
het, első ütemben az ófalu csatornázása, és mivel a teljes községre rendelkezünk kiviteli tervvel, a követke-
ző tervidőszakban társulati formában kiépülhet a teljes hálózat. A csapadékvíz-elvezetést nyílt árkos 
rendszer oldja meg, amely a két közeli patakba továbbítja a vizet. 

Hollókő közlekedési szempontból a jól ellátott települések közé tartozik. A forgalmi igényeket Szé-
csény és Pásztó irányába autóbuszok elégítik ki. A közúti kapcsolatok is jónak minősíthetők, a bekötő út 
felújítása 1983-ben elkészült. A községben a tanácsi úthálózat 2,5 km, ez teljes hosszban korszerű burko-
lattal ellátott. A nyári idegenforgalmi csúcsok idején parkolási gondok mutatkoznak, ennek megoldására 
csak a helyi erőforrások mozgósításával, ideiglenes burkolású parkoló kialakításával van lehetőség. 

A település hír-összeköttetése a megyére jellemző módon időszakosan korlátozott. A hír-összeköttetés 
javítása a szécsényi Crossbar központ VII. ötéves tervi üzemeltetése után várható. Az elektromos hálózat 
rekonstrukciója és az igényeknek megfelelő közvilágítás kiépítése befejeződött. 

összességében elmondható, hogy Hollókő infrastrukturális ellátása, építészeti emlékei, üdülőfalu és 
idegenforgalmi település funkciójából adódó igényei miatt az alapfokú települések megyei szintjét lénye-
gesen meghaladja. További feladatunk a megoldásra váró kérdések rendezése. 

Az ország e kis megyéjének idegenforgalmi értékeit természeti szépségei, erdős dombok, munkásmoz-
galmi és népművészeti hagyományokat őrző emlékei alkotják. Sajátos a bányatörténeti múzeuma és a népi 
építészet hagyományait egységben megőrző, a Cserhát lankái között megbúvó falu: Hollókő. 

Hollókő ma már világszerte számon tar tot t műemléki falu, egyre jobban illeszkedik a Hol lókő-
Szécsény-Ipolytarnóc idegenforgalmi tengelyébe. Értékét növeli, hogy nem skanzen, rideg múzeum. A 
falumagot jelentő település házai, falai között a mindennapi élet zajlik. Megtalálható itt a tanácsháza, az 
óvoda, a tisztasági fü rdő éppúgy, mint más feladatokat betöl tő középület és lakóház. A falumúzeum, 
vászonház, fafaragóház gazdagítja a látnivalót, kínál gyakorlási lehetőséget az érdeklődők számára. 

Idegenforgalmi kirendeltség és szakavatott idegenvezető segíti a vendégek kalauzolását. Ellátásukról 
kereskedelmi, ipari és egészségügyi szolgáltatóegységek gondoskodnak. Ma már nagyobb csoportok foga-
dására is alkalmas turistaszállás, camping várja a vendégeket, hasonlóan a közkedvelt családi üdülőházak is. 
Étkezési, bevásárlási és postai szolgáltatási lehetőségek szolgálják az idelátogatók kényelmét. 

A felsorolás ellenére sem tekintjük még Hollókőt minden szempontból kielégítőnek. Nagyon sok még a 
tennivaló azért, hogy ez a jelentős idegenforgalmi hely teljes díszében pompázzon és minden igényt 
kielégíthessen. Ezért is meleg szívvel gondolunk mindazokra, akik önzetlenül segítik Hollókő értékeinek 
feltárását, bemutathatóvá tételét, és kényelmet varázsolnak az idelátogató vendégeknek. Nevükben is 
szeretettel hívjuk-vái juk Hollókőre, kellemes kirándulásra, pihenésre, szórakozásra és az élő népi építé-
szeti együttes megtekintésére. 

C. Becker Judit 

Hollókő szerepe 
Nógrád megye idegenforgalmában 
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