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Látnivalók Noszvajon 

 

 

De la Motte kastély 

• Kastélymúzeum, mellette hotel és bisztró található 

• Cím: 3325 Noszvaj, Dobó István utca 10.  

• Idegenvezetés és időközönként kosztümös idegenvezetés is van, mely visszarepíti a 

látogatókat a 19. századba. 

• Az aktuális nyitvatartásról és belépőjegy árakról az alábbi telefonszámon 

érdeklődhetnek: +36 30 147 04 92, vagy keressék fel a kastély honlapját: 

https://delamottekastely.hu/ 

A kastély története: 

A De la Motte kastély egy elbűvölő kis kastély Noszvajon, mely 1774-78 között épült, késő barokk, 

copf stílusban. Báró Szepessy Sámuel építtette, majd eladta gróf Almásy Antal özvegyének, báró 

Vécsey Annának. Vécsey Anna második férje  De la Motte ezredes volt, innen ered a kastély mai  

elnevezése, és neki köszönhető a kastély belső díszítésének francia stílusa is. Az épületet 

feltételezhetően Fellner Jakab vagy Povolni János tervezte, a falfestményeket pedig Kracker János 

Lukács, Zach József, Szikora György és Lieb Antal készítették. A kastélyt angolkert veszi körül, 

mely rengeteg különleges növénynek ad otthont. Az utcafront egyik oszlopán látható egy 

unikornis, mely az Almásy család címerét tartja. Az Almásy család után több tulajdonosa is volt a 

kastélynak, például a Gallasy család. A ’70-es években Heves Megye Tanácsa átvette és rendbe 

hozta az épületet, a freskókat pedig restauráltatták. A kastély ma már múzeumként üzemel, illetve 

szárnyépületében és főépületének néhány szobájában hotel működik. 

További információ: https://delamottekastely.hu/ 

 

Barlanglakások és Farkaskői Alkotótelep 

• Cím: 3325 Noszvaj, Honvéd u. 37. 

• Az aktuális nyitvatartásról és belépőjegy árakról az alábbi telefonszámon 

érdeklődhetnek: +36 31 781 2855 

A barlanglakásokról: 

A noszvaji barlanglakásokat valószínűleg a 19. század elejétől alakították ki. Az itt található 

riolittufa könnyű megmunkálásának köszönhetően egyszerűen alakíthattak ki otthonokat. A falu 

legszegényebb családjai laktak a falunak ezen a részén, a „Pocem”-ben, és önellátó életmódot 

folytattak. A barlanglakások az 1990-es években váltak lakatlanná, ma pedig néhányukban 

alkotótelep működik, így a 19. századi különleges építmények hangulata keveredik a kortárs 

művészettel. 

További információ: https://www.noszvaj.hu/latnivalok/nevezetessegek/42-pincehazak-

barlanglakasok.html 

https://delamottekastely.hu/
https://www.noszvaj.hu/latnivalok/nevezetessegek/42-pincehazak-barlanglakasok.html
https://www.noszvaj.hu/latnivalok/nevezetessegek/42-pincehazak-barlanglakasok.html
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Gazdaház 

• Tájház, helytörténeti kiállítóhely, helyi programok helyszíne 

• Cím: 3325 Noszvaj, Deák F. út 40. 

• Kapcsolat: Czinkéné Szűcs Krisztina, +36 36/463-006, konyvtar@noszvaj.hu 

A Gazdaházról: 

A noszvaji Gazdaház egy régi parasztházból átalakított tájház. A ház 1889-ben épült, és ma is 

tökéletesen tükrözi az akkori bükkaljai paraszti építészetet és életmódot. A ház ma helytörténeti 

kiállítóhelyként üzemel, udvarán pedig gyakran tartanak kulturális programokat, melyek 

bepillantást nyújtanak a noszvaji hagyományokba. Ilyenkor a Gazdaház kemencéjében sütnek 

finom helyi különlegességeket! 

További információ: https://noszvaj.hu/latnivalok/nevezetessegek/43-gazdahaz.html 

 

Református templom 

• Cím: 3325 Noszvaj, Deák F. út 1. 

• Istentisztelet: minden vasárnap 10.30-kor 

A templom története: 

A mai templom helyén már a 13. században állt egy kisebb, román stílusú templom, mely a falu 

első temploma volt. Később a népesség növekedésével a templomot is bővítették, a 14. században 

megtoldották egy gótikus szentéllyel és egy kis toronnyal. Az 1500-as években vált a templom 

református (kálvinista) templommá. 

A 17. században festett, fakazettás mennyezetet alakítottak ki, mely művészettörténeti 

szempontból jelentős. Ezek a kazetták a magyar történelem egyik legrégebbi ilyen típusú tárgyi 

emlékei. A kazettákon virágmotívumok és vallási szimbólumok lelhetők fel.  

1928-ban az akkori templom lebontásra került, helyébe pedig egy újat építettek, melyet ma is 

láthatunk. A régi épületre egy megmaradt falszakasz emlékeztet gótikus nyílással, az oldalbejárat 

előterében. Az eredeti fakazettákat restaurálták, és ma az egri Dobó István Vármúzeumban 

tekinthetjük meg őket. Ezekről később másolatok készültek, melyeket a noszvaji templomban 

láthatunk. 

További információ: https://noszvaj.hu/latnivalok/nevezetessegek/41-reformatus-
templom.html 

 

Imány-tető 

Az Imány-tető a noszvaji Református templomtól nem messze található, és egy viszonylag  

könnyű séta a dombtetőre vezető út. Nagyszerű kilátás nyílik innen Noszvajra és a Bükkre, és 

találhatunk itt egy Millecentenáriumi és egy Trianoni emlékművet is. A domb a Református 

templommal szembeni Bartók Béla utcáról közelíthető meg. 

További információ: https://kirandulastippek.hu/bukk/noszvaj-seta-a-faluban 

 

https://noszvaj.hu/latnivalok/nevezetessegek/43-gazdahaz.html
https://noszvaj.hu/latnivalok/nevezetessegek/41-reformatus-templom.html
https://noszvaj.hu/latnivalok/nevezetessegek/41-reformatus-templom.html
https://kirandulastippek.hu/bukk/noszvaj-seta-a-faluban
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Thummerer Pincészet és Szőlőbirtok 

• Díjnyertes pincészet 

• Pincelátogatás, borkóstolás, borvacsorák, dűlőtúrák, lovaglás 

• Cím: 3325 Noszvaj, Szomolyai út 2101/3 hrsz. 

• Kapcsolat: 

o Thummerer Éva, +36 20 946 2178, info@thummerer.hu / 

info@magtarfogado.hu – pincelátogatás, borkóstolás, borvacsora 

o Papp Dávid, +36 20 424 2767, egedbor@gmail.com – dűlőtúra 

o Thummerer Ildikó, +36 30 503 0515, thummererildi@gmail.com – 

lovasturizmus 

A pincészetről: 

A Thummerer Pincészet és Szőlőbirtok egy családi vállalkozás, mely 1984 óta készít az Egri 

Borvidéken termelt szőlőjéből minőségi borokat, pezsgőket és pálinkákat. 

A család pincéje Noszvajon található. A tufa kőzetbe vájt pincerendszernek köszönhetően adottak 

a körülmények a megfelelő érleléshez. A pincészet csakis minőségi borokat ad ki a kezéből, melyet 

a rengeteg elismerés és díj is alátámaszt. 

A Thummerer termékek megismeréséhez a pincészet különféle programokat kínál: 

pincelátogatást borkóstolóval, vagy borkóstolót kemencés vacsorával. Továbbá dűlőtúrákat és 

lovastúrákat is szerveznek. 

További információ: https://thummerer.hu/ 

 

Magtár 

• Fogadó és kiállítóhely 

• Cím: 3325 Noszvaj, Szomolyai út 2/A 

• Kapcsolat: +36 20 9462-178, info@magtarfogado.hu 

A Magtárról: 

A Magtár az 1780-as években épült, és még a II. világháború után is magok tárolására szolgált. Ma 

az épület már teljesen más funkciót tölt be, fogadóként és kiállítóhelyként üzemel. A fogadóban 

magas színvonalú borvacsorákat szerveznek, melyen szezonális, helyi hozzávalókból 

tradicionális ételeket szolgálnak fel, ezeket pedig kiváló helyi borokkal párosítják. Akik számára 

a borvacsora túl sok lenne, betérhetnek a fogadó borozójába, ahol szintén helyi borokat 

kóstolhatnak a vendégek, kisebb, helyi falatok kíséretében. 

A Magtár továbbá Üvegtárként / Értéktárként is működik. Állandó néprajzi és ipar-

kultúrtörténeti kiállítása keretében a látogatók egy 1500 tételes magyar hutaüveg-gyűjteményt 

tekinthetnek meg, a 18-20. századból. (A kiállítás belépőjegyes.) 

További információ: https://magtarfogado.hu/ 

 

 

https://thummerer.hu/
https://magtarfogado.hu/
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Gallasy-kripta 

• Használaton kívüli sírkamra 

• Cím: 3325 Noszvaj, Szomolyai út 

A Gallasy családról és a kriptáról: 

A Gallasy család Noszvaj egyik legnagyobb földbirtokosa volt az 1900-as évek elején. Részben 

nekik köszönhető Síkfőkút mai állapota  is – források szerint Gallasy István 1914-ben kialakította 

az István-kutat, majd testvére,  László az 1930-as  években a Szent Imre-forrást, és kiásatta a két 

síkfőkúti tavat, mely ma is vonzza a látogatókat. 

Körülbelül 50 évig a De la Motte kastély is a Gallasy család tulajdona volt, közben pedig az 1900-

as évek elején a falu déli részén alakítottak ki egy új birtokot - „Berta-majort” -, mely fejlesztéseik 

által új otthonukká és gazdaságuk központjává vált. Felépítették a kétemeletes, tizenhat szobás 

családi kastélyt, „Bertaházát” (ma már Gallasy-kastély), és nem messze tőle egy tufafalba vájtak 

egy családi kriptát, melyet a mezőkövesdi Lázár János tervezett és kivitelezett. A kastélyt 1947-

ben elvették a családtól, 1953-ban pedig sajnos leégett. 1956-ban a Kisiparosok Országos 

Szövetségéé lett az épület,  és üdülővé alakították át. A kastély ma már magántulajdonban van, az 

Oxigén Hotel üzemel benne, és az épület teljesen megváltozott a régi Bertaházához képest. Az 

eredeti Gallasy-kriptát viszont még ma is fellelhetjük, habár az állapota meglehetősen 

elhanyagolt. A kalandvágyók a Szomolyai úton, az Oxigén Hotellel szemben, az út túloldalán, egy 

ösvény végén találhatják meg a tufába vájt kriptát. 

(A Szomolyai úton nincs járda, így a biztonság éredekében inkább autóval vagy busszal tanácsos 

az utazás.) 

További információ: http://noszvaj.hu/ 

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/ 

https://delamottekastely.hu/ 

 

Meseút 

• Játékos tanösvény 

• Kezdőpont: 

o Harmónia Kávézó és Cukrászda (Béke u. 1.) 

o Rozika Kávézó, Sütiző (Kossuth L. út 29.) 

• Kapcsolat: Tátrai Vanda (Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület), +36 20 514 9355, 

mesejaro@gmail.com 

A Meseútról: 

A Meseút egy meseterápiás tanösvény, mely felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szórakoztató 

program. Noszvaj különböző pontjain elhelyezett, kézzel festett házikókban találhatók a 

népmesék és a hozzájuk kapcsolódó feladványok. A Meseút kezdőcsomagja a fentebb leírt 

kezdőpontokon vásárolható meg (2000ft / család + 2000ft kaució a kulcs miatt). 

További információ: http://www.meseut.hu/ 

http://noszvaj.hu/files/Noszvaji_Teleplsi_rtktrba_felvett_rtkek_nyilvntartsa_2016_02.pdf
http://noszvaj.hu/files/Noszvaji_Teleplsi_rtktrba_felvett_rtkek_nyilvntartsa_2016_02.pdf
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Noszvaj/pages/007_uj_nagybirtokosok.htm
https://delamottekastely.hu/a-kastelyrol/a-kastely-tortenete
http://www.meseut.hu/

