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a Mátra postakocsijáratán

Mátra Jövője Turisztikai EgyesületSiroki vár Kocsimúzeum Látkép Galyatetőről Sástó

Postakocsizás Parádon

Mátraszentimre temploma

Gyöngyös, Szent Bertalan templom

Három falu temploma, Mátraszentlászló

MátrafüredGalyatetőParádSirok

10 nap 10 élmény a Mátra postakocsi útján
Kiadja: Mátra Jövője Turisztikai Egyesület

Felelős szerkesztő és kiadó: Kápolnai Nagy Ágnes
Fotók: Leokhares Bt. és PIXELTASTER (Kisnána várudvar) 

Nyomdai előkészítés: Leokhares Bt., Kápolnai Tibor • Nyomdai produkció: VM Verso Kft.
Készült 2013-ban 5000 példányban.

A szövegek és fotók szerzői jogi védelem alatt állnak, 
azok felhasználásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. 

A kiadvány térítésmentesen kerül terjesztésre.

További látnivalók
                  Tudta Ön, hogy

• a benei posztó egykor igen híres 
volt, a 19. században még 17 kalló 
és 26 vízimalom működött itt, 

• 1829-ben megszállt itt Vörösmarty 
Mihály Gyöngyösről Parádra tartó gyalogútja során, 

• a település mai nevét 1893-ban kapta, Tátrafüred mintájára, ebben az 
évben már működött fürdője, 

• 1923-ban épült ki a Farkasmály-Mátrafüred közötti „benei vasútvonal”,
• különleges látnivalója a Palóc babák kiállítása? 

                  Ajánlatunk
Séta a Kozmáry-kilátóhoz
Kirándulás Muzsla- és Hanák-kilátókhoz
Túra Benevár romjaihoz
Szent János kápolna
Pihenés a családias, igényes Hotel Anna szállodában,
Nosztalgiakrémes a gyöngyössolymosi Robinson cukrászdában

                  Program tipp
Extrém sportok a Hegyi Sportok Bázisán

                  Tudta Ön, hogy

• Galyatető Mátraszentimréhez 
tartozik, 

• Mátraszentimre egykori lakói üveg- 
fúvással foglalkoztak,

• eredeti neve Ötházhuta volt, 1938-ban kapta mai nevét,
• a galyatetői Kodály kápolnában komponálta Kodály a Csendes misét,
• a Három falu templomának helyét az egri érsek jelölte ki, mert a 

települések nem tudtak megegyezni a helyben,
• a mátraszentistváni Sípark az egyik legkorszerűbb Magyarországon,
• a Mária út áthalad Fallóskúton, Galyatetőn?  

                  Ajánlatunk
Túra a Csörgő-patak völgyébe
Kirándulás Ágasvár csúcsára
Mátraszentlászló Vöröskő kisvendéglő
Galyatető Fogadó a táncoló kecskékhez 

                  Program tipp
Július – Kecskenap Galyatetőn
Augusztus – Falunap és gombafesztivál Mátraszentimrén

                  Tudta Ön, hogy

• Parádon fedezték fel a csevicét, 
a kénes vegyületet tartalmazó
forrásokat, 

• a Palócház a mátrai faépítészet 
utolsó megmaradt darabja,

• 1870 körül építették a Cifra istállót, ami nevét díszes márvány 
burkolatáról kapta,

• az Erzsébet szállodában is működik mofetta, szén-dioxid szárazfürdő,
• a parádfürdői parkot Jámbor Vilmos főhercegi kertész tervezte,
• a parádfürdői kórház Freskó éttermét Haranghy Jenő festőművész 

munkái díszítik? 

                  Ajánlatunk
Asztalos Johák fafaragó kiállítása
Palócház és Tájház
Kocsimúzeum
Kirándulás az Ilona-völgyi-vízeséshez

                  Program tipp
Június – Mátrai múzeumok éjszakája
Július – Parádi Palócnapok

                  Tudta Ön, hogy

• itt látható hazánk egyetlen, 
felújított barlangvára, 

• a felújított felső várban török kori 
ruhákba öltözhetünk, 

• esténként díszkivilágításba öltözik a vár,
• ide hozta nászútra fiatal feleségét Országh Kristóf, 
• a várban látható fülkék eredetileg méhészkedésre szolgálhattak, 
• palóc tájházának udvarán felépítettek egy rekonstruált csűrt, 
• tájházának bimbófejes tornácai egyedülállóak, olasz mesterek munkái, 
• határában különleges természeti érték a tőzegmohaláp?

                  Ajánlatunk
Siroki vár és vársétány
Séta a Barát és Apáca sziklákhoz és a Török asztalhoz
Mátrai specialitások a Hunor étteremben

                  Program tipp
Február – Mátrai asszonyfarsang
Június – Siroki várnapok, Mátrai múzeumok éjszakája
Október – Siroki vár napja
December – Adventi esték



Millecentenáriumi park Várudvar Európa hírű templomSzoborpark Szent Korona emlékmű

DomoszlóVisonta Kisnánai vár FeldebrőMarkaz Aldebrő

Gazdaház

                  Tudta Ön, hogy

• veteránautó találkozót rendeznek 
a településen,

• római kori alapokat találtak a temp- 
lom restaurálásánál,

• a Béke szoborkpark a legújabb látványosság,
• faragott hídján a település címere is látható,
• egykor szanálásra ítélték a falut az erőmű terjeszkedése miatt,  
• határában a rekultivált bányaterület kirándulóhely,
• gasztronómiai különlegessége a „vízen kullogó”, 
• a Visontai Népdalkör a település egyik büszkesége? 

                  Ajánlatunk
Faragott híd a faluközpontban
Felújított Szent Kereszt templom
Béke park szobrai 
Látogatás a Mátrai Erőmű Zrt.-ben

                  Program tipp
Június – Mátrai múzeumok éjszakája 
Augusztus – Veteránautó találkozó 

                  Tudta Ön, hogy

• a Markazi-tó területe 154 hektár,
• a Melegvízi-forrás soha nem fagy be,
• a Markazi várromtól csodás 

panoráma tárul szemünk elé,
• itt van a legnagyobb szintkülönbség hazánkban, mintegy 800 méter,
• különleges emlékműve a Szent Korona szobor,
• pincészeteiben kóstolhatók a mátrai borok, 
• itt kínálják a náplonkát, mint gasztronómiai különlegességet? 

                  Ajánlatunk
Tájház kék búbos kemencével
Kézművesház a szőlészet és borászat emlékeivel
Gyalogtúra a Markazi várromhoz
Kerékpározás a Markazi-tó körül 

                  Program tipp
Április – Mindenki húsvétja 
Június – Mátrai múzeumok éjszakája 
Szeptember – Szüreti mulatság 
December – Téli boros toros 

                  Tudta Ön, hogy

• a Závoza-patak szeli ketté, 
• határában horgásztó található, 
• nyolc vezér szobra áll a Millecente-

náriumi parkban,
• a Tarjánka-szurdok hazánk egyik legromantikusabb helye, 
• III. Endre engedélye alapján már 1296-ban vasércbányát nyitottak itt, 
• Oroszlánvár maradványai 601 méter magasan találhatók,
• a török hódoltság után szlovák telepesek érkeztek ide, 
• barokk temploma Szent Demeter nevét viseli,  melyet érint a Mária út? 

                  Ajánlatunk
Gyalogtúra a Tarjánka-szurdokba
Kirándulás Oroszlánvár romjaihoz
Sidló ház – különleges tájház az 1960-as évekből
Nyáron: paraszt jakuzzi és lángossütés az Öregház vendégházban
Egész évben: hétvégi pihenés a Bakos vendégházban 

                  Program tipp
Június – Mátrai múzeumok éjszakája 

                  Tudta Ön, hogy

• hazánkban csak itt található öt 
kronószkop,

• itt látható Magyarország legnagyobb 
opálja, 

• a várban bortrezorban őrzik a környék borait, 
• a Tarnócai-kőbánya ásványgyűjtő hely, 
• romantikus hely a Félhold kő az Ördögvályú-völgyben? 

                  Ajánlatunk
3D vetítés és legendás tárlatvezetés a várban
Szlovák tájház, kovácsműhely, gyalogtúra az opállelőhelyekhez 
Zoknicsata a várban a Nánai Sólymos Vitézekkel 
Lizi lekvár kóstolás a várban egész évben

                  Program tipp
Február – Mátrai asszonyfarsang
Május – Orbán napi borünnep
Június – Mátrai múzeumok éjszakája, 
Július – Kisnánai várjátékok, Kisnánai baracknap  
December -  Karácsonyi lélekmelegítő 

                  Tudta Ön, hogy

• a debrő szó a régi magyar nyelvben 
széles, lapos, kiterült fenekű völgyet 
jelentett,

• a 11. század óta többször átépítették 
a templomot,

• egyediségét az adja, hogy alaprajza szerint a keleti (bizánci) 
kereszténységre utal, azokban azonban nincs altemplom, 

• altemploma őrzi hazánk legrégebbi freskótöredékeit, és itt temették 
el először Aba Sámuel királyt,

• a településen a kevéssé ismert fekete ribizlit termesztik, ebből 
készítenek lekvárt?  

                  Ajánlatunk
Gecse pincészet Debrői Hárslevelű 

                  Program tipp
Június – Mátrai múzeumok éjszakája
Június – Ribizlifesztivál 
Szeptember– Debrői hárslevelű szüreti nap

                  Tudta Ön, hogy

•  Rácz Pál az 1920-as években 
találta meg a filoxéra vész után az 
utolsó hárslevelű tőkét, és telepí- 
tette újra a szőlőfajtát,

•  nevét viseli a Debrői Hárslevelű Borrend, 
•  munkásságát a Gazdaházban berendezett emlékszoba mutatja be,
• az egyetlen sváb eredetű település,
• Grassalkovich Antal az 1740-es években telepített be német ajkú 

lakosokat, ennek emlékét is őrzi a Gazdaház,
• dohánytermesztés volt az egyik fő megélhetési forrás,
• különleges gasztronómiai kínálatuk a sült derelye, a fojtott, a  kvirckrafli? 

                  Ajánlatunk
Gazdaház  sváb lakószobával
Római katolikus templom
Kirándulás a Tarna-patakhoz és a Horgász tavakhoz

                  Program tipp
Június – Mátrai múzeumok éjszakája 
Szeptember – Debrői hárslevelű ünnepe, szüreti felvonulás 


