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2016. november 19 ( szombat ) 

Budapest – Márianosztra - Balassagyarmat– Budapest    

 

 

Indulás: 2016 .november 19. reggel  6.00 óra. 

Budapest XIII. ker. Teve u. 4-6 szám elől légkondicionált autóbusszal. 

Részvételi díj :  5000 +belépőjegyek 

Jelentkezés: Név ( összes utazó név szerint ) lakcím, telefonszám 
megjelölésével a brdsz@brdsz.hu email címen. Jelentkezési határidő : 
2016.október 28. péntek 10 óra 

Fizetés:  Készpénz fizetés a BRDSZ Irodán Bp. VI. kerület. Benczúr u.45. IV. 
emelet november 2-3 reggel 7.00 – 14.00 óra között. 

Átutalás: NÉV, UTAZÁS, megjelölésével az alábbi számlaszámra: 

1170500822525570 

 

 

 

Márianosztra 
 
 
 
Fegyház és Börtön 
 Pálosok tere 1. 
 
Az intézet alaptevékenysége állami feladat, külön kijelölés által meghatározott körben 
látja el az előzetes letartóztatással, jogszabályban meghatározott körben az 
elzárással, továbbá a felnőtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön fokozatú 
szabadságvesztés-büntetésének végrehajtásával járó feladatokat. E feladatokon 
belül természetesen különösen a fogvatartás biztonságával, foglalkoztatásával és 
egészségügyi ellátásával kapcsolatos tevékenységet. Kiemelten kezeli, hogy az 
intézetben elhelyezett elítéltek vegyenek részt a társadalomba való sikeres 
beilleszkedést elősegítő foglalkoztatásban, oktatásban, szakképzésben, és 
rendszeresen dolgozzanak. 



 10

 Az intézet területén működik az elítéltek többségét foglalkoztató gazdálkodó 
szervezet, a NOSTRA Kft. Az itt gyártott termékek (pl.: különféle fa-, és papíráruk 
stb.) megrendelésre készülnek. Az elítéltek egy része költségvetési formában az 
intézet ellátását, karbantartását, üzemeltetését szolgáló munkákban vesz részt. Egy 
részük az intézet területén kívül végez bérmunkát, természetesen a fogvatartás 
biztonságát itt is szem előtt tartva. Nagy hangsúlyt kap az intézetben elhelyezett 
fogvatartottak foglalkoztatási lehetőségeinek folyamatos bővítése, új munkahelyek 
létesítése, a belső tartalékok feltárásával, külső kapcsolatok fejlesztésével, 
erősítésével munkáltatási alkalmak, formák biztosítása.  
Az intézet befogadóképessége 481 fő. 

 

Balassagyarmat 
 
 

Palóc Múzeum 
 

 

     
 

A város fő nevezetessége a Palóc ligetben található Palóc Múzeum. A múzeum 
alapításának javaslata Nagy Iván történésztől származik, aki 1891-ben létrehozta a 
városban a Nógrád vármegyei Múzeumi Társulatot. 1910-ben meghirdették a 
pályázatot a tervek elkészítésére, az eklektikus stílusban, Wälder Gyula tervei 
alapján 1914-ben kezdtek az építkezéshez, amelyet 1915-ben adtak át. 

A tényleges, 1931-es múzeumi megnyitás előtt azonban az épület laktanya, kórház, 
csendőrség céljára is szolgált. 

Az állandó néprajzi kiállítás témai: A bölcsőtől a sírig - Paraszti ünnepek és 
hétköznapok Nógrád megyében, Madách relikviák, Mikszáth relikviák, Tudós 
köznemesi könyvtárs - Nagy Iván emlékszobák. 

2012-ben a múzeumban látványtárat adtak át. 
 

Belépődíj: felnőtt: 700 Ft, 

 diák, nyugdíjas: 350 Ft 
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Helytörténeti Gyűjtemény (ún. Csillagház) 

 

 

 

 

     
 

Az egykori nemesi élet emléke a klasszicista stílusú kúria, amelyet 1820-ban a 
Kacskovics család építtetett, utolsó magántulajdonosa a Csillagh család volt, innen 
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ered ma is használt közkeletű elnevezése, Csillag ház. Földszintes, L alaprajzú 
épület, a hajdani udvar felé árkádos folyosóval rendelkezik. 

1977-ben felújításra került, azóta. Madách Imre Városi Könyvtár helytörténeti 
gyűjteménye található itt, ill. otthont ad a Honismereti Kör helyi eseményeinek, 
rendezvényeinek is. 

Az állandó kiállításon megismerkedhet a látogató Horváth Endre pénz- és 
bélyegtervező grafikusművész pénzjegy-terveivel, rézmetszeteivel, néprajzi fotóival, 
iparművészeti értékű bútoraival. A város múltjáról jelentős könyv-, kézirat-, fotó- és 
diatár, képeslapok sorozata áll az érdeklődők rendelkezésére, továbbá 
patikatörténeti kiállítás is megtekinthető. 

 

 
 
Belépődíj: nincs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerbtemplom 

 



 13

 

 

A kis Maria Születése Szerb Templom 1911-ben épült tipikus bizánci stílusban, 
tornya hagymatetővel fedett. Jellegzetes épületanyaga a vakolatlan vörös tégla. A 
terveket Milan M. Harminc műépítész készítette. Az eredeti görögkeleti templomot 
1785-ben építették ugyanezen a helyen, azonban a helyi rácok (görögök) 
létszámának állandó csökkenése miatt a közösség már nem volt képes fenntartani, 
ezért 1908-ban lebontották. A szentképfalat, amelyet 1815-ben Mihailo Zsivkovios 
szerb ikonfestő festett, 1974 után átszállították Szentendrére. 

Hosszú éveken át üresen állt, 1988-tól rendeznek itt kiállításokat, hazai és külföldi, 
képző- és iparművészek alkotásaiból. 1990-től Szerbtemplom néven önálló 
galériaként működik. 

Belépődíj: nincs 
 
 
 

Szécsény 
 
 

Szécsény a Rákóczi-szabadságharc emlékét őrzi. Az 1705-ben tartott szécsényi 
országgyűlés választotta fejedelemmé Rákóczit, itt teremtették meg államának jogi 
formáit. Ennek emlékére nevezik a kolostor gótikus termét Rákóczi-teremnek. A 
barokk kastélyt a Forgách család építtette a 18. század közepén. 

 
 
Szécsény leglátványosabb épülete a Forgách kastély. A magyar vidéki barokk 
építészet értékes emléke. Az épület előzménye, a középkori várkastély 1456-ban 
már áll. A mai barokk kastélyt a Forgách-család 1753-63 táján építteti meg. Utolsó 
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tulajdonosa, Lipthay Béla jelképes összegért adta el a magyar államnak. A 
tulajdonosi jogokat a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gyakorolja. Kiemelt műemlék. 
Altalaja és környezete régészeti védést is kapott. Parkja természetvédelmi terület. 
Első helyreállítása a hetvenes években zajlott. 1973-tól közgyűjteményi funkciót lát 
el. A XIX. századi neves politikus, régész és természettudós Kubinyi Ferenc nevét 
viselő múzeum Nógrád megye régészeti, történeti emlékeit gyűjti. A kastély 2005-ös 
teljes felújítása után új kiállításokkal várja látogatóit. A középkori belső vár falainak 
felhasználásával épült 1760 körül, barokk stílusban. Átépítették a XIX. Században. 
Kertje védett. 

 

 

Szécsény a Rákóczi-szabadságharc emlékét őrzi. Az 1705-ben tartott szécsényi 
országgyűlés választotta fejedelemmé Rákóczit, itt teremtették meg államának jogi 
formáit. Ennek emlékére nevezik a kolostor gótikus termét Rákóczi-teremnek. A 
barokk kastélyt a Forgách család építtette a 18. század közepén. 
 
 
 
 
 
Vár és várrom 
 

 
 
 
 
 
Az Ipoly-völgy szélén, a folyó hajdani teraszának peremén állt egykor a vár. 
Építésének pontos ideje nem ismert, egy 1461-ben keltezett oklevél már 
megemlékezik róla. 
Egykor a ferences templomot és a kolostort is magába foglalta. A 16. század 
második felében Disznóssy Ferenc várkapitány felgyújtatta. Az egykori gótikus vár 
falainak maradványát a Forgách-kastély építéséhez használták fel. 
A külső tornyokkal, széles árkokkal és palánkkal erősített várból csak falrészek, a 
kilátónak használt északnyugati sarokbástya és a 10 m átmérőjű, kör alakú 
északkeleti sarokbástya (Bástyamúzeum) maradt meg. 
 
 
 
 


