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A legeredetibb magyar falu, a palóc Világörökség
Aki egyszer járt ezen a magyar népmesékbe illõ tájon, az többé nem felejti. Nem véletlenül vált a
gyönyörû palóc táj, és annak idillikus faluja a világörökség részévé 1987-ben. Az Ófalu 67 védett
házát ugyanis az UNESCO is jegyzi. Nem csak elsõ magyar résztvevõként került a listára, hanem a
világ elsõ olyan falujaként, mely kiérdemelte ezt a címet.Az Ófalu
A falu határát egy nagy fekete holló mása õrzi. A település fõutcájában a Kossuth utcában sorakoznak a
jellegzetes fehér, tornácos, deszkamellvédes, kontyolt palóc parasztházak. Az 1909-es tûzvész után
kapták mai egységes formájukat, és szerencsére most már több mint száz éve szinte teljesen változatlan a
falukép. A mûemléki védelem alatt álló házak legnagyobb része ma már az idegenforgalmat szolgálja,
legtöbbe be is mehetünk, különbözõ kiállításokat nézhetünk meg, kézmûves foglalkozásokon vehetünk részt,
de vendéglátóhelyként is funkcionál némelyik, belekóstolhatunk a palóc konyha remekeibe, sõt meg is
szállhatunk egy-két, a falusi turizmus céljaira átalakított házban.
A Hollókõ jelképének is számító apró, fazsindelyes, 1889-ben épült római katolikus templom a falu
szívében áll, fából ácsolt tornya egyetlen szög felhasználása nélkül készült.
Az Ófalu régi épületeiben található kiállítások általában áprilistól októberig tartanak nyitva, a legtöbb helyen
kisebb belépõdíjjal is számoljunk.
A falu legöregebb házában rendezték be a falumúzeumot, ahol egy középparaszti nagycsalád otthonába
pillanthatunk be. A 100 évvel ezelõtti idõket megidézõ enteriõrben a hagyományos használati és dísztárgyak,
bútorok mellett a gazdálkodás során használatos kéziszerszámokat is láthatunk.
A postamúzeumban korabeli tárgyak, fotók mellett Mikszáth és Madách leveleit is megtaláljuk.
A babamúzeum nagyszabású gyûjteményében mintegy 200 népviseletbe öltöztetett porcelánbabát találunk.
Több épületben is részt vehetünk kézmûves foglalkozásokon, lehet korongozni, gyertyát önteni, kékfestõzni,
szõni, vagy akár csuhébabát készíteni.
A számos hagyományõrzõ rendezvény közül a húsvétolás és a pünkösdölés a legnépszerûbb,
ünnepnapokon gyakran láthatjuk a híres palóc népviseletet is.A vár
Az Ófalu felett magasodó vár kihagyhatatlan látnivalója a hollókõi kirándulásnak.Tanösvények
A falut a 141 hektáros Hollókõi Tájvédelmi Körzet veszi körül
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