
Mátra
Mátravidék – pihenni bárhol lehet, mi élményt adunk
Mindennap egy mosoly!



Hegyek, völgyek, vízesések – a Mátra

Szeretettel üdvözöljük a Mátrában, a jó levegő, az orvo-
silag igazoltan gyógyító klíma, a változatos turistautak, a 
felújított várak, a csevicék, az erdőrezervátumok, a ka-
landok, az aktív pihenés, a mátrai borok, a szlovák és a 
palóc konyha birodalmában. 

Minden együtt van ahhoz, hogy akár néhány napos kirán-
dulásra, akár hosszabb pihenésre tartalmas programot 
kínáljunk Önnek. 

Festői völgyek és bércek, tavasszal sebesen zubogó hegyi 
patakok, nyáron hűs levegőt adó tölgyesek, frissítő for-
rások, ősszel az ezer színben pompázó természet, télen 
korszerű, gyönyörű környezetben található sícentrumok, 
frissen ropogó hó a lábunk alatt – a Mátra ezer arca. A 
természet örök körforgása szerint éli életét, mindennek 
megvan a saját ritmusa. 

Ide el kell jönnie, meg kell ismernie a Mátra apró tele-
püléseit, rejtett kincseit, megmászni Ágasvárt, Parádon 
csevicét inni, lángost sütni, majd paraszt jakuzziban 
pihenni Domoszlón az Öregház vendégházban, nordic 
walkingozni Galyatetőn, postakocsi járattal körbejárni 
Visontát, boszorkányversenyt látni a Kisnánai várban, Si-
rokban pedig élvezni a panorámát a várból.

Jöjjön el hozzánk, töltsön nálunk néhány napot, vigye jó 
hírünket, vendégszeretetünket magával és térjen vissza 
máskor is, mint régi ismerős! 

Ebben a reményben kívánunk Önnek kellemes kikapcso-
lódást, jó pihenést! 

Tudta Ön, hogy 

•	 a Mátra vulkanikus eredetű hegység,
•	 a verpeléti Várhegy vulkanikus kúpja különleges ter-

mészeti képződmény,
•	 az utóvulkáni működésnek köszönhetően sok kénhid-

rogénes, szén-dioxidos forrás, csevice tör fel, 
•	 a Mátra forrásokban, patakokban gazdag, mintegy 360 

forrást ismerünk, 
•	 1887-ben itt alakult meg a Kárpát Turistaegylet Mátra 

Osztálya, a mai Magyarország első turistaegylete,
•	 Gyöngyösről már Evlia Cselebi török világutazó is írt, 
•	 a sástói kilátó egykor fúrótoronyként szolgált Algyőn, 
•	 a Bene-patak völgyében egykor posztóverő malmok 

álltak?
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Az egyetlen barlangvár – Siroki vár

Legendák nyomában
Kisnánai vár

54

Tudta Ön, hogy 

•	 ez hazánk egyetlen barlangvára,
•	 legendák övezik a vár  és a falu nevének történetét,
•	 294 méter magas Vár-hegy tetején található,
•	 1561-ben Országh Kristóf erősítette meg a falakat és 

építtetett ó-olasz bástyákat,
•	 Országh Kristóf Sirokba hozta nászútra feleségét 

Zrínyi Ilonát,
•	 a közelben természeti különlegességek láthatók, a 

Barát és Apáca szikla, valamint a Török-asztal?

Tudta Ön, hogy 

•	 a Kisnánai vár a késő középkori magyar  nemesi 
rezidenciák egyik legszebb emléke,

•	 1543-ban a törökök lerombolták a várat, 
•	 számos legenda kapcsolódik a vár történetéhez,  

mint a sárkányos legenda,
•	 3D vetítésen elevenedik meg a vár múltja, amit mókás 

szemüvegben nézhetünk meg,
•	 itt található Magyarország legnagyobb opálja,
•	 öt kronoszkóp (múltba látó eszköz), vagyis „kukucska” 

mutatja a vár egykori képét,
•	 a Szlovák tájházban a régi paraszti élet eszközei 

elevenednek meg,
•	 a lakótoronyban kiállítás mutatja be a vár történetét, 
•	 a vár udvarán látható a Mátra postakocsija? 

Siroki vár
3332 Sirok 
www.sirokivar.hu
www.facebook.com/sirokivar
GPS: 47.9389552122 / 20.1957035065

Kisnánai vár és szlovák tájház
3264 Kisnána, Béke út 1.
www.kisnanavar.hu
www.facebook.com/afelujitottkisnanai.var
GPS: 47.850676 / 20.144645
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Látnivalók, 
múzeumok

Ezernyi kincs, ami felfedezésre vár. 
Múzeumok, tájházak, kincsesház, 
gazdaház – mögöttük pedig évszázadok 
emlékei. Ám ez így ugye nem mond 
sokat?

Amit kínálunk: 
 9 több száz éves biblia
 9 mamut csontváz
 9 kék búbos kemence
 9 működőképes rokka és szövőszék
 9 patkolt tojások
 9 kézzel készített kerámiák
 9 bányászati eszközök 
 9  a Debrői Hárslevelű 

megalkotójának szobája
 9 üvegfújás

Kocsimúzeum  
Parád, Kossuth u. 217., Tel.: 36/364-083

Parádfürdő legnevezete-
sebb látnivalóját Ybl Mik-
lós tervei alapján építtet-
te gróf Károlyi György az 
1870-es évek elején. Az 
uradalmi istállót díszes 
külseje és vörös már-
vánnyal díszített belső 
kialakítása miatt Cifra 
istállónak nevezik.     

Szlovák tájház 
Kisnána, Béke út 1., Tel.: 37/324-065 

A török hódoltság után 
Árva megyéből érkeztek 
az első szlovák tele-
pesek. A vár tövében 
álló szlovák parasztház 
1880-90 között épült, 
berendezési tárgyai a 
korabeli paraszti életvi-
telt mutatják be. Ma is 
működőképes rokka és 
szövőszék is látható itt.  

Ferencesek Műemléki 
Könyvtára  
Gyöngyös, Barátok tere 2.
Tel.: 37/311-971
www.gyongyos.ofm.hu

A könyvtár Magyaror-
szág egyetlen közép-
kori kolostor-könyvtár 
műemléke, a magyar 
könyvalkotás, a kódex-
írás első műhelye.   

Palóc tájház  
Recsk, Kossuth u. 118., Tel.: 36/478-395

Recsk egykor legnagyobb 
telkén épült 1910-ben a 
ház. Udvari homlokzata 
hattengelyes, az erede-
tileg három lakóhelyiség 
és a búzásház, „hambár” 
nyílásaival. Különlegessé-
ge a tornác, kilencfejeze-
tes faoszloppal, a bejárat 
előtt magasan elhelyezett 
lécráccsal. 

Kincsesház, 
Népi motívumgyűjtemény  
Bodony, Dózsa Gy. u. 4. , Tel.: 30/930-6835
A Kincsesház a régi idők 
emlékét őrzi, azokét 
az időkét, amikor „régi 
emberek” míves házakat 
építettek. A Népi motí-
vumgyűjtemény épülete 
egykor nyári konyhaként 
szolgált, ma gyönyörű, 
réges-régi motívumok 
borítják a falakat.

Lignitbányászati emlékház 
Rózsaszentmárton, Hunyadi út 2. , Tel.: 37/384-127

A mátrai lignitbányá-
szat bölcsőjének állít 
emléket a kiállítás. A 
kertben a József akna 
mása mellett bányá-
szati gépek láthatóak. 
Az épület másik felében 
iskolatörténeti kiállítás 
látható. A falu határá-
ban álló E303 kotrógép 
ipartörténeti emlék.

Tájház 
Markaz, Fő u. 138. , Tel.: 70/334-1698

A házat az 1870-es évek 
elején Valkó Vendel helyi 
mester építette, típusa 
szarufás, torokgerendás, 
vízvetős, deszkaorom-
zatos. Különlegessége 
a kék búbos kemence. 
Érdekes látnivaló még a 
település központjában 
álló Kézművesház a sző-
lőművelés eszközeivel.

Palóc tájház 
Sirok, Petőfi u. 4.

A falu központi részén ta-
lálható a műemléki véde-
lem alatt álló lakóépület. 
A lakóház udvari homlok-
zata előtt végigfutó törpe-
oszlopos, bimbófejezetes 
tornác teszi kiemelkedő 
értékűvé az épületet. Ezek 
az oszlopok a környéken 
dolgozó olasz kőfaragó-
mesterek munkái. 

Gazdaház 
Aldebrő, Vörösmarty út 1. , Tel.: 36/480-001

A Debrői Hárslevelű 
megalkotójának, Rácz 
Pálnak az emlékszobá-
ja. A ház hátsó felében 
a dohánytermesztés és 
szőlőművelés eszkö-
zei láthatóak. A Mátra 
egyetlen sváb eredetű 
települése, mely a mai 
napig őrzi múltját.

Sidló ház
Domoszló, Kossuth u. 33.,  Tel.: 20/438-6340

A tájházak sorában 
érdekessé teszi, hogy a 
jobb módú parasztcsa-
lád használati tárgyai, 
ruhái teljes egészében, 
egyben megtekinthe-
tők, azok változásain 
keresztül nyomon kö-
vethetők a 20. századi 
falusi család minden-
napjai.

Palócház  
Parád, Sziget út 10. , Tel.: 30/831-5813
A 18. század utolsó har-
madában épített lakó-
ház, csűr és a hidas ól a 
Mátravidéki faépítkezés 
utolsó megmaradt em-
léke. Szalagtelken fekvő, 
soros beépítésű, mely-
nek udvarán gazdasági 
épületek is helyet kap-
tak. A Palócház közelé-
ben érdemes felkeresni 
a Palóc tájházat is. 

MTM Mátra Múzeuma 
Gyöngyös, Kossuth u. 40., Tel.: 37/505-530 
matramuzeum@ace.hu
www.matramuzeum.hu

Hazánk egyetlen bébi 
mamut csontváza, 
régi freskók a kastély 
építtetője Orczy László 
emlékszobájában. Óriási 
törökmogyorófa a kert-
ben. Természettudomá-
nyi pavilon, pálmaház.    
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Oxygen Adrenalin Park   
Mátrafüred-Sástó
www.adrenalin-park.hu

Az egykori kőbánya helyén kialakított kalandpark több 
tucatnyi játékkal várja a látogatókat. Ha járt is itt vala-
ha, jöjjön el újra, hiszen évente mindig bővül a kínálat. 
Bobpálya mindenkinek, függőhíd, canopy a bátraknak, 
óriás hinta az adrenalin függőknek, kalandpark kicsi és 
nagy kalandoroknak, Frédi-Béni játszótér, légvár a ki-
csiknek. A trükkös kerékpárok, vagy az erdei labirintus 
0-99 évig mindenkinek önfeledt szórakozást kínál. Mind-
ehhez ki sem kell mozdulnia, szállás helyben a Pano-
ráma panzióban, vagy a mindössze 202 lépcsőnyire lévő 
Mátra kempingben. A megfelelő energiaszintről étterem, 
büfé gondoskodik. 
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Kalandok, extrém 
élmények – aktívan 
Gyalogosan, segway-jel, postakocsival, 
kisvasúttal? Melyiket válasszuk a Mátra 
felfedezésére? Mindegyik más és egyedi 
élményt nyújt. Télen nem hagyhatjuk ki a 
síelést, ha pedig még mindig vágyunk egy 
kis adrenalinra a jó levegőn, több tucatnyi 
élmény közül válogathatunk.

Amit kínálunk: 
 9 tavasztól őszig nordic walking túrák
 9  jelzett nordic walking utak 

starttáblákkal és pulzusmérő 
állomásokkal

 9  elektromos rásegítőmotoros MTB 
kerékpártúrák, akár tandemben is

 9  kisvasutazás a Mátrában 
szalonnasütéssel egybekötve

 9 Mátra szafari a kalandot kedvelőknek
 9  régmúlt idők hangulata a Mátra 

postakocsijáratával

Mátrai Hegyi Sportok 
Bázisa
3232 Mátrafüred (autóbusz végállomás)
Tel.: 70/944-9694
info@hsb.hu, www.hsb.hu

Kellene egy kis adrenalin? Akkor irány a Hegyi Spor-
tok Bázisa, ahol extrém kaland minden mértékben. 
Terepsegway a Mátrában, ne hagyd ki! Számtalan le-
hetőség a Mazsola túrától –  nagyon kezdőknek aján-
lott – az éjszakai túrán át a Highlander túráig. Utóbbi 
kékesi csúcstámadás Mátrafüredről. De ez csak a kez-
det. Ha egyszer beszippantott, nem menekülsz, mert itt 
a monsteroller, a  shredder, a mountaincart. Ha mindez 
nem elég, itt a  dogscooter, KOSTKA rollerekre és a kivé-
teles intelligenciájú husky kutyákra kidolgozott élmény. 

Sípark   
Mátraszentistván
www.sipark.hu

A téli sportok szerelmeseit várja a mátraszentistváni 
Sípark 9 változatos sípályával. Izgalmas ívek a lendületes 
sízőknek, szelíd lankák a kényelmesebb síelőknek. Eu-
rópai színvonalú hóágyúzott pályák, kiszolgáló létesítmé-
nyek, mint a Hütte! A síelés, snowboardozás mellett kü-
lönleges élmények várják azokat, akik a síelés mellett új 
élményekre vágynak. A snowtubing, azaz hócsúszdapark 
önfeledt élményt kínál. Gyerekeket képzett oktatók vár-
ják a Síoktató Parkban. Közkedvelt a hétvégi esti sízés 
éjszakai varázslata, több mint 1 km hosszan. 

Mátravasút 
Tel.: 30/2791-615, 37/312-447 
kisvasut@egererdo.hu
www.egererdo.hu

A Mátravasút két 
útvonalon szállítja 
a vendégeket, a 
Gyöngyös-Mátrafü-
red és a Gyöngyös-
Szalajkaház útvo-
nalon. A kisvasút, 
ami egykor követ 
és fát szállított, ma 
kizárólag a turiz-
mus szolgálatában áll. Érdemes tehát letenni az autót 
és vonatozni a Mátra erdein keresztül a Szalajkaházig, 
ahonnan néhány km túra az egykori vasút nyomvonalán 
és Mátraszentimrére érkezünk.  

Mátra szafari 
www.klausmann.hu

Egy különleges 
túra, egy különle-
ges táj, egy külön-
leges konvoj. Egy 
zárt, különleges 
természeti környe-
zet 215-630 méter 
között. A túra során 
vadleseknél állnak 
meg a vendégekkel. 
Egyedülálló geoló-
gia különlegesség a 
Tatármezői kőfo-
lyás. A programok a vadászati szezonon kívül indulnak. 
A túrák 2-3-4 órás programmal választhatók,  igény 
szerint sziklamászással, íjászattal, terepsegway-jel. 

Szalajkaház  
a Mátravasútnál  
Tel.: 37/320-025
matrafured.erd@egererdo.hu, www.erdeiszallashely.hu 
A Mátravasút 
végállomásánál 
2014 tavaszán 
átadott Szalajkaház 
romantikus él-
ményt kínál a 
kirándulóknak. A 
turistaházban nyolc 
szoba (részben 
fürdőszobásak) és konyha található. A szobák egy része 
emeletes ágyas. Ideális túrázni, kirándulni vágyóknak, 
osztálykirándulásokhoz, erdei iskolás csoportoknak 
foglalkozásokkal együtt. A Szalajkaházhoz érdemes a 
Gyöngyösről induló kisvonattal kirándulni, majd gyalo-
gosan folytatni a túrát Mátraszentimrére.

Mátra expressz  
www.matrainfo.hu

A Mátra 
postakocsijárata 
tavasztól őszig jár 
a mátrai települé-
seken, a rendez-
vények kísérője. 
Keresse aktuális 
programajánla-
tunkat és tegyen 
velünk egy időuta-
zást. Kényelmes 
ülések, manuális 
légkondicionáló – furimányosan leereszthető ablak – 
utazóláda a kocsi tetején. Ugye, mintha visszarepül-
tünk volna az időben? Nosztalgiautazás tavasztól őszig 
hétvégente. Utazzunk együtt a Mátrában négy keréken, 
csak másképp! 
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Amit nem szabad 
kihagyni – rendezvények

Zsongás minden évszakban kicsiknek és 
nagyoknak, sportolni vágyóknak és otthon 
ülőknek. Gazdag progamkínálatunkban 
mindenki megtalálhatja a számára 
ideálisat, amit bizonyít visszatérő 
vendégeink nagy száma. Ha még nem 
próbálta, jöjjön velünk, kalandozzunk 
együtt a Mátrában!

Amit kínálunk: 
 9 Asszonyfarsang a Mátrában
 9  Húsvéti tojáskeresés a Siroki és a 

Kisnánai várban
 9 Debrői Hárslevelű napok Aldebrőn 
 9 Pünkösdi bornap Mátraszentimrén
 9 sárgabaracklekvár főzés Kisnánán
 9 Parádi palóc napok Parádon 

Picurkák a Mátrában
www.matrainfo.hu

Mátrai múzeumok éjszakájához kapcsolódó program 
minden év június 24-éhez legközelebbi szombaton a 
Kisnánai várban és a siroki várnyeregben. Török kori be-
mutatók, hadapród avatás és várkisasszony választás. 
Meseelőadás, boszorkányverseny, móka, kacagás és 
sok-sok játék.

Mátrai múzeumok éjszakája 
www.matrainfo.hu

Minden évben június 24-éhez legközelebbi szombaton 
kalandos időutazás a Mátrában. Tájházak, templomok, 
várak, ahogy máskor nem látják őket. Régi mesterségek, 
hagyományőrző programok, népi étkek és természetesen 
mátrai borok. Mindez egyetlen napon! Csomagajánlatban 
a szálláshelyeken is elérhető! Az autóbuszos programok 
Budapestről és Gyöngyösről  indulnak.

Kisnánai várjátékok
Tel.: 37/324-065, 30/605-1870 Hliva Tiborné
judit@kisnanavar.hu, www.kisnanavar.hu 

Minden év július 
közepén hagyo-
mányőrző prog-
ramokkal várja a 
felújított Kisnánai 
vár a látogatókat. 
Kincskeresés, 
legendás tárlatve-
zetés, íjászkodás, 
zoknicsata és 
számos más meglepetés várja a kicsiket és nagyokat. 
A program szervezője Kisnána Község Önkormányzata. 
Júliusban további vendégváró rendezvény a baracknap. 
A program állandó fellépője a Nánai Sólymos Vitézek 
Egyesület.

Siroki várnapok
Tel.: 36/561-000, www.sirokivar.hu

Minden évben júni-
us harmadik hét-
végéjén kétnapos 
családi programot 
kínál a Siroki vár 
és környéke. A vár-
nyeregben hagyo-
mányőrző csopor-
tok bemutatkozása, 
lovas bemutatók 
szórakoztatják a 
vendégeket. Gyerekprogramok, kézműves  foglalkozások 
várják a kisebbeket mindkét nap. A várban pedig nem 
maradhat el a macok kóstoló. Szombat este színházi 
előadás, vasárnap este tűzijáték. A program szervezője 
Sirok Község Önkormányzata. 

Szüreti mulatság 
Markazon
Tel.:  30/580-4353 

A szüret és a 
borkészítés hagyo-
mányainak megele-
venítése, szőlővá-
sár, mustkóstoló, 
borkóstoló, kéz-
műves programok, 
vetélkedő. Az egész 
napos programot 
mi zárhatná le 
jobban, mint esti zenés szüreti mulatság nótázással és 
vacsorával? A programot a Markazi Turisztikai Egyesület 
szervezi, helyszíne a Kézművesház. További hagyomá-
nyos programjuk a Húsvétolás.

Ribizlifesztivál Feldebrőn 
ujjga@t-online.hu

Az Európa hírű 
feldebrői templom 
mellett rendezik 
minden év jú-
nius közepén a 
ribizlifesztivált.  
A hagyományos 
piros bogyós gyü-
mölcs mellett itt 
a fekete ribizlit is 
termesztik. Ezen a napon a házigazdák a vendégekkel 
együtt főzik a ribizli lekvárt, megismerik a fekete ribizli 
jótékony, egészségre gyakorolt hatását. A program 
rendezője a Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai 
Egyesület Feldebrő Jövőjéért és Feldebrő Községi  Ön-
kormányzat.

Veteránautó találkozó 
Visontán 
Tel.: 30/826-6412 
www.visonta.hu, muvhaz@visonta.hu

Hagyományos 
augusztusi prog-
ram a veteránautó 
találkozó. A nap 
folyamán közelről 
is megcsodálható-
ak a régi járművek, 
emellett koncertek, 
mini vidámpark 
várja a látogatókat. 
A példaértékűen gondozott, virágos település látnivalói 
még: a szoborpark, a faragott híd a faluközpontban és a 
felújított római katolikus templom.  A program szerve-
zője Visonta Község Önkormányzata. 

Téli boros-toros Markazon  
Tel.: 37/363-562, markazikonyvtar@gmail.com 

Régi falusi 
disznóvágá-
sok hangulata 
elevenedik meg 
a nap folyamán. 
Minden év de-
cember 29-én a 
disznótorhoz és a 
borhoz kapcsoló-
dó hagyományőr-
ző rendezvény disznóvágással, újbor kóstolással, népi 
ételekkel és italokkal. Délután máglyagyújtással veszi 
kezdetét a program másik fele, a disznótoros vacsora az 
elmaradhatatlan mátrai borokkal. Remek téli túrázási 
lehetőség a Markazi vár romjaihoz. A programot Markaz 
Község Önkormányzata szervezi.  
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Bor és 
gasztronómia 
Hol együnk és igyunk? Bor és gasztronómia 
a Mátrában. Egy kiadós kirándulás után mi 
lehetne jobb, mint megkóstolni a palóc és szlovák 
konyha ízeit, a régi hagyományok alapján készült 
ételeket, az erdei gombával készült fogásokat, 
a Mátra vadjait? A finom étkek végén pedig 
koccintsanak egy jó pohár mátrai borral.
Amit kínálunk: 

 9 macok, ganca, sztrapacska, herőce
 9 kemencében sült finomságok
 9 különleges édességek, sütemények 
 9 kóstolók régi pincékben

Malomudvar étterem 
3200 Gyöngyös, Pesti út 57., Tel.: 37/312-352
malomudvar@ujcolor.hu
www.malomudvar.hu
Budapest felől 
érkezve Gyön-
gyös szélén a régi 
malom területén 
alakították ki a 
Malomudvar étter-
met, cukrászdát és 
rendezvényházat. 
Az öt különterem-
ben egy időben 500 
vendéget tudnak fogadni. A kerthelyiségben nyaranta ke-
mencében készítenek finomságokat. Vasárnaponként all 
inclusive ebéddel várják a vendégeket. Étlapjukon a ha-
zai és nemzetközi konyha ízei egyaránt megtalálhatóak. 
Különleges fogásaik a „Gyöngyösi” húsleves marhapofa 
hússal és a Marhapofa pörkölt juhtúrós sztrapacskával.

Hunor Étterem és Minigolf                     
3332 Sirok, Petőfi út 9.
Tel.: 20/465-7847, 36/498-244
szoboszlaine.rozalia@yahoo.com, www.hunoretterem.hu
Az étterem min-
den nap 10-20-ig 
várja a vendégeket. 
Befogadóképes-
sége 50 fő, nyáron 
100 fő. A speciális 
konyha a palóc 
tájegység ízvilágát 
őrzi. Vadételeik sa-
ját receptek alapján 
készülnek, mint a Darnó-hegyi szarvascomb falatok 
házi készítésű burgonyagombóccal. Rendezvényekre, 
kerti partikra, kemencében készítenek finomságokat, 
csoportos megrendelés esetén (min. 15 fő) finom hús-
ételeket és hagyományos falusi kelt tésztákat. A kertben 
minigolf segít elütni az időt a finom ételekre várva.

Robinson cukrászda  
3231 Gyöngyössolymos, Petőfi Sándor utca 8. 
Tel.: 37/370-161, 20/9580-014 
lassukatalin@freemail.hu
Mi lehet jobb egy 
mátrai kirándulás 
kezdetén, mint egy 
édes élménnyel 
indítani a kirán-
dulást? Az örök 
kedvenc, a titkos 
receptúra alapján 
készülő nosztalgia-
krémes kihagyha-
tatlan, csakúgy mint a kézzel húzott házi rétes. Útban 
hazafelé pedig a névadót kell megkóstolni, a Robinson 
szeletet, és hogy otthonra is legyen emlékünk, vigyünk 
magunkkal néhány Ischlert. Hagyományos, főzött krém-
mel készült tortákat készítenek rendezvényekre, családi 
eseményekre is. 

Vöröskő kisvendéglő                         
3235 Mátraszentlászló, Kossuth u. 14.
Tel.: 37/376-767, 20/9527-859 
vorosko59@gmail.com, www.vorosko-kisvendeglo.hu
A vendéglő nevét a 
Vöröskő-hegyről és 
kilátóról kapta. Ha-
misítatlan mátrai 
ízek, különleges-
ségek, barátságos 
kiszolgálás jellemzi 
az évtizedek óta 
üzemelő helyet. 
Ízelítő a kínálatból: 
szlovák bableves csülökkel, vaddisznópörkölt juhtúrós 
sztrapacskával, szarvascomb aszalt szilvás vörösboros 
barnamártással, krokettel. Nyaranta kerthelyiség várja 
a vendégeket. Csoportok részére kedvezményes árak. 
Részükre előzetes bejelentkezés ajánlott.

Borpalota Kft. 
3200 Gyöngyös, Koháry u 4. , Tel.: 37/301-015 
www.borpalota.hu
A 106 éves pin-
cészet eklektikus 
stílusban emelt 
gyönyörű épületét 
1907-ben adták 
át. Az épület alatt 
található pincészet 
ekkor 40 000 hl 
bor tárolására volt 
alkalmas. A Borpa-
lota művelésében jelenleg 130 hektár szőlőterület van, 
Szürkebarát,  Sauvignon Blanc, Olaszrizling, Hárslevelű, 
Leányka, Ottonel Muskotály. Előzetes bejelentkezés 
alapján várják a vendégeket egy kellemes pincelá-
togatással egybekötött borkóstolóra. Céljuk, hogy a 
Gyöngyösön és környékén megtermelt szőlő feldolgozó 
központja legyenek.

Koncsos Borház
3246 Kisnána, Szabadság út 75. 
Tel.: 37/324-018, 30/228-2895, 70/258-0333 
koncsosbor@freemail.hu, www.koncsosborhaz.hu
A családi pincésze-
tet 2000-ben alapí-
tották azzal a céllal, 
hogy terméskorlá-
tozással, minőségi, 
egyedi, kézműves 
borokat készítse-
nek. A manufak-
túrában minden 
fürtöt bogyózva, 
kíméletesen kisajtolva, az eljárásokat ötvözve dolgozzák 
fel. Áprilistól késő őszig egy 45 férőhelyes kerti helyiség 
várja a látogatókat, míg a téli hónapokra a 12 férőhelyes 
borház ad otthont a borkóstolóknak. Boraik: Opal Cuvee, 
Olaszrizling, Misebor, Muscat Ottonel, Rita Rose, Szép-
asszony, Cabernet Franc Barrique. 

Hotel Anna étterme
3232 Mátrafüred, Üdülősor 55. 
www.anna-hotel.hu

A Hotel Anna a’la 
carte étterme 
naponta kedvezmé-
nyes árú és a helyi 
specialitásokat öt-
vöző menüvel várja 
a kirándulókat. Ét-
lapjuk a hazai és a 
nemzetközi konyha 
kínálatát is tartal-
mazza. Azok sem csalódnak, akik a Mátra ízeit keresik, 
nem hiányoznak a hagyományos fogások sem az étlap-
ról. Kis létszámú rendezvényekre, ünnepi eseményekre, 
esküvőkre ideális helyszín.  Az étterem melletti roman-
tikus stílusú kávézóban igazi békebeli hangulatban 
válogathatunk a számtalan kávékülönlegesség közül. 

Végvár Ételbár
Siroki vár, várparkoló után 
Tel.: 30/606-5565, 70/395-0008
foglalas@varcamping.hu, www.vegvaretelbar.hu

A Vár camping 
tulajdonában áll 
a 2014-ben meg-
nyitott Végvár 
Ételbár és kerék-
párkölcsönző. A 
házias ízeket kínáló 
ételbárban a kör-
nyék gasztronómiai 
hagyományaira is 
figyelnek. További szolgáltatásuk a kerékpárkölcsönzés, 
emellett  ajándékboltot is működtetnek. A’la carte étke-
zés, rendezvények szervezése, napi menü, gyermekba-
rát étterem a csodálatos Siroki vár közelében. 

Bánszki pince  
3263 Domoszló, Hunyadi u 12/1.
Tel.: 30/963-4562 
banszkierika@gmail.com

A 17 hektáros te-
rületen gazdálkodó 
családi pincészet 
egyszerre 50 főt 
tud vendégül látni. 
Boraik részben ha-
gyományos (fahor-
dós), részben pedig 
reduktív technoló-
giával készülnek. 
A területi és országos borversenyeken elért helyezéseik 
bizonyítják, hogy lehet elfogadható áron kiváló borokat 
készíteni. A pincészet emellett a NÉBIH-hel kötött szer-
ződés alapján, szőlő és gyümölcs fajtakísérleti megfi-
gyeléseket végez.

Szőllősi Ervinné 
mézeskalács 
Tel.: 30/545-2423, ildi.szollosine@freemail.hu

Elkészíteni és 
megenni! Mézes-
kalácsok díszítése 
rendezvényeken. 
Persze, ha túl 
szép, legyen inkább 
emlék, mint édes 
csemege. Megren-
delésre alkalmi, 
formatervezett mé-
zeskalácsok készítése. Rendezvényeken igény szerint 
gyerekfoglalkozások, ahol díszíthető a Siroki, Kisnánai 
vár, vagy a közkedvelt és mindig népszerű szív. Emel-
lett széleskörű ajándékkínálattal várják a vendégeket a 
mátrai programokon. 



15

Hunguest  
Grandhotel  
Galya****   
3234 Galyatető, Kodály sétány 10. , Tel.: 37/576-576 
reserve@grandhotelgalya.hunguesthotels.hu
www.hunguesthotels.com

A Mátra és az ország második legmagasabb csúcsán 
957 méter magasan, 5 hektáros park közepén, gyönyö-
rű panorámával várja vendégeit a szálloda. A 129 szoba 
mellett a wellness részleg különlegessége a kerti bio 
rönkszauna merülő medencével és jakuzzival. Gyereke-
ket kalandpark, Xbox szoba, Bambi kuckó várja. A mér-
sékelt szubalpin jellegű klímának köszönhetően a kris-
tálytiszta levegő gyógyhatással bír.

Hotel Anna*** superior  
3232 Mátrafüred, Üdülősor 55. 
Tel.: 37/520-058
info@anna-hotel.hu, www.anna-hotel.hu

Egy hely, ahová vendégként érkezik és barátként távozik. 
A hotel Mátrafüred csendes mellékutcájában található. 
Ideális hely Mátrafüred és környékének felfedezéséhez. 
A kialakítás során törekedtek arra, hogy meghitt han-
gulatot árasztó, mediterrán stílusú szállodát alakítsa-
nak ki. Valódi ékszerdoboz a 18 igényesen, fiatalosan 
kialakított szoba. A wellness részlegben úszómedence, 
jakuzzi, szauna és gőzkabin biztosítja a felfrissülést. 
Hangulatos kávézója mellett étterme helyi ízekkel várja 
a vendégeket. 

Hotel Ózon**** superior   
3233 Mátraháza, Tel.: +36 37 506 000
office@hotelozon.hu 
www.hotelozon.hu

A Mátra szívében, a Kékestető lábánál, Mátraházán ta-
lálható az ország egyik legszebb fekvésű szállodája a 
Hotel Ózon****superior. 

A 79 szobás lélegzetelállító panorámájú luxus szállo-
da varázslatos hegyvidéki környezetben, 710 méterrel 
a tengerszint felett élménydús wellness világgal, 3,2 
hektáros ősfákkal borított sport- és szabadidőparkkal 
kiegészítve biztosít változatos, sokszínű kikapcsolódást 
egész éven át.

Mátra kemping****  
és hotel***   
3200 Gyöngyös-Sástó, Farkas u. 4.
Tel.: 37/574-002, 37/374-025  
www.matrakemping.hu

A lakókocsival vagy lakóautóval érkező vendégek részére 
27 db elektromos áram, víz, szennyvíz és kábel TV csat-
lakozási lehetőséggel ellátott hely biztosított. A sátor-
helyek száma 200. A fürdőszobás faházak többféle fel-
szereltséggel rendelkeznek. A főépületben 34 db 2 ágyas 
hotelszoba és 3 db lakosztály áll a vendégek rendelkezé-
sére. Élménymedence, szauna, gőzkabin és egyedülálló 
terápiás sóbarlang (spinning, sóhomokozó) teszi felejt-
hetetlenné az itt töltött napokat. A kempingben étterem 
is működik.
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LiFESTyLE HOTEL  
MáTRA**** superior   
3332 Mátraháza
Tel.: 21/300-7200
info@hotelmatra.hu, www.hotelmatra.hu

A hegyvidéki életmódszálloda 114, berendezésében és 
hangulatában is a természet közelsége ihlette szobával 
és lakosztállyal várja vendégeit. A szobák közül 24 szo-
bapár összenyitható, 47 db erkéllyel/terasszal rendel-
kezik, 4 db mozgáskorlátozottak részére kialakított. Az 
1200 m2-es AMETHYST SPA-ban két élménymedence, 
szaunavilág, zuhanybarlang és gőzkamra várja a frissül-
ni vágyókat. Az arc- és testkezeléseknél kizárólag tiszta 
natúr és bio-kozmetikumokat alkalmaznak.

Hol aludjunk? 
Szálláshelyek

A Mátra széles szálláskínálattal várja a 
vendégeket, válasszon kedvére, mindenhol 
mosolygós arccal, vendégszeretettel, 
gazdag programkínálattal, mátrai ízekkel 
és ehhez társuló borokkal várják a 
vendégeket. 

Amit kínálunk: 
 9 gyógyszálló
 9 egyedülálló kékesi panoráma
 9 minigolf, bowling
 9 natúr wellness
 9 éjszakai túra
 9 hagyományos falusi vendéglátás
 9 paraszt jakuzzi
 9 kemencés lángos sütése
 9 háborítatlan természeti környezet

Erzsébet 
Park Hotel*** superior   
3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos út 372.  
Tel.: 36/444-044, info@erzsebetparkhotel.hu 
www.erzsebetparkhotel.hu, www.mofetta.com

Egy hely, ahol a múlt varázsa, a jelen kényelme és a 
természet gyönyörködtető látványa várja az idelátogató 
vendégeket. A régi Erzsébet szárnyban 41 db,  az új Zsu-
zsanna szárnyban 58 db igényesen berendezett szoba 
található. Mindkét szárnyban wellnessrészleg, a kertben 
úszómedence  szolgálja a vendégek kényelmét. Egyedül-
álló szolgáltatásuk a mofetta (szén-dioxid szárazfürdő), 
melynek köszönhetően a szálloda gyógyszálló minősí-
téssel rendelkezik.   
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Öregház Vendégház  
3263 Domoszló, Rákóczi F. u. 16.
Tel.: 20/460-7256
Gyurkóné Zaja Zsuzsanna
zajazsuzsa@gmail.com, www.matrainfo.hu

A 4 szobás ven-
dégház egyidejűleg 
10 vendéget tud 
fogadni. A ház első 
feléhez 3 szoba, 
fürdőszoba, kony-
ha tartozik. Külön 
bejáratú részben 
található még egy 
kétágyas, fürdőszobás szoba, társalgó. Ínyenceknek a 
háziak domoszlói fahamuban sült lángost készítenek. A 
kiépített bográcsozóhelyen  a vendégek maguk is ked-
vükre főzhetnek.  Valódi különlegesség a kertben talál-
ható paraszt jakuzzi. A házhoz zárt parkoló tartozik. 

Fogadó a táncoló kecskékhez
3234 Galyatető, Madách I. u 7.
Tel.: 37/376-000, 20/435-7547
foglalas@tancolo-kecskek.hu, www.tancolo-kecskek.hu

Családias hangula-
tú panzió Galyatető 
csendes, erdővel 
övezett részén. 
A kényelmesen 
felszerelt 12 db 
kétágyas fürdőszo-
bás szoba egy ré-
sze pótágyazható. 
A fogadó földszinti 
részén kapott helyet a kávézó és az a’la carte étterem. 
A vendégek igény szerint szervezett túrákon is részt 
vehetnek Ágasvárra, Fallóskútra, megismerve a környék 
természeti és épített örökségét. A fogadó egész évben 
kedvező csomagajánlatokkal várja a vendégeket.

Bakos vendégház 
3263 Domoszló, Sport u 4.
Tel.: 30/374-5507, 37/363-414, Bakosné Tresó Erika
erika@bakosvendeghaz.hu, www.bakosvendeghaz.hu

Domoszló egyik 
csendes mellékut-
cájában található 
a népi építészet 
sajátosságait meg-
őrző vendégház. 
A ház első részé-
ben 2x2+1 ágyas 
szoba, jól felszerelt 
étkező-konyha,  
társalgó és  fürdőszoba áll a vendégek rendelkezésére. 
A hátsó traktusban 2x2 ágyas szobához tartozik egy 
konyha és egy fürdőszoba. A házhoz zárt parkoló, füve-
sített pihenőkert tartozik. A hangulatos bográcsozóhely 
szabadtéri sütéshez, főzéshez kínál lehetőséget.

Malom panzió 
3200 Gyöngyös, Pesti út 57. 
Tel.: 37/312-352, 37/787-626
ujcolor@ujcolor.hu  , www.malomudvar.hu/malom-panzio

Gyöngyös szélén, 
Budapesttől mind-
össze 70 km-re ta-
lálható az újonnan 
kialakított panzió. A 
kilenc szoba között 
található három-
ágyas és családi 
szoba is. Valameny-
nyi szoba fürdőszo-
bás, színes TV-vel ellátott. A szomszédos Malomudvar 
étterem és cukrászda finom falatokkal várja a panzió 
vendégeit. Az étterem egész héten kínál menüajánlatot, 
vasárnap pedig all inclusive ebédet. Ideális helyszín ba-
ráti társaságoknak, esküvőre érkező vendégeknek.

Flóra apartman 
3242 Parádsasvár Petőfi út 39-43 sz.
Tel.: 20/468-6479
info@flora-apartman.hu, www.flora-apartman.hu
Az apartmanházak 
a 150 éves erdő 
szélén, patak 
partján találha-
tóak. Egy időben 
20-25 vendéget 
tudnak fogadni. Az 
apartmanok 2-4-
6-8 férőhelyesek, 
a szobák kétágya-
sak. A nagyobb apartman tágas nappalival rendelkezik. 
Mindegyikhez jól felszerelt, modern étkezőkonyha tar-
tozik. A kertben a bográcsozási lehetőség mellett fedett 
ping-pongozási lehetőség is adott. A fajátszótér mellett 
a kerti játékházban csocsó, billiárd, több elemből álló 
darts teszi teljessé az ideális pihenést.

Vár camping  
3332 Sirok, Dobó u. 30.
Tel.: 36/361-558, 70/385-0099 
foglalas@varcamping.hu, www.varcamping.hu

A kemping gyö-
nyörű kilátással 
– közvetlenül a 
siroki vár lábánál 
helyezkedik el. A 
terület nagyságá-
ból és festői szép-
ségéből adódóan 
kiválóan alkalmas 
mind családok, 
mind csoportok, osztályok szabadidejének eltöltésére, 
nyugodt kikapcsolódására. A faházakban 45 főt tudnak 
elszállásolni, emellett lakókocsik is bérelhetők. A ven-
dégek részére igény szerint étkezést is biztosítanak.

Jó levegő, csevicék,  
mofetta – gyógyító természet
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A Mátra orvosilag igazoltan gyógyító 
klímával rendelkezik. Mély levegő, és 
válasszon kedvére számtalan lehetőségünk 
közül!
Amit kínálunk: 

 9  Parádfürdőn Erzsébet Park Hotel 
gyógyszállóban – mofetta kezelések 

 9  A szén-dioxid szárazfürdő (mofetta) 
rekreációs céllal való használata

 9  Kirándulás a csevice forrásokhoz: 
Klarissza-forrás, Szent István-forrás

 9  Nordic walking túrák Galyatetőn, 
Markazon, Sirokban, Parádon

 9  Túrázás és séták minden 
mennyiségben napfelkeltétől 
napnyugtáig

 9  Spinning a Mátra kemping sóterápiás 
részlegében

 9  Egy üveg Parádi kénes víz, mely 
borokkal fogyasztva megakadályozza 
a másnaposságot

Parádi kénes víz
A régi plakátokon szereplő elnevezése szerint égvényes, 
kénes savanyúvíz. Mai megfogalmazás alapján alkáli-
hidrogénkarbonátos, kénes, természetes szénsavas, kal-
ciumot is tartalmazó gyógyvíz. A gyógyvizet több mint 200 
éve használják különféle emésztőszervi megbetegedések 
kezelésére. Alkalmas savtúltengéssel járó gyomor- és 
bélbetegségek, valamint savhiányos gyomor- és bélhurut 
kezelésére. Borokkal együtt fogyasztva megakadályozza 
a másnaposság kialakulását. A  Parádi kénes víz és Pa-
rádi ásványvíz folyamatosan kapható a Kisnánai vár aján-
dékboltjában. Információ: www.medaqua.hu 

Mofetta – Erzsébet Park 
Hotel   
Tel.: 36/444-044/1700
mofetta@erzsebetparkhotel.hu
www.mofetta.com

A mofetta vulkanikus tevékenységhez kötődő, a talajból 
ezer méteres mélységből feltörő gázkipárolgás, mely 
főleg szén-dioxidból áll. A gázegyveleggel történő keze-
lés során bőrön keresztül a keringésbe jutó szén-dioxid 
gáz értágító hatású. Az általános közérzetjavítás mellett 
immunrendszer stimuláló hatása is ismert. A kezelés 
során fokozódó vénás- és nyirokáramlás következtében 
valamennyi szerv vérellátása javul. A mofetta mellett to-
vábbi szolgáltatások: lézerterápia, elektromágneses te-
rápia (érterápia), vasas-timsós fürdővíz, kénes fürdő. 
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Helyi 
termékek 

A Mátra kedvező klímájának köszönhetően kiváló 
mézek és lekvárok készülnek. Egyedi ízviláguk 
mellett a vendégek maguk is megismerkedhetnek 
a méhészkedés folyamatával, vagy főzhetnek 
baracklekvárt a Kisnánai várban.
Amit kínálunk: 

 9 mézek a Mátra aljáról
 9  kaptárbontás, lépes méz szeletelése
 9  házi lekvárok a készítőtől  

herőce kóstolással 
 9  egyedi, kézzel készült  

ajándékok 

Lizi lekvár – Lizák ilona
3264 Kisnána, Sport út 28. , Tel.: 70/534-6956

A Mátra déli lá-
bánál, Kisnánán 
mintegy 2 hektá-
ros földterületen 
gazdálkodnak, itt 
megtalálhatók 
azok a gyümöl-
csök, amelyekből 
a lekvárok készül-
nek. Hagyomá-
nyos fatüzeléses katlanokban készülnek a lekvárok. Az 
üstben lévő lekvárt kézi erővel keverik. A hagyományos 
ízek mellett különlegességeik a Bo-Szi, Al-Szi, Kö-Szi 
lekvár, melyek nem mások, mint gyümölcsök keverékei. 
Bo-Szi vagyis bodza és szilva és így tovább. Kisnánán a 
várban minden hétvégén kóstolhatók és vásárolhatók is 
a termékek. 

Szabó méhészet                        
3200 Gyöngyös, Warga L. u. 10. 
Tel.: Keresztesi Koppány 20/587-7144 
szabomez@gmail.com
www.szabomeheszet.hu
A Sár-hegy tö-
vében található 
méhészet egyedi 
ízvilágú termékei 
a Bükki Nemzeti 
Park védjegyével 
ellátottak. A termé-
szetvédelmi terület 
klímája kedvező a 
méhészkedésre. 
Csoportoknak, felnőtteknek és gyerekeknek szerveznek 
bemutatókat a helyszínen, ahol a méhek is megfigyel-
hetők üvegfalú kaptáron keresztül. Csináld magad! 
Mézes lépek fedelezése és kipergetése kézi pergetővel. 
A saját, pergetett méz kóstolása. 

Színfolt – B. Turcsányi ibolya  
3264 Kisnána, Béke út 1. 
Tel.: 20/462-0250, buneti@freemail.hu
facebook: www.facebook.com/sz.nfolt

Patchwork és 
minden más kézi-
munka a legkisebb 
kulcstartótól  a 
legnagyobb ta-
karóig!  Otthoni 
textíliák, konyhai 
szettek, terítők, 
falvédők, párnák 
széles választéka. 
Ajándékozzon egyedi, kisnánai vár motívummal készí-
tett telefon-, szemüvegtartókat, táskát, mobiltokot. A 
termékek a Kisnánai várban folyamatosan kaphatóak. 

Koklács méhészet                        
3263 Domoszló, Mező u. 14.
Tel.: 30/311-4785, 30/249-4504
molnartom.36@gmail.com

Csoportos és egyé-
ni vendégek részére 
kínálják: kirándulás 
a kisnánai völgybe, 
ahol megnézik a 
kaptárakat, majd 
Domoszlón folyta-
tódik a program, 
ahol üveglapon 
lehet közelebbről 
megnézni a méheket. Lépes méz szeletelés, mézes 
csemege csomagolás. Különlegességként keretek 
szögelése, fűzése. Termékeik: repce, akác, erdei virág-
méz, vegyes virágméz, napraforgó lépes méz. A mézek 
jótékony hatását is részletesen bemutatják. 

Tippek – amit nem 
szabad kihagyni 
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Néhány különlegesség, amit érdemes 
felkeresni, eldugott kincsek, melyeket 
ma még kevesen ismernek. Az alábbiak 
egynapos kirándulás keretében 
kényelmesen felkereshetők, sőt még egy 
kerékpáros kirándulásra is felfűzhetők. 
Amit kínálunk: 

 9  egy üvegmanufaktúra
 9 egy különleges gyűjtemény
 9 egy ásványgyűjtőhely  
 9 egy vulkáni kúp

Tarnócai kőbánya  
Tel.: 37/524-100  előzetes bejelentkezéshez 
Ásványgyűjtő hely 
Kisnána mellett. 
A településről a 
sárga jelzésen kell 
elindulni, majd 
jelzetlen úton ju-
tunk el ide. Ennek 
közelében találták 
a mintegy 15 millió 
éves négymázsás 
opált, ami jelenleg a Kisnánai várban látható. A kö-
zönséges opál, mint neve is mutatja, nem ritka, sárga, 
zöldesbarna, zöldessárga, foltosan-sávosan színezett, 
a színezés eloszlása néha az opálosodott fák erezetére 
emlékeztet. Érdekesség, hogy Magyarország az 1800-as 
évek második feléig a világ nemesopál-termelésének 
egyik központja volt. 

Parádsasvári üvegmanufaktúra
Parádsasvár, Petőfi S. u 21.
Tel.: 20/444-6161 
marcell.renes@artglassparad.hu, www.artglassparad.hu
Az eredeti huta, 
benne egy olvasz-
tó- és két hűtőke-
mencével, már az 
1970-es években 
felépült, ám csak 
a közelmúltban 
nyitotta meg kapuit 
átalakítás, felújítás 
után. A látogatók 
az üveggyártás folyamatába kapnak bepillantást. Igen 
népszerű a „Fújd magad!” akció, ennek keretében a 
vendégek lehetőséget kapnak saját poharaik kifújásá-
ra. A lehetőség a látogatási időben vehető igénybe. A 
kifújt poharat másnap feszültségmentesítve, lepattintva, 
szájcsiszolva át lehet venni, vagy kérésre postán elküldik.

Verpeléti Vár-hegy  
Szabadon látogatható
Verpelét község 
határában, a Sirok 
felé tartó országút 
mellett található a 
Vár-hegy. Magyar-
ország egyetlen, 
csaknem eredeti 
épségben meg-
maradt vulkáni 
kúpja látható itt.  
A Vár-hegy valójában egy járulékos kráter, amelyhez 
hasonlóak napjainkban a szicíliai Etna oldalain láthatók. 
A mátrai vulkanizmus késői szakaszában keletkezett, 
így a természet pusztító erőinek nem esett áldozatul. A 
hegy nem csak földtani, hanem botanikai jelentőséggel 
is bír, így 1975 óta védett. A „kráterhez” tanösvény vezet, 
tetejéről szép panoráma tárul elénk.

Patkolt tojás kiállítás                         
Markaz, Jókai u 28. 
Tel.: 30/ 286 5654 László Gyula  
lgyula48@citromail.hu 
Megálmodója és 
megvalósítója Lász-
ló Gyula tojáspatko-
ló népművész, aki 
nyugdíjas korában 
költözött Markazra, 
a Mátra aljára. 50 
éves korában egy 
TV-műsor adta az 
ihletet ahhoz, hogy 
elkezdjen tojáspatkolással foglalkozni. A kiállításon 
látható olyan tyúktojás, amin 148 patkó van. Igazi külön-
legesség a tojástemplom, főhajója strucctojás, a torony 
japán tyúktojás, az oldalhajó pedig lúdtojás. A belseje is 
teljesen berendezett: oltár, padsor, festmények, harang, 
minden, ami kell.
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