SZURDOKPÜSPÖKI
Szurdokpüspöki Nógrád megye délkeleti csücskében a Mátra lábánál, a Zagyva
völgyében fekszik. A falu egyike volt annak a 10 birtoknak, amelyeket 1004-ben
adományozott Szent István királyunk az általa alapított Egri Püspökségnek. 1288ig maradt egyházi tulajdonban, ezután a Rédeyek, Kompolthyak, Báthoriak
birtokolták. 1926-ban egyesült a tőle északra fekvő Zagyvaszentjakabbal.
Legfontosabb épített örökségei az 1769-ben épült barokk stílusú „püspöki” Szent
Kereszt Felmagasztalása templom, melynek fő és mellékoltára, orgonája szintén barokk,
szószéke és keresztelőmedencéje copf stílusú. A „jakabi” Szent Jakab római katolikus templom
1904 és 1906 között épült. Szent Jakabot ábrázoló oltárképe Túri Gyula festőművész alkotása. A
község 1996-ban millecentenáriumi emlékművet állíttatott, 2004-ben a település fennállásának
ezer éves évfordulójára történelmi Emlék-kutat emeltek. Mindkét alkotás ifj. Szabó István
Munkácsy – díjas szobrászművész munkája.

A település határában lévő, helyi védettséget élvező, 2005-ben felújított Káponkánál
búcsújárást tartották régen búzaszenteléskor. 2010 augusztusában nyitotta meg kapuit a
Múltunk Háza, amely a helyi népviseletet, a falu lakosainak értékeit, régi bútorait, tárgyait,
munkaeszközeit mutatja be. A községtől északkeleti irányban a Kis-völgyben található népi
pincesor az évszázados hagyományokkal rendelkező szőlőtermelés szép emléke, a Muzsikál az
Erdő Mátrai Művészeti Napok szurdokpüspöki rendezvényének ad otthont minden évben. A
több mint ezer éves Szent - Kereszt kút Magyarország három leghíresebb szenthelyének egyike
volt, ahol Szűz Mária megjelent. A monda szerint ez a hely kegyhely volt, még ma is
gyógyhatást tulajdonítanak a kút vizének. A kutat 2008-ban újították fel, azóta Istenanya
kútjának is hívják.

Szurdokpüspöki legfontosabb helyi értéke és nógrádikuma a „Püspöki Libakultusz", amely
elnevezés a hagyományos libatartást takarja. A libatartáshoz kapcsolódó munkafolyamatok,
szokások, népdalok, mondókák, gyermekjátékok 2008 óta a Libafesztiválokon elevenednek
meg. A község az évente megrendezett – Sirokról induló Mátrabérc, valamint a kékestetői
Hanák Kolos – teljesítménytúrák célállomása. A települést körülölelő Források útvonala
bővelkedik természeti kincsekben.
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Hanák Kolos 1851-ben született Szurdokpüspökiben. 1886-tól írásaival népszerűsítette a Mátrát,
1887-ben alapította meg a Kárpát Turistaegylet Mátra Osztályát, hosszú évekig az egyesület
elnökeként szervezte a mátrai turizmust. Életének, munkásságának állít emléket a
Szurdokpüspöki Tiszta Életéért Egyesület által LEADER pályázati forrásból megvalósított Hanák
Kolos Közösségi és Emlékház. Az épületben berendezett, egész évben látogatható kiállítás
Hanák Kolos életpályáját és a Mátra turizmusának legfontosabb mérföldköveit mutatja be. A
fedett közösségi tér, a látványkemencével és a kényelmes szabadtéri bútorokkal kisebb
gasztronómiai rendezvényeknek, közösségi összejöveteleknek, az udvar hátsó részében
található, kuriózumnak számító pince borkóstolásnak és borversenyeknek ad helyet.
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Az 1983-ben épült Fenyves Fogadó a Szurdok völgyében, a
Gyöngyösre vezető 211-es közút mellett várja a pihenni
vágyókat, 4 db 2 ágyas, 1 db 1 ágyas, 1 db 3 ágyas szobával és
2 lakosztállyal. Az igényes berendezésű szobákban
fürdőszoba, televízió, telefon szolgálja a vendégek
kényelmét, a panzió egész területén ingyenes internet elérés
biztosított. A gyermekek kikapcsolódásához gondosan
kialakított játszótér ad lehetőséget. A családias hangulatú
vendéglátóhely étterme a magyar és nemzetközi konyha
különleges ételeit, Magyarország legjobb borait kínálja. Különtermében fogadások,
konferenciák, bankettek, családi ünnepségek, és esküvők is rendezhetők. A parkoló 20 autó
befogadására ad lehetőséget.
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A fővárostól alig egy órányira levő Kozárd igazi
turistafalu, a pihenésre és megújulásra várók, a sokszínű
természetet, a kultúrát, a palóc hagyományokat kedvelők
célpontja. A település mára már országos hírű
rendezvényei a tavaszi Almavirág Fesztivál és a
szeptemberi „Magyar Ízek – Magyar Színek”
Gasztronómiai Gyümölcsfesztivál.
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