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BODONY
Népművészeti Ház
Bodony, Kossuth u. 29.

Bodonyi Galéria - A Hevesi
népművészeti és Háziipari Szövetkezet
bemutatóterme
A Bodonyi Népművészeti Házban
Kossuth u. 29.

Múlt és Jelen - Fejes László
Magángyűjteménye
Bodony, Virág út 1.

Les Gábor fazekas-népi
iparművész kerámiái
Bodony, Kossuth u. 55.

Les Norbert és Les Bernadettfazekasok munkái
Bodony, Kossuth u. 4.
„Nincs szebb élet a mienknél” Népi motívumok gyűjteménye kiállítás
Bodony, Dózsa u. 4.

Látogatható :
hétfőtől-péntekig 8-12 óráig .
Információ : Kovács Jánosné
Tel.:36 /444-057
www.bodony.hu/látnivalók
Látogatható :
hétfőtől-péntekig 8-12 óráig .
Információ : Kovács Jánosné
Tel.:36 /444-057
www.bodony.hu/látnivalók
www.hevesfolkart.hu
Nyitvatartás:
Hétfő: zárva
Keddtől péntekig: 10-17h
Szombat: 10-17h
Vasárnap: 10-15h
Információ : Fejes László (lakás):
Bodony, Árpád út 53., tel.. 36 /374-150
www.bodony.hu/látnivalók
Élő bemutató előre bejelentett igény
alapján.
Tel: 36 / 374-054, 20 / 423-3965
www.bodony.hu/látnivalók

Állandó kiállítás: Palóc használati eszközök, cserépedények, lakásdíszítők
és viseleti darabok bemutatása, Időszaki kiállítások,
Palóc Pokróc Fesztivál rendezvényei – augusztus első hétvégéjén.
A hagyományos palóc szőttesek és szövés bemutatása.

A látogatható szövőházban hagyományos eszvátákon készülnek a
jellegzetes len, kender és pamut szőttesek, készítési folyamatuk
megtekinthető és kipróbálható.

A 2004-ben megnyílt magánmúzeumban a közelmúlt tárgyi emlékeinek és
használati tárgyainak kiállítása látható.
A bemutatott darabokat Fejes László évtizedek óta gyűjti családja és
ismeretségi köréből.

A mester Erdélyben született, az erdélyi fazekasság formái és motívumai
jellemzőek munkáira.

Tel.: 30 / 238-3595
lesbernadett@freemail.hu
www.bodony.hu/látnivalók

Dísztárgyaikon székely-magyar rovásírásos szövegek vannak, melyek
üzenetek a jelen embere és a jövő nemzedék számára.

Gál Krisztina Tel: 30 / 930-6835
Nyitvatartás: minden nap 11-18 óra
között, időpont egyeztetéssel
gal.krisztina@erdelyiturizmus.hu

A múzeumban a Kárpát-medence számos területéről
összegyűjtött népművészeti motívumok láthatók.
(hímzés-, kerámia- és faragásminták )
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BÜKKSZÉK
„Olajosok útja”

Olajtörténeti túraútvonal
Fúrástörténeti ismertető táblák
Bükkszék utcái - A piactértől a
Termálfürdőig

Bükkszék alatt jelentős kiaknázatlan kőolajmező található. 2007
augusztusában a kutatások 70. évfordulója alkalmából nyílt meg az
A Piactértől a Termálfürdő bejáratáig, és a olajfúrás történetéről szóló állandó kiállítás a strandon, valamint a
fürdő területén 5 db képekkel illusztrált
községben. „Olajosok útja” elnevezéssel 5 emléktáblát állítottak az
ismertető tábla
olajkutatások emlékére a fúrások helyszínein, mely az 1937-ben folytatott
olajkutató furások körülményeit, részleteit ismerteti. A SALVUS víz ezen
kutatások részeként tört a felszínre.

MÁTRABALLA
Palóc Tájház
Mátraballa, Petőfi Sándor út 4.

Megtekinthető:
előzetes bejelentkezés alapján, a
Polgármesteri Hivatalban:
Tel: 36/475-001

1890 körül épült, kővel vegyes vályogfalazatú, szarufás-torokgerendás
nyeregteteje cseréppel fedve, oromzata vesszőből font, tapasztás nélküli.
Tornácán 9 téglaoszlop. Két lakóhelyiségből áll, az első szobában
kemencével
Két helyiségében a falusi mindennapok használati tárgyai láthatók a múlt
század elejétõl.

MÁTRADERECSKE
Népművészeti ház
Mátraderecske, Deák F.u.1.
Állandó kiállítás: „Örökségünk: a
gyökerektől napjainkig”
Időszaki kiállítások

Népművészeti Ház

Radon kutatás-kiállítás
Mátraderecske Deák F.u.1.

A Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet népi iparművészei által
Tel.: (+36) 36/473-719
tervezett és elkészített termékek kiállítása,
Vidiné Kiss Anikó Mobil: 06/70/363-5953 Egy külön épületrészben múzeumi kiállítás keretén belül láthatóak a
www.hevesfolkart.hu
hagyományos textíliák és a régi használati tárgyak, valamint Gy. Kamarás
Kata népi iparművész kerámia szoborcsoportja, mely a kender
Nyitva:
feldolgozásának folyamatát mutatja be.
Március 1- november 30 között
.A Hagyományőrző Park lehetőséget biztosít hagyományőrző és kulturális
munkanapokon 08.00.-16.00-ig,
programok lebonyolítására.
május 1-szeptember 30 között szombaton A vendégek láthatják és ki is próbálhatják a szövés munkafolyamatát. A
is 8.00-16.00-ig
mintaboltban az itt elkészített alkotások megvásárolhatók. A
kiállítóhelyen megismerhetik a hagyományos textiliákat és a régi
használati tárgyakat
Tel.: (+36) 36/473-719
Megtekinthető a Népművészeti Ház
nyitvatartási idejében

A helyi radon kutatáshoz kapcsolódó anyagok tekinthetők meg
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Mátraderecskei Galéria és
Mintabolt
A Hevesi népművészeti és Háziipari
Szövetkezet bemutatóterme
Mátraderecske, Deák F.u.1.

Információ, elérhetősége,
Nyitva tartása

Tel.: (+36) 36/473-719 Megtekinthető a
Népművészeti Ház nyitvatartási idejében

Rövid jellemzése

A Népművészeti Házban egymás mellett található a mintabolt és a
szövőműhely, ahol lehetőség van a szövőmesterség kipróbálására.

A gazdag gyűjtemény minden darabját Kis Magdolna gyűjtötte össze a
falu lakóitól. A tiszta szoba, a hétköznapi és ünnepi viseletek és textíliák,
a kenderfeldolgozás minden kelléke és a gazdasági munkák szerszámai
tekinthetőek meg az épületben.
A palóc konyhában gazdasszony vezetésével a kedves vendégek
készíthetik el a hagyományos palóc ételeket: a görhét, gancát, mackót,
haluskát núdlit és egyéb finomságokat
Az udvaron álló kemencében kenyeret, kalácsot, kenyérlángost, híres
derecskei túróslepényt, különböző húsokból sülteket, köreteket lehet sütni.
Elfogyasztható az udvaron vagy a tisztszobában berendezett étkezőben.

Palóc Magángyűjtemény
Tel. 36/476-072
Mátraderecske, Bem József út 3

PARÁD

Palócház
Jelenleg nem látogatható
Parád, Sziget u. 10.

Tájház
Parád, Kossuth L út 53.

Gondnok: Vanó Tünde
Tel: 30/538-5455
Nyitva tartás: H-K szünnap,
Szerdától-Vasárnapig 9 00-15 00
Belépődíj:
Felnőtt: 200.-Ft Nyugdíjas, diák: 100.-Ft

Parád település legjelentősebb műemléke a Palóc Ház, mely a mátravidéki
faépítkezés utolsó megmaradt emléke. A XVIII. sz. utolsó harmadában
épített ház a falu északnyugati szélén, a Tarna mellett áll. Szalagtelken
fekvő, soros beépítésű, melynek udvarán gazdasági épületek is helyet
kaptak. Mindhárom épületet zsilipelt technikával, fából készítették. A
lakóházban szoba, konyha, pitvar és kamra van a 150 évvel ezelőtti
állapotnak megfelelően berendezve. Értékes emlék a középparaszti
gazdaságra utaló, az udvar végében lévő csűr.

Palóc kultúra viseleti, tárgyi emlékeinek bemutatása.
Az épületben Parádinform működik
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Asztalos Johák fafaragó művész
kiállítása
Parád, Kékesi út 2.

Cifra Istálló - Kocsimúzeum
Parádfürdő, Kossuth L. út 217.

Ásványvíz Gyűjtemény
Parád, Kossuth utca 221

Információ, elérhetősége,
Nyitva tartása
Gondnok: Vanó Tünde
Tel. 30/538-5455
Nyitva tartás:
Szerdától-Vasárnapig 9 00-15 00
Belépődíj:
Felnőtt: 200.-Ft/fő
Nyugdíjas, diák: 100.-Ft/fő
Telefon: 06-36-364-083,06-36394-169 Nyitva tartás: Ápr.1Okt.31 között minden nap 9 17óráig
Nov.1-Márc.31. között keddtőlvasárnapig: 10-16 Belépő
Felnőtt: 420.fő
Diák/Gyermek/Nyugdíjas: 260t/fő
Csoportoknak kedvezmény
Díjmentes tárlatvezetés kérhető
E-mail: cifraistallo@t-online.hu
Kapcsolattartó: Szakács Györgyné Tel:
36/544-800 E-mail:
gyorgyiszakacs@freemail.hu

Rövid jellemzése

A fafaragó művész hagyatékának kiállítása.
Fából faragott ember nagyságú szobrok örökítik meg a palócok
mindennapjait, a Mátra legendás hírű betyárjait.

A Károlyi kastély mellett a birtok másik egyedülálló épülete az ún. Cifra
Istálló, melyet 1908-ban gróf Károlyi György építtetett, Ybl Miklós tervei
alapján. Az E alakú, vöröstéglás, gerendázott falú épület is az uradalomhz
tartozott.
Az épületben 1971-ben berendezett Kocsimúzeumban a kocsigyártás
történetét bemutató kiállítás tekinthető meg.
A múzeumban látható kocsik nagy része a Kölber-testvérek műhelyéből
került ki, ők voltak az 1800-as években a legnevesebb kocsigyártók
Magyarországon. Emellett különböző lószerszámok gazdagítják a
kiállítást
Huszonöt országból származik az a több mint 350 palackból álló
gyűjtemény, amelyet tárlókba rendezve, 1987 óta tekinthetnek meg a
látogatók. Külön tárlót kapott a parádsasvári forráshelyű parádi víz. A
múzeumban a Parádfürdőre vonatkozó dokumentumok, képeslapok,
újságcikkek gyűjtésével is foglalkoznak

RECSK

Bányászati és Ásvány Kiállítás
Művelődési Ház, 3245 Recsk, Várbükki
utca 10

Információ: Hugyecz János.
Tel.: 36/477-129,
06/20 9359 043
Nyitva: Május 1-szeptember 05. között:
Szerdától-vasárnapig 10.00-17.00 óra
között. (Hétfő-kedd szünnap)
Valamint 10 fő feletti csoportok részére
előzetes bejelentkezés alapján, igény
szerint idegenvezetéssel
Jegyárak: felnőtt: 300.- Ft, Diák: 150.- Ft

A település határában működött a Recski Ércbánya, ahol réz- és más
színesfém érceket bányásztak. A Hely- és Bányászattörténeti Kiállítóhely
2000-ben került átadásra
A kiállítás bemutatja az ércbányászat egyes emlékeit, több mint 150
ásványt, féldrágakövet és egyéb tárgyakat. Az előtérben - egyedülállóan Magyarország kőbányászatának néhány emlékét tekinthetik meg a
látogatók. Az udvaron egy fedett részben bányagépek kaptak helyet. Itt
szabadtéri színpad elhelyezésére is van lehetőség.
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Az 1910-ben szalagtelken épült, fésűs beépítésű ház a legnagyobb porta
volt Recsken, mely darabos kőfalazatú, szarufás-torokgerendás, hódfarkú
cseréppel fedett nyeregtetővel rendelkezik. Meszelt véghomlokzatán két
ablak kihajló tokkal, könyöklőpárkánnyal.
A telek bal oldalán a lakóház, mögötte vele egy vonalban gazdasági
Tel. (Nyitvatartási időben): 06-36/478-444 építmények kerültek (sertésól, istálló, magtár). Udvari homlokzata
Kovács Ferencné
hattengelyes, az eredetileg három lakóhelyiség és a búzásház, „hambár”
Recski Tájház
tel: 20/916-5412
nyílásaival. Tornáca kilencfejezetes faoszloppal, a bejárat előtt magasan
www.hevesfolkart.hu Nyitvatartás:
elhelyezett lécráccsal. A faoszlopos tornácot Bódi virág Ignác faragta.
3245 Recsk, Kossuth L. utca 118
Április 1.-október 30. hétfőtől péntekig:
A lakóház szinte eredeti formában megmaradt, melyben először 1965-ben
00
00
rendezték be a pitvarkonyhából és előszobából álló Népművészeti
Állandó kiállítás: Hagyományos használati 12 -16 -ig
Belépő: 300.-Ft/fő
tájházat, melyet 1997-ben műemléki védelem alá vontak. . A
tárgyak, - hagyományos életmód
Előzetes bejelentés esetén hétvégén és
szabadkéményes konyha és a búboskemencés szoba, valamint a kender- Időszaki kiállítások,
ünnepnapokon
is
látogatható!
feldolgozás eszközei hamísítatlan hangulatot árasztanak.
- Palóc Párna Fesztivál rendezvényei –
Bejelentkezni a
Nemcsak a térség, hanem az ország egyik legkorábbi ilyen jellegű tájháza
augusztus utolsó hétvégéjén
36/478-395-ös telefonszámon lehet
a recski.
Az épületben működik a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet
recski részlege.
Textilgyűjteménye az országszerte ismert recski hímzés legszebb darabjait
mutatja be
Itt készülnek a híres"recski hímzések".

Recski Galéria
A Hevesi népművészeti és Háziipari
Szövetkezet bemutatóterme
Recsk, Kossuth L. utca 118

A Recski Tájházban
Megtekinthető a Tájház nyitvatartási
idejében

A recski műemlék tájházban a tervek szerint 2010. nyarán kerül
kialakításra a galéria. Addig is várjuk látogatóinkat a tájházban, ahol
szabadkéményes konyha és eredet i berendezési tárgyak tekinthetőek meg.
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Az Emlékpark egész évben látogatható.

Recski Nemzeti Emlékpark
Recsk, Külterület

Nyitvatartása:
Május 1 - szeptember 30:
naponta 9-17 óráig
Október 1-április 30:
szombaton és vasárnap 9-15 óráig
Bejelentkezés a Művelődési ház
vezetőjénél, Hugyecz Jánosnál, a
06/20/93-59-043-as telefonszámon
Téli időszakban (október 1-től április 30ig) a Tábor nyitva tartásával kapcsolatban
Ivádi Attila gondnokot lehet keresni a
06/20/435-0581 számon. Jegyárak:
felnőtt: 350.-Ft/fő, diák: 200.-Ft/fő

Rövid jellemzése

Az 1950-53 között működött kényszermunkatábor helyén 1996-ban
Göncz Árpád köztársasági elnök adta át a túlélők visszaemlékezései
alapján rekonstruált helyszint, mely egy fabarakkból, szögesdrót
kerítésből, őrtoronyból, és további kisegítő építményekből áll.
Megközelítése: Az emlékpark, mely a falu központjától mintegy 6 km-re
található, autóval jól megközelíthető, az útirányt végig táblák jelzik
Idegenvezetés (és DVD vetítés a recski tábor foglyairól a Művelődési
házban) előzetes bejelentkezés alapján kérhető minimum 12 fő részére.
Emlékmű a tábor volt foglyai emlékére a tábor bejáratánál.
A Recski Szövetség által emelt Emlékművet 1991-ben Antall József
avatta fel.

PÉTERVÁSÁRA
Palóc szoba
Palóc bútorokkal és használati tárgyakkal
berendezett kiállítás

Kossuth út 39 - a Könyvtár épületében
Látogatható a könyvtár nyitvatartási
idejében:
H, SZ, P: 10-17, K, CS: 9-17, Szo: 8-13

A Szántó Györgyné által a településről összegyűjtött palóc berendezési és
használati tárgyak egy korabeli szobabelsőt jelenítenek meg.
Az előtérben Pétervásáráról és a Keglevich-kastélyról készült korabel
fényképek másolatai díszítik a falakat
A kiállítás berendezése folyamatosan bővül.
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SIROK
Tájház

Hárskút út 38.

Épült 1889-ben, idomtalan kőfalazatú, szarufás-torokgerendás
nyeregteteje cseréppel fedve, homlokzatán két színezett gipsz dombormű
1910-ből(Jézus és Mária feje).két helyiséges, tornáca négy kőoszloppal
A házat2005-ben újíttatta fel az önkormányzat.

Borics Pál kiállítás

Községi Könyvtár épületében
Sirok, Borics Pál út 1.
Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási
idejében

A könyvtárban őrzött alkotásai és köztéri szobrai csak kis töredéke
életművének

VÁRASZÓ
Faluház
(Népi jellegű lakóház)
Helytörténeti kiállításnak berendezve

Szabadság út 54. Megtekinthető:
Kulcs a Vincze Győzőné gondnoknál
Szabadság út 9. – megkeresés alapján,
vagy a Polgármesteri Hivatalban
bejelentkezés alapján. Tel. 36/572-011

A település legrégebbi lakóháza. Épült 1886-ban, vályogfalú, szarufástorokgerendás nyeregteteje 1891 óta cseréppel fedve,
A 3 helyiségből álló épület a klasszikus falusi elrendezésű lakóház:
középen konyha, hátul kamra, elől a szoba

