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A magyar nemesség bibliájának szülõfaluja
A Cserhát délnyugati peremén, a 423 m magas Kõ-hegy lábánál egy festõi völgyben találjuk a
gyönyörûen felújított kastélyáról és a híres középkori Werbõczy Hármaskönyvrõl ismert bájos kis
Alsópetényt, egy jellegzetes erdõs dombokkal körülvett nógrádi falvacskát.Alsópetény látnivalói
Prónay-kastély
Az alsópetényi Prónay-kastély 1750 körül épült barokk stílusban. Az eredeti tulajdonosa Gyurcsányi Ignác
volt, majd a család férfiágának kihalásával a Prónay család tulajdonába került. A nógrádi nemes kúriák
sorában az alsópetényi Prónay-kastély sorsa nem a pusztulás, hanem a megújulás lett. A nagy
gondossággal felújított mûemlékegyüttes, és a kastély õsfás parkja harmonikus egységet alkot a nógrádi
tájjal. A kastélyegyüttes négy fõ épülete, az U alakú, földszintes, udvari homlokzatán kétszárnyú lépcsõvel
díszített Nagykastély, a Kiskastély, a majorsági épületbõl kialakított Vendégház, valamint a Fürdõház.
Ezek közül a két kastélyépület a 18-19. században keletkezett és a mai formájukban is elsõsorban ennek a
korszaknak az emlékeit õrizték meg.
A Kastély ma magántulajdon, tökéletes helyszíne esküvõk, családi és baráti eseményeknek,
konferenciáknak, szakmai és kulturális rendezvényeknek.
Cím: Prónay-kastély, 2617 Alsópetény, Petõfi Sándor u. 52.
Látogatás: a kastély csak elõzetes bejelentkezéssel, csoportok számára, vezetéssel látogatható
Belépõ: 500 Ft/fõ
Telefon: 06/20/569-2271
www.pronaykastely.hu Templomdomb
A kastélytól a fõutcán továbbhaladva a posta után a bal oldalon nyíló keskeny, kis zsákutcán át érhetjük el a
templomdombra vezetõ lépcsõsort. Már a dombra felvezetõ lépcsõsor is a letûnt korok hangulatát árasztja.
A római katolikus templom a XV. században épült eredetileg gótikus stílusban. Hajóját Jeszenszky István
1724-ben barokk stílusban átépíttette, s felhasználta hozzá a régi anyagokat. A déli oldalon található a
sekrestye, az északin három barokk ablak. Az oldalbejárati ajtón rokokó kilincs, zár és vasalás.
Belépve a templomba a gótikus, keresztboltozatú szentélyben egy XVIII. század közepérõl származó
barokk fõoltárt találunk. Az oltárképen Szent István látható, amint felajánlja a koronát. A templomból
kilépve a különálló, kétemeletes barokk harangtorony tûnik a szemünkbe, mely a XVIII. században épült.
Harangját már az 1717-es irodalom megemlíti. A legnagyobb felirata:
http://kirandulastippek.hu/news/article/alsopeteny

