznye: 

 

 Első májusi cseresznye 

 Hajagcseresznye 

 Második májusi cseresznye 

 Ropogós cseresznye 

 

Jelentős még a dió, az őszibarack, a kajszi, a birs és a meggy termesztése, de ezeknél a 

gyümölcsöknél tájfajtákat kevéssé különböztetnek meg. A tervezett Natúrpark területén, 

Kozárdon a fojtós berkenye is jelentős termesztésbe vont faj volt. Néhány évtizede vágták ki 

nagyméretű, idős példányait, de ezek fiatal utódai még élnek a felhagyott szőlőkben. (A 

natúrpark szomszédságában, Mátraszőlősön és Sámsonházán napjainkban is termesztik 

néhányan a fojtós berkenyét, megkülönböztetve az értékesebb körte alakút a kevésbé értékes 

alma alakútól.) 
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8.  Szakmai program 
 

A Cserhát Natúrpark Közalapítvány 5 évre szóló szakmai programjában a következő 

célkitűzéseket fogalmazza meg. Az Alapítvány ezeket a célkitűzéseket a helyi tervekbe 

(településrendezési tervek, környezetvédelmi programok, stb.) való beépítéssel, pályázati 

lehetőségek kihasználásával, közösségi programok szervezésével igyekszik megvalósítani. 

 

8.1. Jeles fák megőrzése és bemutatása 

 

Területünk legidősebb élőlényei, múltunk őrzői azok a többszáz éves fák, melyekkel elszórtan 

sokfelé találkozhatunk a natúrparkban. Leggyakrabban a kocsányos tölgy ér el tekintélyes 

kort, de ismerünk idős csert, molyhos tölgyet, bükköt és házi berkenyét is. Kiemelkedő Buják 

területe, ahol – a Cserhátban egyedülállóan – több tucat hatalmas, öreg kocsányos tölgy 

maradt fenn. Korukon kívül egyéb okból is jelentősek lehetnek egyes fák, így például 

Varsányban a különösen terebélyesre nőtt tábi fűzfa, vagy Terényben a Büdöskei-forrást a 

tövében rejtő fűz. 

Célunk, hogy megismerjék mind az itt lakók, mind az idelátogatók ezeket a különleges 

értékeket. Ennek érdekében iskolai akciókat (pl. a falu legidősebb fájának „örökbe 

fogadása”), illetve a felnőtt embereket is megmozgató programokat tervezünk. Ember és 

természet kapcsolatának erősítését szolgálhatja például, ha a település legidősebb(nek tartott) 

fáját legidősebb emberéről elnevezzük. 

Turisztikai célt szolgálhat egy olyan út kijelölése, mely a terület jeles fáit fűzi föl és mutatja 

be. Ez gyalogos és gépjárművel végigjárható utat egyaránt jelenthet, utóbbi a környék többi 

településének ismert jeles fáit is felkeresheti (mohorai Mikszáth-emlékfa, csesztvei Madách-

emlékfa). A „Cserháti fák útjának” alapja egy kiadvány kell, hogy legyen, mely biológiai és 

kultúrtörténeti ismeretekkel, térképekkel teszi lehetővé a fák felkeresését. 

A jeles fák megőrzését helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánításukkal kívánjuk 

elérni. (Az őshonos fafajok idős egyedei, mint genetikai értékek és egyedi tájértékek 

feltérképezését a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság végzi.) 

 

8.2. A hagyományos gyümölcsészet feltámasztása - régi gyümölcsfajták megőrzése 

 

A történelmi- és tájfajtákból álló szórványgyümölcsösöknek, amellett, hogy 

génrezervátumokként működnek, esztétikai- és gazdasági értékük is jelentős lehet. A helyi 

önellátás növelése mellett a turisztikai kínálatot is bővíthetik. Az elmaradott térségek 

fejlesztése, eredeti tájkép megőrzése, helyreállítása céljából lehívható EU források 

megpályázása a natúrpark szakmai programjának része. Ebbe a körbe tartozik az archaikus 

gyümölcstermő reliktum területeink védelme, új szórványgyümölcsösök létesítése, a fajták 

térségünkben való megőrzése, gyümölcslé- és gyümölcsbor-termelés előmozdítása, ínyencek 

igényeinek kielégítése ún. nosztalgiafajtákkal. Szükség lesz gyümölcsészeti tanfolyamok 

szervezésére, melyekbe (oktatóként) környékbeli, tapasztalt kertészkedő emberek bevonását is 

tervezzük. 

A program megalapozásához már elindult területünkön a népi fajtaismeret, a hagyományos 

gazdálkodási módok tanulmányozása, az értékes régi fajták egyedeinek felmérése. 
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8.3. Helyi jelentőségű védett természeti területek hálózatának létrehozása 

 

A tervezett natúrpark valamennyi településén találunk értékes természeti területeket. Ezek 

jelentős része van természetvédelmi oltalom alatt (országos, illetve helyi jelentőségű védett 

természeti terület), de számos kiemelkedő értékű terület védelme még nem megoldott. 

Különösen azon településeken, ahol nincs országos jelentőségű védett természeti terület, nagy 

jelentőséget látunk a helyi védetté nyilvánításban. A település embereinek egyetértésével, az 

önkormányzat képviselőtestülete által védelem alá helyezett területeket a lakók sokkal 

erősebben magukénak érezhetik, mint az állami szervek által védetté nyilvánítottakat. A 

védetté nyilvánítással biztosított természeti állapotmegőrzés mind a terület élhetőségét, mind 

bizonyos hasznosítási módok (látogatás, oktatás, hagyományos gazdálkodás) lehetőségeit 

javítja. Miután a jó természetességi állapotú, magas biodiverzitású területek az egész világon 

rohamosan csökkennek, ezek a megőrzött területek ma még csak részben ismert értéket 

képező tartalékai lehetnek vidékünknek. Abban bizonyosak lehetünk, hogy utódaink hálásak 

lesznek a természet számukra fenntartott szigeteiért. 

Programunk része a már ismert, értékes területek védetté nyilvánításának előkészítése, illetve 

újabb potenciális területek felkutatása. 

 

Az általunk ismert legértékesebb, védelemre érdemes természeti területek: 

 

Becske: Bástya. 

 

Bér: Nagy-hegy (helyi jelentőségű védett természeti terület bővítése), Csirke-hegy, Öreg-

hegy. 

 

Bokor: Bokor-patak völgyének egyes részei. 

 

Buják: Csirke-hegy és Kántor-rét, Hényelpusztai tölgyes és rétek, Kálvária-hegy, Virág-patak 

völgye, Őr-hegy, Nyuga-hegy, Tarisznyapart. 

 

Herencsény: Gyürki-hegy. 

 

Hollókő: Szár-hegy. 

 

Nagylóc: Kő-hegy, Hársas, Kutya-hegy. 

 

Nógrádsipek: Málna-hegy, Pusztavár-hegy, kis hepetavak a Biatosi-erdőben, a Dobogó-tető és 

Pusztavár-hegy aljában. 

 

Rimóc: Nyerges-hegy és Szél-hegy, Pusztavár-hegy. 

 

Szanda: Szanda-hegy és Vár-hegy (helyi jelentőségű védett természeti terület bővítése). 

 

Terény: Dolinka, Peres. 

 

8.4. Önellátó, alkalmazkodó mezőgazdálkodás előmozdítása 

 

Az önellátó helyi/térségi gazdálkodás visszaállítása egészségvédelmi, foglalkoztatottsági és 

környezetbiztonsági szempontból is a magyar vidék fejlődésének sarkalatos pontja. A 
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nagyüzemi típusú, gépi munkán, rutinszerű kemikália használaton alapuló növénytermesztés, 

nagyüzemi állattartás termékei veszítettek piacképességükből, az egészséges, 

vegyszermaradvány-mentes élelmiszerek után a kereslet viszont nő. A fenntartható, helyi 

viszonyokhoz alkalmazkodó mezőgazdaság hagyományos és modern módszerei ismertek, 

illetve elsajátíthatók, azonban életforma-szerű gyakorlásukhoz a helyi kereslet növekedése is 

szükséges.  

Az önellátás növeléséhez első lépés a szemléletváltozás kell, hogy legyen. Egy család 

élelmiszer-szükségletének bizonyos része a házikertben megtermelhető, ebben az esetben 

pedig tudja a fogyasztó, hogy mit eszik-iszik. A településen, környéken, ismert gazdálkodó 

által termelt élelmiszerekre szintén rálátásunk lehet, így a minőség garantált. Az állandó 

vevőkör kiépítése a gazdálkodónak is értékesítési biztonságot ad. 

A fenntartható, alkalmazkodó mezőgazdaság lehetőségei a tervezett natúrpark területén: 

külterjes, legeltető nagyállattartás, külterjes baromfitartás, extenzív gabonatermesztés, 

ökológiai módszereken alapuló intenzív kertészeti- és gyümölcskultúrák, gyógynövény- és 

fűszernövény-termesztés, extenzív jellegű energianövény-termesztés kisüzemi méretekben. 

Alapítványunk tervezi, hogy tanácsadással, pályázati lehetőségek felkutatásával, 

pályázatírással, szakmai rendezvényekkel segíti fenti célkitűzések megvalósulását. 

 

8.5. Helyi termékek előállításának/árusításának megsegítése 

 

Előbbi ponthoz kapcsolódva a helyileg előállított, kidolgozandó kritériumoknak megfelelő 

termékek eladhatóságát növelni szeretnénk. Ezt a minőség biztosításával, egységes 

megjelenéssel (származási hely kiemelésével), árusítási alkalmak és a szélesebb körű 

megismerés lehetőségének megteremtésével kívánjuk elérni. Elsősorban tájjellegű 

mezőgazdasági valamint házi- és kézműipari termékek előállítását és értékesítését 

szorgalmazzuk. 

 

8.6. Hagyománytisztelő és környezettudatos magatartás serkentése 

 

A Cserhát Natúrpark szellemisége és céljai a hagyománytiszteleten és környezettudatos 

magatartáson alapulnak. A területen a minőségi élet feltételei és a turizmus fellendítése is a 

szemléletváltás függvénye. Meg kell értenie mindenkinek, hogy a természeti rendszerek és a 

hagyományos emberi közösségek további rombolása az emberhez méltó élet lehetőségét 

szűkíti be. Ezt a szemléletet oktatással, neveléssel és mindenekelőtt példamutatással kívánjuk 

terjeszteni, tulajdonképpen a szakmai program valamennyi részében.  

 

8.7. Tanösvények létesítése 

 

A jelenleg is működő tanösvények felújítása, bővítése mellett újak létesítése is része 

programunknak. Több, tervezési fázisban lévő tanösvény mellett egy kész tervvel is 

rendelkezünk, amely Terény főbb természeti értékeit mutatja be. (Készítője: Barkóczy Csaba, 

Szegedi Tudományegyetem, 2003.) A kisebb, helyi tanösvények mellett nagyobb, több 

településen átvezető útvonalat is szeretnénk kialakítani - példaként az Őrségi Nemzeti Park 

Sárgaliliom Tanösvényének mintájára. 
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8.8. Fenntartható turizmus elősegítése, fejlesztése 

 

A már részben ma is működő erdei iskolák szakmai programjának bővítése, 

infrastrukturális és szervezeti hátterük  megteremtése.  

Szükséges a vendégfogadás, ezen belül is elsősorban a falusi-, agroturisztikai 

szolgáltatások bővítése, a szállásférőhelyek minőségi színvonalának és kihasználtságának 

növelése. 

Szervezett információs pont hálózat szükséges a vendégek széles körű tájékoztatása 

      érdekében.  A hálózat felállításának és működtetésének feltételrendszerét ki kell dolgozni,  

 törekedve arra, hogy a programok szolgáltatási oldalán érintett  vállalkozók,      

mezőgazdasági termelők ösztönözve legyenek az infopontok működtetésében. 

Többnyelvű információs térképek és tájékoztató kiadványok megjelentetése, és mind 

szélesebb körű terjesztése. 

Információs táblák elhelyezése a településeken, amelyek a Cserhát Natúrpark élővilágát 

mutatják be a látogatható túraútvonalakkal. 

A Natúrpark logo használata a Natúrpark területén igénybe vehető, minősített 

szolgáltatásokon és termékeken kiemelné a terület egyedi jellegét és sajátos mércéje, 

vonzó minőségi tanúsítványa lehet a Natúrparkban nyújtott turisztikai szolgáltatásoknak. 
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9.  A Cserhát Natúrpark fenntartása 
 

 

A Cserhát Natúrpark fenntartása és működtetése elsősorban a Cserhát Natúrpark Alapítvány 

feladata és felelőssége, de az Alapítványt létrehozó CSERFA Közhasznú Egyesület is segíteni 

fogja és figyelemmel kíséri a Natúrpark működését. 

 

A szakmai fenntarthatóság garanciája a Bükki Nemzeti Park (BNP) igazgatóságával kötött 

együttműködési megállapodás keretében rendelkezésre álló speciális szakértői tapasztalat és 

tudás, a BNP területi munkatársaival az elmúlt években kialakult és ápolt szakmai kapcsolat.  

Emellett a CSERFA Egyesület tagjaiban és a Cserhát Natúrpark Alapítvány kuratóriumának 

tagjaiban meglévő terület-ismeret, tapasztalat és több szakterületet is megjelenítő tudás erősíti 

a Natúrpark működtetésének, fenntartásának szakmai bázisát. 

 

A Natúrpark fenntartásának gazdasági alapját az alapítói akarat (és ennek révén a CSERFA 

Egyesület civil, vállalkozó és önkormányzat tagjai), az Alapítvány vagyona, a folyamatosan 

kezdeményezett és bátorított közadakozás, forrásfejlesztés és a rendelkezésre álló pályázati 

lehetőségek igénybe vétele garantálják. 

 

A Cserhát Natúrpark működésének 5. éve végére vállalt mutatók: 

 

 Információs központ 1 db 

 Információs pont      3-5 db 

 Tájékoztató táblák minden településen 

 Többnyelvű kiadvány 1 db 

 Szóróanyag   5000 db 

 Honlap   1 db 

 Teljes munkaidős foglalkoztatott   1 fő 

 Szakmai rendezvények    3 db 

 Új tanösvények, erdei sétautak kialakítása min. 10 km hosszan 

 Erdei iskola, táborok szervezése évente min. 3 alkalommal 
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Mellékletek 

A Natúrpark területének összevont Corine kategóriák szerinti megoszlása településenként  

 

Településnév 
település 

területe (ha)* 
erdő (ha) erdő % szántó (ha) szántó % gyep (ha) gyep % 

vizes 

terület (ha) 
vizes 

terület % 

egyéb 

terület (ha) 
egyéb 

terület % 

Alsótold  785.89 326.43 41.54 346.44 44.08 90.56 11.52 0.00 0.00 22.47 2.86 

Becske 1,566.74 651.04 41.55 707.37 45.15 148.51 9.48 0.09 0.01 59.73 3.81 

Bokor 674.36 235.66 34.95 257.56 38.19 116.30 17.25 23.28 3.45 41.56 6.16 

Buják 3,123.43 2,274.62 72.82 496.00 15.88 181.85 5.82 40.96 1.31 130.00 4.16 

Bér 2,549.03 1,377.80 54.05 489.78 19.21 520.37 20.41 50.84 1.99 110.25 4.33 

Cserháthaláp 1,046.99 399.29 38.14 429.61 41.03 163.48 15.61 12.68 1.21 41.93 4.00 

Cserhátsurány 1,880.51 581.36 30.92 933.19 49.62 217.98 11.59 22.92 1.22 125.05 6.65 

Cserhátszentiván 1,066.23 478.53 44.88 403.32 37.83 147.67 13.85 0.00 0.00 36.70 3.44 

Ecseg 936.64 622.98 66.51 159.70 17.05 144.75 15.45 0.00 0.00 9.20 0.98 

Felsőtold 1,081.98 646.32 59.73 244.35 22.58 179.47 16.59 0.00 0.00 11.84 1.09 

Garáb 820.05 612.00 74.63 117.15 14.29 74.82 9.12 0.00 0.00 16.09 1.96 

Herencsény 3,318.25 1,878.25 56.60 966.42 29.12 366.73 11.05 22.62 0.68 84.22 2.54 

Hollókő 517.73 140.43 27.12 116.04 22.41 198.96 38.43 0.00 0.00 62.30 12.03 

Kozárd 514.35 319.83 62.18 182.30 35.44 11.65 2.26 0.00 0.00 0.57 0.11 

Kutasó 604.86 252.42 41.73 279.11 46.14 47.54 7.86 0.00 0.00 25.79 4.26 

Magyarnándor 610.96 475.78 77.87 80.77 13.22 25.15 4.12 23.97 3.92 5.29 0.87 

Nagylóc 3,345.82 1,941.33 58.02 424.83 12.70 955.06 28.54 0.00 0.00 24.60 0.74 

Nógrádsipek 2,019.52 1,403.06 69.47 323.43 16.02 225.37 11.16 0.00 0.00 64.73 3.21 

Nagylóc 3,911.32 1,954.20 49.96 762.77 19.50 1,037.16 26.52 0.00 0.00 157.20 4.02 

Rimóc 2,104.15 1,589.32 75.53 255.89 12.16 258.86 12.30 0.00 0.00 0.07 0.00 

Szanda 2,148.61 911.01 42.40 838.17 39.01 263.41 12.26 13.50 0.63 122.53 5.70 

Terény 2,434.91 1,063.63 43.68 1,075.54 44.17 221.90 9.11 11.36 0.47 62.48 2.57 

Varsány 1,197.39 686.00 57.29 227.65 19.01 279.08 23.31 4.66 0.39 0.00 0.00 

Összesen 38,259.72 20,821.29 54.42 10,117.39 26.44 5,876.63 15.36 226.88 0.59 1,214.60 3.17 

* A Natúrparkban található teljes közigazgatási terület         
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Összevont Corine kategóriák  

  

erdő gyep 

3111 - Zárt lombkoronájú természetes lombhullató erdők, nem vizenyős területen 2311 - Intenzív legelők és erősen degradált gyepek bokrok és fák nélkül 

3112 - Zárt lombkoronájú természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 

2312 - Intenzív legelők és erősen degradált gyepek fákkal és bokrokkal 

3113 - Nyílt lombkoronájú természetes lombhullató erdők, nem vizenyős területen 

2432 - Mezőgazdasági területek túlsúlyban intenzív legelőkkel és jelentős természetes 

vegetációval 

3114 - Nyílt lombkoronájú természetes lombhullató erdők, vizenyős területen 3211 - Természetes gyep fák és cserjék nélkül 

 3212 - Természetes gyep fákkal és cserjékkel 

3115 - Lombos erdő ültetvények  

3125 - Tűlevelű ültetvények vizes terület 

3139 - Elegyes ültetvények 4111 - Édesvizű mocsarak 

3241 - Fiatalos erdők és vágásterületek 51221 - Mesterséges tavak, víztározók 

3243 - Spontán cserjésedő, erdősülő területek  

3244 - Csemetekertek, erdei faiskolák egyéb terület 

 1122 - Nem összefüggő, családi házas és kertes beépítés 

szántó 12112 - Agrár létesítmények 

2111 - Nagytáblás szántóföldek 1312 - Kőbányák 

2112 - Kistáblás szántóföldek 1321 - Szilárd-hulladék lerakó helyek 

2421 - Komplex művelési szerkezet épületek nélkül 1422 - Szabadidő területek 

24221 - Komplex művelési szerkezet szórt elhelyezkedésű épületekkel 22112 - Kistáblás szőlők 

24222 - Tanyák 2221 - Gyümölcsfa ültetvények 

2431 - Mezőgazdasági területek túlsúlyban szántókkal és jelentős természetes 

vegetációval  

2433 - Mezőgazdasági területek túlsúlyban szórt megjelenésű természetes vegetációval  

2435 - Mezőgazdasági területek állandó kultúrák jelentős előfordulásával és szórt 

megjelenésű természetes vegetációval   
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Térképek 

 

A Cserhát Natúrpark CLC felszínborítási térképe 
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Cserhát Natúrpark elhelyezkedése Magyarországon 
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A Cserhát Natúrpark határa és települései 
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Helyi jelentőségű védett természeti területek a Cserhát Natúrpark területén 

 

 

 

 



161 

 

Natura 2000 (kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési) területek a Cserhát 

Naturpark területén 
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Nemzeti Ökológiai Hálózat a Cserhát Naturpark területén 
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Országos jelentőségű védett természeti területek a Cserhát Naturpark területén 
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Természeti területek a Cserhát Naturpark területén 
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Fotók 

 

A fotók a CD-én mellékelve. 
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Adatgyűjtés, kérdőíves felkérő levél 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester úr/asszony! 

 

 

 

 

 

Amint arról bizonyára korábban már értesült a CSERFA Közhasznú Egyesület, szándékai 

megvalósítása érdekében létrehozta a Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítványt. 

 A Natúrpark az állam által elismert intézmény és hozzá tartozó földrajzi terület, amelynek 

működtetésével az a célunk, hogy élettel (társadalmi és gazdasági tevékenységekkel) töltsük 

meg a tájat, miközben annak természeti és épített értékeit ápoljuk, fenntartjuk, fejlesztjük, 

hasznosítjuk. A Natúrpark állam által történő elismertetéséhez az adott Natúrparkot 

kezdeményező közösségnek egy több évre szóló programot kell összeállítania. 

A program szerves része az adott terület, így az ott található települések adottságainak, 

értékeinek, mai képének bemutatása. 

 

A CSERFA Egyesület néhány tagja (Pongrácz Ágnes, Ispán Dániel és Forstner Antal) 

vállalta, hogy végigjárva a Natúrpart tervezett területének településeit, összeállítja a 

települések mai képét. Ehhez kérjük az Ön segítségét. Tájékoztatóul mellékelem az általunk 

fontosnak tartott kérdések listáját, ami természetesen településenként más és más részletekkel 

kiegészülhet.  

 

Tagtársaim egy időpont egyeztetését fogják kezdeményezni Önnél. Kérem támogassa 

munkájukat és járuljon hozzá egy sikeres program összeállításához és ezáltal a Natúrpark 

elismertetéséhez és működtetéséhez, amely meggyőződésem szerint az egyik leghatékonyabb 

eszköze a térségünkben élők életminőségének javításához! 

 

A további együttműködésben és a közös sikerekben bízva 

 

                                                                                      őszinte tisztelettel:  

 

                                                                                                                 Jávor Károly 

                                                                                                                    elnök 

2007. október 16.  
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Natúrpark-dokumentáció összeállításához javasolt kérdések  

a polgármesterekhez, vagy az általuk megjelölt személyekhez: 

 

Célunk a település mai összképének bemutatása. Tehát, hogyan mutatná be most 

a települését egy érdeklődő idegennek, leendő vendégnek vagy gazdasági 

partnernek? 

 
Hol fekszik a település, területe, népességszáma, megközelíthetősége? 

 

- miként alakul a lakosság korösszetétele, mi a trend? (fogyás, elöregedés, fiatalok 

megtartásának lehetősége stb.) 

 

- milyen látványosságot tart jelentősnek a faluban? 

                   (a) tájkép 

                   (b) földtani forma 

                   (c) víz: patak, forrás 

                   (d) építmény (műemlék, népi építészet, tájház, egyéb gyűjtemény stb.) 

                   (e) hagyományőrzés: pl. viselet, népszokások, mesterségek életben tartása stb. 

 

- mire/kire büszke, vagy büszkék a településen? 

 

- minek az ismertté tételét, reklámozását tartja érdemesnek? 

 

- Milyen vállalkozásokat érdemes bevonni a Natúrpark leendő szervezetébe, kikre 

lehet számtani?  

 

-    Van-e „életképes” vállalkozás a településen? 

                Tevékenysége bemutatásra  érdemes-e ? Számítani lehet-e szerény  

                áldozatvállalására (a köz érdekében végzett munkájára, adakozására) is? 

 

- Vannak-e bemutatásra érdemes tevékenységek (pl. régi mesterségek, 

hagyományőrzés, falusi turizmus stb.), rendszeressé tett –teendő- alkalmak, pl. 

falunap, egyéb, konkrét időponthoz köthető alkalmak, ünnepek, rendezvények, 

vásárok stb.)? 

 

- milyen típusú gazdálkodás jellemző: erdő-, rét-legelőgazdálkodás, állattenyésztés 

stb. 

 

      -    a helyben élő lakosság foglalkozik-e ezzel, vagy idegenek, betelepülők?  

 

- a helyi termékek feldolgozásának van-e lehetősége (pl. lekvárkészítés, sajt, pálinka, 

biotermékek, gyógy- és fűszernövény, fafeldolgozás stb.) 

 

- Mi a jövőkép? Mi a teendő, mi a szándék (van-e szándék)? 

 

- Van-e fejlesztési elgondolása, melyek azok? 

 

- A jövőkép-formálás legfőbb feltételei, akadályai, gondjai? 


