
Rárósi Szabadidő Park 

 

 

 

Litke község közigazgatási területe, az Önkormányzat tulajdona. A településtől kb. 4 km-re, 

DNy-i irányban, az Ipoly folyó partján, az Ipoly és a Dobroda patak találkozásánál terül el. 

A szép természeti környezet, egészséges, jó levegő, az Ipoly folyó vizének tisztasága miatt 

– a községtől való viszonylag nagy távolság ellenére is – kedvelt fürdőhelye volt már régóta a 

litkei fiataloknak. Itt nem voltak a vízparton fák, bokrok. A folyó is biztonságos, mélysége, 

sodrása kiszámítható volt. Mint kirándulóhelyet is kedvelték a falusi iskola tanítói–tanulói, ezt 

több itt készült fénykép is bizonyítja. Ekkor még a neve is más volt. A „Kőrére” mentek 

fürödni, kirándulni. A terület az 1950-es években még egyéni gazdálkodók tulajdonában volt, 

kaszálták, legeltették a termelőszövetkezet megalakulásáig. 

 

A jó közlekedés miatt – vasút, közút – az 1930-as években kedvelt kiránduló és táborozási 

helye volt a városi cserkész-csapatoknak a közeli erdőben található, iható vizű forrás 

környéke: ez az un. „Cserkészkút”. Az Ipoly–parti rét alkalmas volt sportolásra, a folyó pedig 

fürdésre. A RÁRÓS nevet az 1960-as évektől kezdték használni, a közelében lévő, néhány 

házból álló szlovák település Ráróspuszta és a magyar oldalon kb. 1 km-re lévő vasúti 

megálló mintájára. 

 

 

     
Rárósi Kulturális Napok – a ’70-es években 

 

Ezekben az években az akkori Szécsényi Járási Hivatal és az ÁFÉSZ folklórfesztiválokat 

rendezett itt Rárósi Kulturális Napok néven. Az első szabadtéri színpadot akkor építették. A 

Karancs völgyében lévő községek kulturális csoportjai: néptáncosok, énekesek, versmondók, 

énekkarok, zenekarok számára biztosítottak fellépési lehetőséget. 

 

A rendezvényeknek nagy sikerük volt a fiatalok és idősek körében is. 

Az 1990-es évek közepén már megyei szintű programokat (Nógrádi Folklór Fesztivál) 

rendeztek itt. 2001 után a Rárósi Szabadidő Park siralmas állapotba került. A Nógrád Megyei 

Hírlap lehangoló cikkben foglalkozott e területtel: „Lepusztulóban a rárósi szabadidő park” 

címmel, fényképpel (2001. május 23.). 

 

 



    
Nógrádi Folklór Fesztivál – a ’90-es évek közepén 

 

Néhány csendes év következett. Egy említésre méltó rendezvény volt: 2007-ben a Magyar 

Cserkész-szövetség itt rendezte megalakulásának 100 éves évfordulója alkalmából a jubileumi 

táborát (1907-2007). 2010-2011 körül újra „feléledt” a park: családi vállalkozásban, 

szerződéssel üzemeltették a park egy részét és a büfét. (A színpadot és a büfét felújították ) 

A nyári hónapokban zenés, szórakoztató hétvégeket, sport-rendezvényeket szerveztek. Disco 

is működött, a szomszédos községekből, sőt Szlovákiából is jöttek fiatalok. 

A 6,4 hektáros, közművesített területen villany, vezetékes ivóvíz, épített, stabil épületben 

tisztálkodásra is alkalmas vizesblokk, valamint hat személy részére szállást biztosító faház 

található. Ezen kívül kiépített tűzrakó hely, nyársalók, asztalok, padok, sátorozási lehetőség is 

van. Ideális hely a pihenni, kikapcsolódni vágyó kirándulóknak. 

Litke Község Önkormányzata fúrásokat végeztetett a terület vízműhöz közeli részén, a 

nógrádszakáli, lefojtott termálvíz–kúthoz közel. Itt is létesült egy hasonló kút, vize 32 fokos, 

összetételét nem vizsgálták. 

 

 

 
 

 

 

 
[Szerk.: Kalocsai Miklósné] 

 

 


