Kozárd
A Cserhátalja festői völgyében megbúvó kis település tiszta
levegőjével, esztétikus, gondozott környezetével, történelmi
értékeivel és hagyományaival hívogatja a térségbe látogató
turistákat. A 185 fős falu a Kelet – Cserhát Tájvédelmi Körzet
határán fekszik.
A falu környéke a bronzkor óta lakott, a XV. századtól a
Derencsényi, majd a Kalonday család birtoka volt. A XVIII.
századtól a szlovák jelenlétet igazolják a falut övező földrajzi nevek
is: Travnyik, Pohánka, Dubina.
2006-ban kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat önálló
tisztítóművel, megépült a multifunkciós Faluház. A
Vadvirág étterem mangalica, szürke marha és
vadételekkel,
valamint
környékbeli
juhés
kecskesajtokkal készült ételkülönlegességeket kínál,
emellett 8 vendégház biztosítja a vendégfogadás
feltételeit. Kozárd napjainkra a Cserhát ökoturisztikai
célpontja és a hagyományos magyar és palóc
gasztronómia kedvelt helye, 10 féle helyi lekvárja (pl.
bodza, csipke, alma) híres helyi termék. A kozárdi tavon folyamatban van egy turisztikai
vízi sport központ kialakítása.
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
(IKSZT) könyvtárral, internetteremmel,
konferenciateremmel
és
kulturális,
közösségi, ifjúsági programokkal várja a
látogatókat.

A Palóc Út részeként Hagyományőrző Palóc Galéria és
Kézművesház nyílt a palóc örökség megőrzésére.
A Mária szobor a kék színű Mária Út szakasz helyi
állomásaként várja a zarándokokat. A Kozárdi Szoborpark
művei kísérik a látogatót végig a Fő utcán.

A faluba és fesztiváljaira 15000 turista
látogat el évente. Az Almavirág
Fesztivál május elején, a „Muzsikál az
Erdő” erdei koncert július közepén, a
Magyar Ízek - Magyar Színek Gasztronómiai és Gyümölcsfesztivál
Kozárdi szüret szeptember végén várja vendégeit.

Szállásadók
Csipke Vendégház, Petőfi út 1., Dr. Hajasné Banos Márta, hajas@euragro.hu ,
http://www.agroservice.hu/ , +36 20/365-5758, +36 30/210-4308 (kettő 2 ágyas és egy
4 ágyas szoba)
Napfény Vendégház, Zrínyi köz 5., Dr. Hajasné Banos Márta, napfeny@kozard.hu,
http://www.agroservice.hu/ ,+36 20/365-5758 (három 2 ágyas szoba - gyermek
esetén 2+2+1 ággyal bővíthető)
Vadvirág Vendégszobák, Fő út 29., +36 30/210-4308, http://www.agroservice.hu/ ,
(kettő 2 ágyas és kettő 4 ágyas szoba)
Kodák Vendégház, Fő út 16., Kodák István, kodak@kozard.hu ,
http://www.agroservice.hu/ , +36 30/488-7010 (egy 2 ágyas és egy 4 ágyas szoba)
Pogányvár Vendégház, Bem út 1., Földiné Sirkó Katalin, kozard@poganyvar.hu ,
www.poganyvar.hu , +36 20/237-2445 (négy 2 ágyas szoba)
Koziel Vendégház, Jókai köz 4., Koziel Miklós, ftur@ftur.hu ,
http://www.falutur.hu/kozard/ ,+36-32-491-093 (két 2 ágyas szoba és 2 ágy a
galérián)
Öreg Fűz Kulcsosház, Fő út 41., Illésné Vincze Éva, illesnevinczeeva@gmail.com
+36-70-454-6434 (12 ágy = 1+5+6)
2012-től: Cserhát Vendégház, hizsnyai.fekete@freemail.hu ,(három kétágyas
szoba); Aranykorona Udvarház, aranykorona@kozard.hu (öt 2 ágyas szoba)
Étterem
Vadvirág Étterem, Fő út 29., +36-32-491-003, http://www.agroservice.hu/ ,
vadvirag@kozard.hu
Kiállítás, egyéb:
Hagyományőrző Palóc Galéria és Kézművesház, Fő út 24., www.kozard.hu ,
polgarmester@kozard.hu , +36-30-524-4082 (Kozárd Község Önkormányzata)
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT), Fő út 47., http://ikszt.kozard.hu ,
ikszt@kozard.hu , +36-32-784-985 (Kozárdért Alapítvány)

