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ELŐSZÓ
A „Phare CBC 2003 Magyarország-Szlovákia üzleti infrastruktúra, innováció és
humánerőforrás fejlesztés a határ mentén” elnevezésű program keretében a
Dunakanyar Kulturális Alapítvány támogatást nyert a „Komplex vállalkozás-élénkítő
program az Alsó-Ipolymente határon átnyúló térségére” című projekt
megvalósítására.
A projekt keretében az alábbi tanulmányok kerülnek kidolgozásra:
1. Helyzetfeltáró tanulmány (jelen munkafázis tárgya)
2. Piackutatás és marketing terv
3. Helyi komplex vállalkozás-élénkítési program
A Helyzetfeltáró tanulmány azzal a céllal készült, hogy megfogalmazza az Alsó Ipoly
– mente határon átnyúló térségének tudatos fejlesztéssel elérhető jövőképét, és
helyzetfeltárásával megalapozza a piackutatás és marketing terv elkészítését
valamint a helyi komplex vállalkozás–élénkítési program kidolgozását a nyertes
pályázatban foglaltaknak megfelelően, megteremtve ezzel a tudatos fejlesztéshez
szükséges, stratégiai fejlesztési tervjavaslat szintű komplex tervi alapokat.
A projekt határon átnyúló célterületének magyarországi területrésze Bernecebaráti,
Ipolydamásd,
Ipolytölgyes,
Kemence,
Kóspallag,
Letkés,
Márianosztra,
Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Tésa, Vámosmikola, Zebegény, szlovákiai
területrésze Kiskeszi, Ipolyszalka, Leléd, Bajta, Helemba települések közigazgatási
területéből tevődik össze.
A Helyzetfeltáró tanulmány a magyar–szlovák határon átnyúló területrendezési és
területfejlesztési tanulmánytervek készítése során kialakult módszertannak
megfelelően a demográfiai jellemzők, emberi erőforrások, közlekedési és műszaki
infrastruktúra, környezet-, természet- és tájvédelem, valamint a gazdaság
dimenziójában végezte el a helyzetelemzést és a fejlesztést befolyásoló tényezők
értékelését. Az említett elemzések alapján kerültek megfogalmazásra az elvileg
lehetséges különböző jövőképekhez tartozó fejlődési forgatókönyvek: a
spontán fejlődés forgatókönyve, az ideális fejlődés forgatókönyve, és a tudatos
fejlesztés forgatókönyve
A határon átnyúló térség komplex jövőképe és a vállalkozás élénkítés fő iránya az
önkormányzatok, civilek, vállalkozók részvételével tartott szeminárium sorozat és
műhelybeszélgetések (work-shopok) keretében került megfogalmazásra, amelyek a
tanulmány kidolgozását kísérték.
A határon átnyúló térség jelenlegi helyzetét összefoglalóan az alábbiak jellemzik. A
magyarországi területrész lakossága 13002 fő, a szlovákiai területrészé 2990 fő, a
vizsgált térség lakossága összesen 15992 fő. A területen egyetlen városi ranggal
rendelkező település található, Szob, amelynek lakossága 3005 fő.
Az Ipoly folyó két oldalán elterülő célterület nagysága 380,74 km2, amelyből 314,74
km2 esik a magyarországi, 66 km2 a szlovákiai területrészre.
A célterület népsűrűsége 42 fő/km2, amelyből a magyarországi területrészé 41
fő/km2, a szlovákiaié 45,3 fő/km2. A népsűrűség településenként 9 fő/km2

(Perőcsény) és 66 fő/km2 (Vámosmikola) között váltakozik a magyar területrész
Szobtól északra eső falvaiban. A térség városában 137,52 fő/km2, a fővároshoz
legközelebb eső legdélibb községében, Zebegényben 112,44 fő/km2. Az említett 11
északi falu többségében, 7 községben (Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes,
Kemence, Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa) a települések népsűrűsége 30 fő/km2
körüli (Ipolydamásd: 30,60 fő/km2), illetve az alatti. Ez az alacsony népsűrűség a
vidék kifejezetten rurális jellegét tükrözi.
A célterület településeit az élveszületések számának csökkenése és a halálozások
számának emelkedése, illetve stagnálása miatt a természetes fogyás és az
elöregedés demográfiai folyamatai jellemzik. A népességfogyást a migrációs mérleg
pozitív értéke ellensúlyozza bizonyos mértékben, összességében így a
magyarországi területrész népessége lassú ütemben, de növekedést mutat, mely a
magas számú bevándorlással magyarázható. Ebben a pozitív tendenciát mutató
folyamatban azonban hátrányt jelent, hogy a bevándorlók zöme az idősebb
korcsoportokhoz tartozik, így az öregedési index növekedésének természetes
folyamatát, a kistérségre jellemző elöregedés tendenciáját erősíti.
A célterületet feltáró „külső” közlekedési infrastruktúra értékelése alapján
megállapítható, hogy közlekedés-földrajzi helyzete szempontjából a vizsgált, határon
átnyúló
térség
térszerkezeti
pozíciója
az
eddig
megvalósult
nagy
közlekedésfejlesztési projektek eredményeként már jelenleg is rendkívül kedvező és
a jövőben várhatóan tovább javul. A célterületet keletről a 2. számú, I. rendű
főútvonal Budapest-Ipolyság-Besztercebánya-Krakkó nemzetközi közlekedési
tengelye, nyugatról a Budapestről a 10-es számú főúttal kiinduló, Dorogon és
Esztergomon áthaladó, majd Párkányon át Léva térségén keresztül a Garam folyó
völgyében folytatódó 76. számú szlovákiai főút szlovákiai közlekedési tengelye,
északról a Lévától délre eső, 75. számú Pozsony-Érsekújvár-Nagykürtös-Losonc
főútvonal szlovákiai közlekedési tengelye, délről a Duna nemzetközi hajóútja és a
Budapest-Szob-Párkány-Pozsony közötti két vágányú villamosított nemzetközi vasúti
fővonal tárja fel. A 2/A autóút megépülésével a célterület déli (Zebegény) és északi
(Bernecebaráti) kapuja egyaránt egy órán belüli utazási idővel elérhetővé vált
Budapestről az M0-ás körgyűrű 2/A csatlakozási pontjától. Ennek a körülménynek a
jelentősége abban áll, hogy a magyar főváros – mint világváros és a kelet-nyugat és
észak-dél irányú európai uniós közlekedési tengelyek (Helsinki folyosók)
csomópontjában fekvő, nemzetközi repülőtérrel rendelkező közép-európai
metropolisz – a Magyarországra irányuló turistaforgalom nagyobbik hányadának
célpontja, illetve belépési és elosztási központja. Ebből következően az a potenciális
turisztikai célterület, amely elérési időben számítva közelebb helyezkedik el
Budapesthez, kedvezőbb turisztikai fejlesztési potenciállal rendelkezik térszerkezeti
szempontból, mint amelyik távolabb van. Kevésbé kedvező a célterület kerékpáros
és vizi megközelíthetősége. Az országos kerékpárút hálózat részét képező
Budapest-Szob kerékpárút csak néhány részletében épült meg. A Budapestről a
Dunakanyarba, illetve az országhatáron túlra közlekedő menetrendszerinti
hajójáratok nem állnak meg a vizsgált terület egyik Duna parti településén sem.
A vizsgált terület alapvetően kedvező pozícióját térszerkezeti és marketing
szempontból a következő 10 éves periódus folyamán tovább fogja javítani két másik
tényező is:

•

az M2 autópálya kiépülése a Budapest-Vác-Parassapuszta vonalon az érvényben
lévő közlekedésfejlesztési kormányzati döntéseknek megfelelően 2015-ig, amely
a terület északi kapujának elérési idejét legalább negyed órával csökkenteni
fogja;

•

a Dunakanyar felvétele az UNESCO Világörökség Jegyzékébe, amelynek
eredményeként a célterületből legalább annak Duna menti déli sávja (Helemba,
Szob, Zebegény) rákerül a globális turizmus célpontjait tartalmazó térképre a
világörökség jegyzék olyan elemei mellé, mint például a chambordi kastély, az
egyiptomi piramisok vagy az angkori szentély.

A vizsgált terület belső közlekedési hálózatának állapota kevésbé kedvező. A
Dunakanyar településein átvezető Vác-Szob útvonal a potenciális turisztikai
fejlesztések szempontjából legfontosabb időszakokban túltelített a Verőcére, a
Kismarosra, Nagymarosra, Zebegénybe tartó célforgalom miatt. A szlovákiai és
magyarországi területrészt összekötő, valaha létezett Ipoly hidak közül jelenleg csak
a Letkés és Ipolyszalka közötti létesítmény üzemel. A gépjármű közlekedés
szempontjából a célterület észak-dél irányú gerincútját alkotó Szob-VámosmikolaBernecebaráti útvonal jelenlegi műszaki állapota rossz és alkalmatlan a potenciális
turistaforgalom lebonyolítására. A kerékpárút hálózat hiányos, meglévő elemei
sincsenek az európai normáknak megfelelően és a biztonságos közlekedéshez
szükséges előfeltételeket biztosító módon kiépítve. A Börzsöny belsejének feltárását
környezetbarát módon lehetővé tevő kisvasút hálózat lényeges elemei hiányoznak,
és a meglévőket is a megszűnés veszélye fenyegeti. A turistautak sűrű és viszonylag
jól karbantartott hálózatot alkotnak a hegyvidéken, a szükséges erőforrások
hiányában azonban az őket gondozó civil szervezetek egyre kevésbé tudják
biztosítani megfelelő szinten való fenntartásukat.
A helyi gazdaság helyzetét a térségben élő népesség viszonylagos szegénysége,
kedvezőtlen jövedelmi helyzete és regionális összevetésben hátrányos helyzetére
utaló mutatói határozzák meg. 16000 főt el nem érő, 380,74 km2-en alacsony
népsűrűséggel eloszló lakossága, amelynek népesség száma összesen egy
kisvárosét teszi ki nem testesít meg olyan fizetőképes keresletet, amely a piaci
alapon működő helyi szolgáltatási szektor fejlődésének alapja lehetne. A térségben
élő munkavállalók nagy részének foglalkoztatását a korábbi időszakban biztosító
mezőgazdasági termelőszövetkezetek és ipari, élelmiszeripari üzemek a
rendszerváltás és a privatizáció következtében radikális mértékben lecsökkentett
kapacitással működnek, helyüket pedig nem tudták átvenni a foglalkoztatás
szempontjából az újonnan alakult, illetve betelepült vállalkozások. Az országhatár
uniós belső hátárrá válásának folyamatával párhuzamosan megszűnnek a
határőrség, illetve a vámhivatal által a térségben korábban biztosított munkahelyek
is. A célterület munkavállalóinak foglalkoztatását az említett korábbi foglalkoztatók
helyett Párkány--Esztergom-Dorog iparvidékének vállalatai, a rétsági ipari parkba
települt vállalkozások, illetve Vác és a budapesti agglomeráció biztosítja. Ez az
összefüggés magyarázza, hogy az említett, a térség munkavállalói szempontjából
kedvezőtlen irányú strukturális gazdasági változások ellenére a magyarországi
területrész munkanélküliségi mutatói a megye más kistérségeihez képest
kedvezőnek tekinthetők. A hátrányosabb helyzetű kistérségekhez hasonlóan a
vizsgált területen is jelentős probléma, hogy a népesség tartós munkanélküli részét
hogyan lehet visszavezetni a munka világába. A tercier szektorban működő
vállalkozások legjelentősebb piacát nem a térség belső kereslete biztosítja, hanem a

turizmus. A turizmus az elmúlt évtized folyamán jelentős fellendülésen ment
keresztül. Zebegényben és a Börzsönyben újra lendületet kapott az a folyamat,
amely a XX. század első felében indult meg, és üdülőterületek, turistautak, sípályák
és menedékházak létrehozásával a közeli főváros rekreációs és üdülőterületévé tette
az említett célterületeket. A fellendülés további kibontakozását azonban akadályozza
az összehangolt marketingtevékenység és infrastruktúra-fejlesztés hiánya az
előkészítés és a megvalósítás szintjén egyaránt. Ennek az állapotnak a
fennmaradása azzal a veszéllyel jár, hogy a térség fejlesztésében érdekelt szereplők
– civilek, vállalkozók, települési önkormányzatok – nem tudják kihasználni azt a
lehetőséget, amelyet a szükséges fejlesztések megvalósítására a 2007-2013 közötti
EU költségvetési időszakban megnyíló támogatási lehetőségek hordoznak
magukban.
A célterület természeti és épített környezete országos összehasonlításban is
kiemelkedően kedvező adottságokkal rendelkezik.
A vizsgált magyarországi terület túlnyomó hányada a Duna-Ipoly Nemzeti Park része
(Zebegény, Szob, Ipolydamásd, Márianosztra, Kóspallag, Letkés, Ipolytölgyes,
Nagybörzsöny, Perőcsény, Kemence, Bernecebaráti közigazgatási területének
jelentős része). A szlovákiai területrészen védett természeti terület a Kovácspataki
dombok, illetve a Burda hegység jelentős része a Dunakanyarban Helemba, Leléd és
Bajta közigazgatási területén, a Damásdi szurdok túlsó oldalán. A Duna-Ipoly
Nemzeti Park területének több mint negyed része a célterület magyarországi részére
esik. Ebből a magyarországi területrész minden egyes lakosára több mint 1 ha
nemzeti parki terület jut.
A célterület épített környezete a természeti környezetéhez hasonlóan gazdag
értékekben. Régészeti és építészeti öröksége az Ipoly völgy és a hegyvidék újkőkori
lakótelepeiből, rézkori telepeiből, bronzkori nyílt és erődített telepeiből, földváraiból,
középkori várak romjaiból, Árpád-kori és későbbi román, gótikus stílusú
templomokból, illetve maradványaikból, a török hódoltság utáni újjáépítés emlékét
őrző barokk templomokból, kolostorokból, kúriákból, kastélyokból, népi építészeti
emlékekből és épületegyüttesekből áll. Ipolykiskeszi Árpád-kori eredetű
négyszögletes szentélyzáradékú körtemploma az egyetlen meglévő emléke ennek a
Kárpát-medencében a középkorban létezett épületfajtának. Az őskortól lakott
vidéken, ahol a mai falvak többsége Árpád-kori eredetű, a települési örökség unikális
emlékei jelennek meg Nagybörzsöny és Bernecebaráti településszerkezetében. A
célterület gazdag középkori és újkori régészeti és építészeti örökségének
tudományos hitelű feltárása és bemutatása érdekében a helyzetfeltárás keretében
elkészítésre került egy hiánypótló tanulmány és adattár is. Történész, illetve régész
szerzőinek tudományos munkája részletes ismertetéssel és elemzésekkel alapozza
meg azt a megállapítást, hogy a célterület olyan gazdag, összetételében és területi
sűrűségében kiemelkedő jelentőségű régészeti és építészeti örökséggel rendelkezik,
amely a térségbe irányuló turizmus fejlesztésének egyik pillére lehet.
A térség kulturális örökségének másik fontos részét képezik a XX. századi magyar
építészet és képzőművészet élvonalához kötődő Zebegényi hagyományok. Kós
Károly és Jánszky Béla Kőrösfői-Kriesch Aladár falfestményeivel díszített zebegényi
temploma a századelő közép-európai építő- és képzőművészetének nemzetközi
szinten ismert remekműve. A Magyar Nemzeti Galériában a XX. századi magyar
festők munkásságát bemutató teremsor legelőkelőbb helyén látható képek festői –

Szőnyi István és Berény Róbert – a század első felében Zebegényben alkottak,
aminek emlékét múzeum őrzi.
Az Alsó-Ipolymente folyóvölgye és a két oldalán elterülő hegyvidék olyan természeti
adottságokkal és kulturális örökséggel rendelkezik, amely arra predesztinálja, hogy a
Budapestről, mint közép-európai metropoliszból és globális jelentőségű turisztikai
célpontból és elosztó központból kiinduló ökoturizmus, kulturális turizmus nemzetközi
jelentőségű célterülete és a főváros népességének egyik legfontosabb rekreációs
területe legyen.
A célterület tudatos fejlesztésének legfontosabb tétje és kihívása az, hogyan lehet a
természeti és az épített környezet meglévő értékeinek kihasználására alapozva, a
természeti környezet és a technikai civilizáció egyensúlyát megtartva, a közszféra és
a magánszféra együttműködésével biztosítani az Alsó-Ipolymente határon átnyúló
térségének turisztikai fejlesztését.
Erre a kihívásra válaszol a Helyzetfeltáró tanulmány „4. A jövőkép forgatókönyvei”
című fejezetében a tudatos fejlesztés forgatókönyve és a hozzátartozó stratégiai
fejlesztési tervjavaslat.
A Helyzetfeltáró tanulmányt külön erre a célra felkért szerzőkből összeállított
munkacsoport készítette, amelynek tagjai az operatív település- illetve
területfejlesztési tervezés és a hozzákapcsolódó szakterületek elismert szakértői. A
munka szakmai irányítója jelentős ismeretekkel rendelkezik az Európai Unió
stratégiai tervezési kutatási tanulmányainak készítése, és kiemelkedő
tapasztalatokkal rendelkezik a szlovák-magyar határon átnyúló területi tervezés,
valamint a közszféra és a magánszféra együttműködésével történő operatív
településfejlesztés, komplex településfejlesztési és településrehabilitációs akciók
előkészítése és megvalósításának irányítása terén. A témafelelős szociológus és
településmérnöki képzettsége alapján folytatott tervezési gyakorlata és a szlovákmagyar határon átnyúló területi tervezésben történő részvétele során jelentős
tapasztalatokat szerzett helyzetelemzések készítése és a fejlesztést befolyásoló
tényezők értékelése terén. A szlovákiai adatok összegyűjtését, elemzését és
értékelését Szekeres Krisztián végezte, aki a szlovákiai területrendezési tervezésben
szerzett hasonlóan széleskörű és elmélyült ismereteket. A honfoglalás utáni
régészeti és építészeti örökségre vonatkozó tanulmány és adattár készítői
történészként és régészként a szakterület elismert szakemberei.
A szerzők által készített jelen Helyzetfeltáró tanulmány a szerzői jogról szóló törvény
hatálya alá és szerzői jogi védelem alá tartozik, felhasználása kizárólag a
Városfejlesztés Rt. által ellenőrzött módon és a Városfejlesztés Rt. hozzájárulásával
történhet.

Budapest, 2006. február 15.

1. Helyzetelemzés az Alsó Ipoly-mente határon átnyúló térségre
1.1. DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK, EMBERI ERŐFORRÁSOK
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS
MAGYARORSZÁGI TERÜLETRÉSZ
A Szobi kistérség Pest megye legészakibb kistérsége. Északról és nyugatról szlovák
területekkel, keletről a Balassagyarmati és a Rétsági kistérséggel szomszédos.
Délről – nyugatról keleti irányba haladva – az Esztergomi, a Szentendrei és a Váci
kistérség öleli körbe. A KSH besorolása szerint az Ipoly-mente alapvetően vidéki
kistérség, azaz a vidéki településen élők aránya magasabb mint 50%.
Pest megye általános adatai (2004):
Kistérségek

Lakónépesség Népsűrűség
az év végén
fő/km2
(fő)

Élveszületé
s

Halálozás

Belföldi
vándorlás
különböz
et

Belföldi
vándorlás
különbözet
évi átlaga
2000-2004

60 éves és idősebb
népesség aránya az
állandó népességből,
december 31. %

1000 lakosra

Aszódi
Budaörsi
Ceglédi
Dabasi
Dunakeszi
Gödöllői
Gyáli
Monori
Nagykátai
Pilisvörösvári
Ráckevei
Szentendrei
Szobi
Váci
Veresegyházi
Pest megye
összesen

35.281
146.852
122.113
43.475
64.414
107.020
73.493
90.640
61.481
84.999

146
567
99
87
710
258
198
196
100
247

8,8
10,6
9,8
8,8
10,1
10,7
10,1
9,8
9,3
11,7

12,4
9,6
13,8
12,4
10,2
11,5
11,9
12,6
13,3
10,0

6,6
16,8
3,7
10,1
19,9
14,4
7,9
13,6
6,5
19,6

8,1
18,8
5,4
10,8
15,3
15,2
8,9
16,6
12,0
21,4

20,0
17,3
20,4
18,1
18,4
18,2
18,9
18,6
19,4
17,8

127.619
73.082
13.002
68.467
31.691

203
224
41
159
198

11,1
10,7
8,3
10,1
12,3

11,5
9,6
15,5
12,4
10,5

20,2
22,1
5,9
4,9
35,7

22,6
22,8
7,6
6,1
41,9

18,2
18,0
23,6
19,8
16,5

1.143.629

179

10,3

11,5

14,0

15,5

18,6

Forrás: KSH Pest megyei Statisztikai Évkönyv 2004

Pest megye az ország legnépesebb megyéje, területének nagysága alapján pedig a
harmadik helyen van Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén után. A kistérségek
közül 2004-ben a Szobi kistérség rendelkezik a legalacsonyabb lakónépességgel
(13002 fő), népsűrűséggel (41 fő/km2). Itt a legkevesebb az élveszületés (8,3 1000
lakosra), és a legmagasabb a halálozások száma (15,5 1000 lakosra), és itt a
legmagasabb a 60 éves és idősebb népesség aránya (23, 6).

A Szobi kistérség települései, általános adatai:
A település
területe km2
37,68
11,60
13,66
42,75
12,77
24,55
20,26
50,69
41,39
20,07
4,38
25,29
9,65
314,74

Településnév
Bernecebaráti
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Perőcsény
Szob
Tésa
Vámosmikola
Zebegény
Kistérség területe

A település
népsűrűsége fő/km2
26,27
30,60
29,06
26,27
58,65
46,82
41,16
15,12
9,00
137,52
24,66
66,00
112,44
41

Forrás: KSH Pest megyei Statisztikai Évkönyv 2004

SZLOVÁKIAI TERÜLETRÉSZ
A vizsgált terület szlovák része 5 település közigazgatási területéből tevődik össze. A
terület Szlovákia délnyugati és a Nyitrai Kerület dél-keleti részén található Nyitrától
kb. 85 km-re. Ezen belül az Érsekújvári Járás keleti részén, Érsekújvártól kb. 50 kmre. A települések Párkány város természetes vonzásköréhez tartoznak, mely jelenleg
a párkányi körzet közigazgatási központja is.
Helemba
Az első írásos emlék, év
A falu közepének
tengerszint feletti
magassága, [m]
A község teljes területe [m2]
Népsűrűség fő / km2
Épületek száma1
Tartósan lakott épületek
2
száma

Leléd

1138

1262

117

124

13 865 728
52
327
324

8 239 873
48

265

235

Bajta
1261

Ipolyszalka
1156

1248

110

115

26 065 976
40
430
425

8 432 277
47
184
184

383

166

197
9 329 969
42

141

142

180

174

107

101

148

130

Kiskeszi

355

Forrás : Szlovák statisztikai hivatal, http://www.statistics.sk, Mestská a obecná štatistika, 2003 12. 31.
1
A közölt adat a falu területén található összes épületet tartalmazza a víkendházakat is beleértve.
2
Olyan épületek, amelyekben legalább egy tartósan lakott lakásegység (állandó lakhely) található.

TELEPÜLÉSSZERKEZET, KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER
MAGYARORSZÁGI TERÜLETRÉSZ
A kistérség központja Szob, alközpontként funkcionál Vámosmikola. A térség
településszerkezetére jellemző a vonalas elrendeződés, amely azt jelenti, hogy
Zebegény községtől Szob városon keresztül az Ipoly folyó mentén egy közúton
1
2

A közölt adat a falu területén található összes épületet tartalmazza a víkendházakat is beleértve.
Olyan épületek, amelyekben legalább egy tartósan lakott lakásegység (állandó lakhely) található.
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egymás után helyezkednek el a települések. Erre az útra van felfűzve leágazásokkal
Márianosztra, Kóspallag, majd Nagybörzsöny, Perőcsény.
Az Ipolymente terület a múltszázadban Hont vármegyéhez tartozott. A központja
1752-től 1806-ig Kemencén volt. A trianoni békeszerződés során a határt az Ipoly
folyó mentén húzták meg. Ez Hont vármegye kettészakadását jelentette. A két
világháború között a terület Nógrád megyéhez tartozott egészen 1948-ig, majd Pest
megyéhez került. Ezzel betejesedett a sorsa: az egykor virágzó kapcsolatokkal
rendelkező vidék menthetetlenül periférikus helyzetbe került.
SZLOVÁKIAI TERÜLETRÉSZ
A vizsgált terület közigazgatásilag az Érsekújvári járáshoz tartozik, ezen belül a
Párkányi körzethez. Párkány város alkotja a környék természetes központját, itt
találhatók a közigazgatási intézmények egy része, valamint szociális és a piaci
szolgáltatások. A települések közül egyedül Ipolyszalka (Salka) tölt be „alközponti”
szerepet. A vizsgált területen a legjelentősebb közút a Párkányt (Štúrovo)
Ipolysággal (Šahy) összekötő másodosztályú út. Az említett út elhalad Bajta mellett
és keresztül halad Szalka és Kiskeszi településeken. Leléd és Helemba
zsáktelepülések, közúton való magközelítésüket a harmadosztályú utak biztosítják.
DEMOGRÁFIA
MAGYARORSZÁGI TERÜLETRÉSZ
Lakónépesség alakulása
A népszámlálási adatsorok vizsgálata: (1970; 1980; 1990; 2001)
A kistérség lakónépessége 1970 (15.599 fő) és 1980 (14.364 fő) között ∼8%-al
csökkent, a települései közül Letkésen stagnált, Zebegényben 9%-al emelkedett,
Perőcsényben és Tésán 24, illetve 28%-al csökkent. 1980-1990 között az országos
tendenciánál nagyobb mértékben csökken tovább a kistérség lakónépessége, ∼10%al. Tésán és Perőcsényben közel 30%-os a csökkenés mértéke. 1990-2001 között az
ország ∼2%-os csökkenésével szemben a kistérség lakónépessége 6%-al (810 fővel)
emelkedik. A települések közül ebben az időszakban Ipolytölgyes, Kóspallag, Letkés,
Márianosztra, Vámosmikola és Szob lakónépessége mozdul pozitív irányban, míg a
többi település lakónépessége az előző időszaknál kisebb mértékben ugyan de
csökken.
A 2001. évi népszámlálás utáni években a településeken apróbb lakónépesség szám
változások figyelhetők meg, 2001-2003 között a kistérség lakónépessége ∼5%-al
csökkent, 2003-2004 között stagnált. A települések közül 2001-2003 között Tésán
csökkent a legnagyobb mértékben a lakónépesség száma (∼15%-al), a többi
településen minimális mértékben emelkedett, illetve stagnált. A kistérség
lakónépesség száma 2003-ról 2004-re nem változott (2003-ban 13001 fő, 2004-ben
13002 fő).

Élveszületések, halálozások száma
Az országos tendenciának megfelelően 1970-2001. között a kistérség
élveszületéseinek száma folyamatosan csökken, a halálozások száma növekszik.
Az (1970-79 – 1980-89) közötti időszakban a kistérség minden településén az
országos mértéknél finomabban ugyan, de csökken az élveszületések száma. (198089 – 1990-2001) közötti időszakban Vámosmikola, Márianosztra, Letkés,
Ipolytölgyes, és Bernecebaráti településeken növekedik az élveszületések száma. A
halálozások országos mértékét az (1970-79 – 1980-89) közötti időszakban
Bernecebaráti, Kóspallag, Letkés, Perőcsény és Szob haladja meg, az (1980-89 –
1990-2001) közötti időszakban Bernecebaráti, Kóspallag, Márianosztra település
mutat az országosnál rosszabb halálozási értékeket.
A 2001. évi népszámlálás utáni években a kistérség élveszületéseinek száma
folyamatosan csökken, 2001-ről 2003-ra ∼10%-al, 2003-ról 2004-re ∼3%-al.
2001-ről 2003-ra a kistérség az országos tendenciának megfelelően 3%-os
emelkedést mutat a halálozások számát tekintve, 2003-ról 2004-re az országban 2%al a kistérségben 13%-al csökken a halálozások száma.
A TEIR 2004-es „100 halálesetre jutó élveszületések száma” című (5 skálás) ábrája
szerint a Szobi kistérség a 36,49-57,11 db 100 halálesetre jutó élveszületési szám
kategóriába tartozik, ezzel Pest megyében a legalacsonyabb értéket produkálja.
Természetes szaporodás
A kistérség természetes szaporodása 1970-től 2001-ig folyamatos fogyást mutat,
1970-79 között -28 fő, 1980-89 között -922 fő, 1990-2001 között -1185 fő. A 2001.
évi népszámlálás után a kistérség természetes szaporodása 2001-ben -103 fő, 2003ban -121 fő, 2004-ben -93 fő volt. A 2003-ról 2004-re tapasztalható országos
mérséklődés a fogyásban a kistérségnél is megfigyelhető.
A TEIR 2004-es „100 lakosra jutó természetes szaporodás 2004-ben” című (5
skálás) ábrája szerint a Szobi kistérség a -1,32 - -0,62 db 100 lakosra jutó
természetes szaporodás kategóriába tartozik, ezzel Pest megyében az 5 skálájú
listán a legalacsonyabb értéket produkálja.
Vándorlási különbözet
A kistérség területén 1970-től folyamatos bevándorlás figyelhető meg. 1970-79 között
az elvándorlás mértéke 1207 fő, 1980-89 között már csak 620 fő. 1990-2001 között a
KSH adatszolgáltatása szerint 1995 fő a bevándorlók száma. A 2001. évi
népszámlálás után a kistérségben csökken ugyan 2001-ről (203 fő) 2003-ra (36 fő)a
bevándorlók száma, de 2003-ról 2004-re (77 fő) ismét növekszik, és folyamatosan
pozitív értékeket mutat.
A lakónépesség folyamatos növekedése nem a természetes szaporodás, mivel a
születések száma folyamatosan csökken, a halálozások száma növekszik. A
bevándorlók számának folyamatos növekedése ad magyarázatot a lakónépesség
pozitív alakulására.

A TEIR 2004-es „100 lakosra jutó odavándorlás 2004-ben” című (5 skálás) ábrája
szerint a Szobi kistérség a 4,98-7,61 100 lakosra jutó odavándorlás kategóriába
tartozik, ezzel Pest megyében a többi kistérségnek megfelelően (kivéve az Aszódi,
Monori, Dabasi, Ceglédi-Nagykőrösi-Abonyi kistérségek) az 5 skálájú listán a
legmagasabb értéket produkálja.
A TEIR 2004-es „100 lakosra jutó elvándorlás 2004-ben” című (5 skálás) ábrája
szerint a Szobi kistérség a 4,5-4,89 100 lakosra jutó elvándorlás kategóriába tartozik,
ezzel Pest megyében a Váci, Szentendrei, Budaörs-Érd-Százhalombattai
kistérségekkel együtt a többi az 5 skálájú listán a második legmagasabb értéket
produkálja.
A TEIR 2004-es „100 lakosra jutó vándorlási különbözet 2004-ben” című (5 skálás)
ábrája szerint a Szobi kistérség a 0,27-2,39 100 lakosra jutó vándorlási különbözet
kategóriába tartozik, ezzel Pest megyében a többi kistérséggel együtt az 5 skálájú
listán a legmagasabb értéket produkálja.
Korcsoportok megoszlása
A 2001. évi népszámlálási adatok szerint az összevont korcsoportok megoszlásában
a Szobi kistérségben a 0-19 éves korcsoport százalékos aránya alacsonyabb, a 60
év feletti korcsoport százalékos aránya pedig magasabb az országos átlagnál. A 2059 év közötti korcsoport aránya közel azonos. A 60 év felettiek aránya
Bernecebarátiban, Ipolydamásdon, Kemencén, Kóspallagon, Nagybörzsönyben,
Perőcsényben, Tésán, Vámosmikolán, Zebegyénben haladja meg az országos
átlagot. A 0-19 év közöttiek aránya Bernecebarátiban, Ipolydamásdon, Kemencén,
Márianosztrán, Nagybörzsönyben, Perőcsényben, Tésán alacsonyabb az országos
átlagnál. A korcsoport megoszlást torzítja a márainosztrai intézeti háztartás.
Török Gábor (Datapass Kft.) által készített „Hálózatépítés, térségen átnyúló
területfejlesztési és ellátási terv” című munkájában az összevont korcsoportok
megoszlását (2004. január 1.) elemzi, melyben a következő megállapításokat teszi.
A leginkább hátrányos korösszetételű település Tésa, ahol a legfiatalabb
korcsoportba tartozók aránya a legalacsonyabb, a legidősebbeké pedig a
legmagasabb. Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet Perőcsény esetében is, jellemző,
hogy a 65 év felettiek aránya Tésán 2,9 szerese Perőcsényben pedig 2,7 szerese a
Pest megyei aránynak.
A TEIR 2004-es „0-14 éves népesség aránya” című (5 skálás) ábrája szerint a Szobi
kistérség a 15,59-16,21 0-14 éves népesség aránya kategóriába tartozik, ezzel Pest
megyében Dunakeszi kistérséggel együtt az 5 skálájú listán a középértéket
produkálja.
A TEIR 2004-es „60-X éves népesség aránya” című (5 skálás) ábrája szerint a Szobi
kistérség a 22,55-27,42 60-X éves népesség aránya kategóriába tartozik, ezzel Pest
megyében Budapesttel együtt az 5 skálájú listán a legmagasabb értéket produkálja.
A TEIR 2004-es „öregedési mutató” című (5 skálás) ábrája szerint a Szobi kistérség
az 1,37-1,51 db öregedési mutató kategóriába tartozik, ezzel Pest megyében
Budapest után az 5 skálájú listán a második legmagasabb értéket produkálja.

Eltartottsági ráta
A fent említett elemzés alapján a 0-14 évesek és a 65-X évesek számának összege
a 15-64 évesek számához viszonyítva adja az eltartottsági rátát, mely lényegében
azt fejezi ki, hogy a kereső korú népességre mekkora arányú eltartott népesség jut.
Ezen számítás alapján a kistérségen belül a legjobb mutatóval Ipolytölgyes (38,5), a
két legrosszabb mutatóval pedig Perőcsény (88,2) és Tésa (87,5) rendelkezik.
Ipolytölgyes esetében a Szent Erzsébet Egészségügyi Gyermekotthonban nevelt
fiatalok száma torzítja az adatokat.
Öregedési index
A 65 éves és idősebb népesség aránya a 0-14 évesekéhez viszonyítva. A Pest
megyei érték 75,8 a kistérségé 109,7. A kistérségen belül a legjobb indexű
Ipolytölgyes, a legrosszabb Tésa, melyek között 9,1 szeres a különbség. Az
ipolytölgyesi gyermekotthonban lakók száma itt is torzító tényezőként hat.
Demográfiai folyamatok
A kistérségben előzőleg elkészített anyagok, és a mostani vizsgálatok alapján
megállapítható, hogy a kistérség népessége lassú ütemben, de növekedést mutat,
mely a magas számú bevándorlással magyarázható. Ebben a pozitív tendenciát
mutató folyamatban azonban hátrányt jelent, hogy a bevándorlók zöme az idősebb
korcsoportokhoz tartozik, így az öregedési index növekszik, a kistérségre az
elöregedés jellemző. A kistérségi szintű kismértékű és lassú népességnövekedés,
illetve stagnálás mögött területi dimenzióban olyan demográfiai folyamatok húzódnak
meg, amelyek azt mutatják, hogy az utolsó két népszámlálás közötti évtizedben
Szob, Zebegény, Vámosmikola, Letkés és Kóspallag lakónépessége növekedett. Az
említettek közül Letkés és Zebegény esetében ez a népességnövekedés az 19801990. között is zajlott népességnövekedés folytatása volt. A többi említett esetben az
utolsó évtized növekedése egy hullámvölgy után következett be. 2001 után
Kóspallagon és Zebegényben a lakónépesség növekedés folytatódott.
Valószínűsíthető, hogy az említett két község esetében a fővárosból kiinduló
odavándorlás táplálja a népességnövekedést. Ugyanakkor a térség fent nem
említett,
Szobtól
északra
eső
falvaiban:
Kemencén,
Ipolytölgyesen,
Bernecebarátiban, Perőcsényben, Ipolydamásdon, Nagybörzsönyben a vizsgált
három évtized és az utolsó népszámlálás óta eltelt néhány év folyamán töretlenül
folytatódott a lakónépesség csökkenése, annak ellenére, hogy az említett
településeken is pozitív a migrációs mérleg. Ez azt jelenti, hogy vizsgált terület
Szobtól északra eső belső részében a demográfiai folyamatokat a népesség
természetes fogyása jellemzi, az elöregedés tendenciái mellett.
Iskolázottság, fontosabb oktatási adatok
A 2001. évi népszámlálási adatok „a 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb
iskolai végzettség szerint” a népességhez viszonyítva településenként az általános
iskola 1. évfolyamát sem végezte el kategóriában Ipolytölgyes kiugróan magas
értéket produkál (28,92 %), melyet a már említett, beteg gyerekek számára
fenntartott Szent Erzsébet Egészségügyi Gyermekotthonban ápolt gyermekek száma
okoz.

A 8. évfolyam, mint legmagasabb iskolai végzettség Tésa településen a
legmagasabb (46,8 %), mely mind a magyarországi 26,3 %-ot és a Szobi kistérségi
31,02 %-ot is meghaladja. A kistérségi átlagnál Perőcsény (35,42 %), Nagybörzsöny
(33,71 %), Márianosztra (41,81 %), Kóspallag (36,86 %), Ipolydamásd (35,34 %) és
Bernecebaráti (33,52 %) mutat magasabb százalékot, Márianosztránál az intézeti
háztartás torzítja az adatokat.
A 2001. évi népszámlálási adatok a 7 éves és idősebb népesség körében a
legmagasabb iskolai végzettség, mint középiskolai végzettség szerint a kistérségi
átlag a középiskolai érettségi nélkül 21,79 %, érettségivel 18,52 %.
A középiskolai érettségi nélküliek aránya, mint legmagasabb végzettség a következő
településeken alacsonyabb, mint az országos átlag: Bernecebaráti (16,31 %),
Ipolytölgyes (13,48 %), Nagybörzsöny (17,5 %), Perőcsény (15,8 %), Tésa (12,75
%), mely település ezzel a kistérségben a legalacsonyabb értéket mutatja.
A felsőfokú végzettséggel, mint legmagasabb végzettséggel rendelkezők aránya a
népességhez viszonyítva településenként 2001-ben a következő képet mutatja. A
kistérségi átlagnál (egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya 5,56 %)
Zebegény (12,98 %) és Szob (8,29 %) mutat magasabb arányt. Tésán 2001-ben
nincs felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos. Ipolydamásdon és Ipolytölgyesen ez
az arány nem éri el a 2 %-ot (1,72 %).
Török Gábor (Datapass Kft.) által készített „Hálózatépítés, térségen átnyúló
területfejlesztési és ellátási terv” című munkájában az iskolai végzettséget (2004.
január 1.) elemzi, melyben a következő megállapításokat teszi.
A 25 éves és idősebb népességben az egyetemi vagy főiskolai oklevéllel
rendelkezők aránya a kistérség egészében 6 %, Pest megyében 11,7 %, a
különbség gyakorlatilag kétszeres.
A 18 éves és idősebb népességből legalább középiskolai végzettséggel rendelkezők
aránya a kistérségben 28,1 %, mely Pest megyében 37,5 %, ezen a téren a
kistérségi elmaradás nem olyan jelentős, mint a felsőfokú végzettségűek esetében.
Tésának 2004-ben sincs felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosa. Ugyanakkor
Zebegény 17,1 %-a rendelkezik egyetemi, vagy főiskolai oklevéllel. Szob áll a
második helyen 10,1 %-os diplomás aránnyal, ezzel a megyei átlag (11,7 %) alatt
helyezkedik el.
Bernecebaráti, Kemence, Nagybörzsöny, Kóspallag és Vámosmikola a kistérségi
átlag körül mozog, Márianosztra, Ipolytölgyes, Perőcsény, Ipolydamásd még a
kistérségi átlagnál is alacsonyabb arányú a felsőfokú végzettségűek arányát tekintve.
Az érettségizettek aránya Bernecebaráti, Kemence, Nagybörzsöny, Vámosmikola,
Letkés településeken közel azonos szinten ∼25 %, Kóspallag, Márianosztra,
Perőcsény, Ipolydamásd 20 % körül mozog. A sort Tésa (13,8 %) és Ipolytölgyes
(12,7 %) zárja, melyet az itt található speciális helyzetű fiatalok aránya alakít.
A KSH Pest Megyei Statisztikai Évkönyve 2004. alapján Ipolydamásdon,
Ipolytölgyesen, Tésán nincs általános iskolai szintű oktatás, Tésán óvoda sem

üzemel. 2004-ben az egy osztályteremre jutó tanulók száma Bernecebarátiban a
legmagasabb (26,5 fő), Nagybörzsönyben a legalacsonyabb (8 fő). A megyei átlagot
(22,6 fő) egyedül Bernecebaráti haladja meg.
Az óvodai férőhely kihasználás a megyében 102 %-os, míg a kistérségben Kóspallag
(96 %) és Zebegény (95 %) használja ki legjobban férőhelyeit. Perőcsényben a
kihasználtság 32 %-os, a többi település 55-80 % között mozog.
Szobon egy hat tantermes óvoda működik, a kor kihívásainak megfelelően képzett
pedagógusokkal, angol nyelv oktatással és speciális tornával. Ezen kívül működik
még a nagy múltú Fekete István Általános Iskola, a Kodály Zoltán Körzeti Zeneiskola
és a Szent László Gimnázium.
SZLOVÁKIAI TERÜLETRÉSZ
Lakónépesség alakulása
A népszámlálási adatsorok vizsgálata: (1970; 1980; 1991; 2001)
A vizsgált terület lakónépessége 1970 (4550 fő) és 2001 (2990 fő) között
folyamatosan csökkent. Ez a tendencia ellentmond a járási és a kerületi
tendenciának, mely 2001-ben az megközelítőleg az 1970-es szintet érte el, miközben
1970-1980 között 3-4 %-os emelkedést mutatott. A lakónépesség számát tekintve 30
év alatt Ipolyszalka és Leléd települések ∼30 %-os míg Kiskeszi, Bajta és Helemba
∼40 %-os csökkenést mutatnak.
Demográfiai folyamatok
A Szlovák Statisztikai Hivatal az élveszületés és halálozás alakulásával kapcsolatban
az 1993-2000 közötti időszakra ad meg évekre lebontott adatokat, melyeket a
mellékelt táblázat mutat. A Nyitrai Kerületre vonatkozóan csak 1996-tól állnak
rendelkezésre adatok, mivel ekkor lépett életbe a közigazgatási reform, mely több
kisebb egységre osztotta a volt Nyugat-Szlovákiai kerületet.
Az 1993-2000. közötti időszakban mind a Nyitrai kerületben (-6383 fő), mind az
Érsekújvári járásban (-3222 fő) a természetes szaporulat negatív előjelű. Ez a
tendencia igaz a vizsgált településekre is, legrosszabb a helyzet Leléd esetében (121 fő).
1993-2000 között a vándorlási különbözet a Nyitrai kerületben és az Érsekújvári
járásban is pozitív, bevándorlást mutat. Ez a pozitív tendencia kisebb mértékben
érvényes az Érsekújvári járásban. Kiskeszi és Bajta esetében a számok elvándorlást
mutatnak, míg Ipolyszalkán, Leléden és Helembán a bevándorlók száma magasabb.
A legnagyobb vándorlási különbözet Leléd településen észlelhető (126 fő).
A korcsoportok százalékos megoszlása 2001-ben
A szlovákiai statisztikai rendszerben a jelenleg hatályban lévő metodika a
korcsoportok százalékos megoszlását három csoportba sorolja, melyek a
következők:
- predproduktív - munkaképes kor előtti korcsoport, mely a férfiak és a nők
esetében is egyaránt 0-15 év,

- produktív - munkaképes korban lévő korcsoport, mely a nők esetében 15-55 év,
míg a férfiak esetében 15-60 év,
- poproduktív - munkaképes koron túli korcsoport mely, a nők esetében 55 éven
túli, míg a férfiak esetében 60 éven túli kort jelent.
A vizsgált települések korcsoportos százalékos megoszlását összehasonlítva a
kerületi és a járási százalékos megoszlással a következő megállapításokat tesszük:
- Míg a gazdaságilag aktív lakosság százalékos megoszlása a kerület és a járás
esetében közel azonos (62 %), addig a települések többsége (kivéve Helemba,
61 %) 5-13 %-kal alacsonyabb részarányt mutat. A legalacsonyabb értéket Leléd
(48,7 %) mutatja, melynek egyik oka a településen található bentlakásos
nyugdíjas otthon.
-

A predproduktív (a munkaképes korban lévő korcsoport) korcsoport százalékos
részaránya a Nyitrai kerületben 17,3 %, az Érsekújvári járásban 16,63 %, a
településeken pedig 13,5-15,9 % között mozog.

- Poproduktív (a munkaképes koron túli korcsoport) korcsoport százalékos
részaránya a Nyitrai kerületben 19,85 %, az Érsekújvári járásban 20,78 %, a
településeken pedig 25-36 % között mozog.
Az előző megállapításokból arra következtetünk, hogy a vizsgált településeken a
lakosság természetes fogyása és folyamatos elöregedése tapasztalható. A
települések önkormányzatainál tett látogatások és a hivatal munkatársaival történt
beszélgetések során kiderült, hogy a településeken főleg a 70-es években egy
elvándorlási hullám volt tapasztalható, legfőképpen Párkányba. Ennek oka
elsősorban az új lakótelepi lakások építése valamint a városban kialakított közel
3000 új munkahely volt. A 90-es évektől kisebb mértékű visszavándorlás
tapasztalható, melynek okai a városban található munkalehetőségek egy részének a
megszűnésére és a városhoz képest olcsóbb megélhetés.
Népesség iskolai végzettség szerinti vizsgálata
A 2001. évi népszámlálás a 16 év feletti népesség iskolai végzettség szerint:
Alapfokú végzettséggel a Nyitrai kerületben a lakosság 30,36 %-a, az Érsekújvári
járásban a lakosság 32,79 %-a rendelkezik. Ehhez képest a vizsgált településeken
jóval magasabb (38-60 % közötti) ez az arány.
Középfokú és szakmunkás érettségi nélküli végzettséggel a Nyitrai kerületben a
lakosság 30,44 %-a, az Érsekújvári járásban a lakosság 29,72 %-a rendelkezik.
Ehhez képest a vizsgált településeken ez az arány 23-42 % között mozog.
Középfokú és szakmunkás érettségivel a Nyitrai kerületben a lakosság 28,85 %-a, az
Érsekújvári járásban a lakosság 28,77 %-a rendelkezik. Ehhez képest a vizsgált
településeken ez az arány jóval alacsonyabb (12-22 % között mozog).
Főiskolai végzettséggel a Nyitrai kerületben a lakosság 7,92 %-a, az Érsekújvári
járásban a lakosság 6,59 %-a rendelkezik. Ehhez képest a vizsgált településeken ez
az arány jóval alacsonyabb, általában 1 % körül mozog. Kivételt Ipolyszalka jelent,
ahol ez az arány 3,14 %.
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A vizsgált települések közül alapiskola (1-9. osztály) egyedül Ipolyszalkán működik,
magyar tannyelven. 2004-ben ezt az iskolát 109 tanuló látogatta, ami
évfolyamonként egy osztályt jelent. A ipolyszalkai tanulókon kívül 18 tanuló
Kiskesziről, 14 tanuló Lelédről járt az iskolába. Az alapiskola 13 pedagógust és 7 fő
kisegítő személyzetet alkalmazott. Az ipolyszalkai polgármesternél tett látogatás
során kiderült, hogy az alapiskola helyzete évről évre kilátástalanabb a folyamatosan
csökkenő tanulók száma és az egyre magasabb fenntartási költségek miatt. A
környező települések alapiskolás korú gyermekeinek egy jelentős része a párkányi
alapiskolák diákja.
Ipolyszalkán működik egy egésznapos óvoda 5 alkalmazottal (3 óvónő), melyet
2004-ben 34 gyerek látogatott. A többi településen általában félnapos óvodák
működnek jellemzően 2 fős személyzettel.

1.2. KÖZLEKEDÉSI ÉS MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA
KÖZLEKEDÉS
MAGYARORSZÁGI TERÜLETRÉSZ
A célterületet feltáró „külső” közlekedési infrastruktúra értékelése alapján
megállapítható, hogy közlekedés-földrajzi helyzete szempontjából a vizsgált, határon
átnyúló
térség
térszerkezeti
pozíciója
az
eddig
megvalósult
nagy
közlekedésfejlesztési projektek eredményeként már jelenleg is rendkívül kedvező és
a jövőben várhatóan tovább javul. A célterületet keletről a 2. számú, I. rendű
főútvonal Budapest-Ipolyság-Besztercebánya-Krakkó nemzetközi közlekedési
tengelye, nyugatról a Budapestről a 10-es számú főúttal kiinduló, Dorogon és
Esztergomon áthaladó, majd Párkányon át Léva térségén keresztül a Garam folyó
völgyében folytatódó 76. számú szlovákiai főút szlovákiai közlekedési tengelye,
északról a Lévától délre eső, 75. számú Pozsony-Érsekújvár-Nagykürtös-Losonc
főútvonal szlovákiai közlekedési tengelye, délről a Duna nemzetközi hajóútja és a
Budapest-Szob-Párkány-Pozsony közötti két vágányú villamosított nemzetközi vasúti
fővonal tárja fel. A 2/A autóút megépülésével a célterület déli (Zebegény) és északi
(Bernecebaráti) kapuja egyaránt egy órán belüli utazási idővel elérhetővé vált
Budapestről az M0-ás körgyűrű 2/A csatlakozási pontjától. Ennek a körülménynek a
jelentősége abban áll, hogy a magyar főváros – mint világváros és a kelet-nyugat és
észak-dél irányú európai uniós közlekedési tengelyek (Helsinki folyosók)
csomópontjában fekvő, nemzetközi repülőtérrel rendelkező közép-európai
metropolisz – a Magyarországra irányuló turistaforgalom nagyobbik hányadának
célpontja, illetve belépési és elosztási központja. Ebből következően az a potenciális
turisztikai célterület, amely elérési időben számítva közelebb helyezkedik el
Budapesthez, kedvezőbb turisztikai fejlesztési potenciállal rendelkezik térszerkezeti
szempontból, mint amelyik távolabb van. Kevésbé kedvező a célterület kerékpáros
és vizi megközelíthetősége. Az országos kerékpárút hálózat részét képező
Budapest-Szob kerékpárút csak néhány részletében épült meg. A Budapestről a
Dunakanyarba, illetve az országhatáron túlra közlekedő menetrendszerinti
hajójáratok turisztikai kihasználása szempontjából a vizsgált terület egyik Duna parti
települése sem tud megfelelő szinten élni a kínálkozó lehetőségekkel.
A vizsgált terület alapvetően kedvező pozícióját térszerkezeti és marketing
szempontból a következő 10 éves periódus folyamán tovább fogja javítani az, hogy
megvalósul az M2 autópálya kiépülése a Budapest-Vác-Parassapuszta vonalon az
érvényben lévő közlekedésfejlesztési kormányzati döntéseknek megfelelően 2015-ig,
amely a terület északi kapujának elérési idejét legalább negyed órával csökkenteni
fogja.
A szobi kistérség budapesti agglomerációs gyűrű északi övezetében fekszik, a
fővárossal való közlekedési kapcsolatai igen rosszak. A zsúfolt 10-es, 11-es, 2-es
utakon, valamint a csatlakozó fővárosi közúti szakaszokon gyakoriak a torlódások.
Feltűnő hálózati probléma a Szob-Párkány kapcsolat hiánya. Szobnál a 12-es út
véget ér, zsáktérséggé téve ezáltal a Dunakanyar bal parti területét. A regionális
kapcsolatok biztosításán jóval túlmutató jelentősége volna a Szob-Helemba
kapcsolat kiépítésének.

A 11-es út fővárosi bevezető szakasza, elsősorban a Szentendréig megépült kétszer
két sávnak köszönhetően, gyorsabb használatot tesz lehetővé. A fővárosi
agglomeráció lendületesen terjedt a budai oldalon. Ma ennek a közvetlen
agglomerációnak a határai Pilisjászfaluig és Tinnyéig, illetve Tahitótfaluig nyúlnak az
a Duna jobb partján. A terjeszkedést azonban nem követte az infrastruktúra
fejlesztése: a megnövekedett gépjármű-forgalom ugyanazon a szűk keresztmetszetű
úthálózaton keresztül bonyolódik, mint 20 évvel korábban.
A letkés-ipolyszalkai határátkelőhelynek köszönhetően az 564-es és a 112-es út
érintett szakaszain is folyamatosan növekedő forgalom bonyolódik. A párkányi Kappa
Papírgyár pl. magyarországi szállításainak egy részét Ipolyszalkán keresztül
bonyolítja. A kishatárforgalmat bonyolító kapcsolódó (bekötő) utak állapota igen
rossz, jelentős felújításra szorul a 112-es (Szob-Bernecebaráti), alsóbb rendű út is.
Az Ipoly-völgy településeit 100 éve számos híd kötötte össze. A ma elzárt,
gazdaságilag elmaradott két szomszédos térség integrációja, fejlődése
elképzelhetetlen ezeknek a hidaknak az újjáépítése nélkül.
Az Ipoly völgyéből a pilisi településekre csak Vác-Budapest irányában lehet eljutni. S
bár Párkány és Esztergom városok helyi járatú autóbusszal átjárhatóak, Szobról
Esztergomba csak igen bonyolultan lehet eljutni. A térségben az átkelést a Dunán
elsősorban kompon (Szob-Pilismarót, Nagymaros-Visegrád, Tahitótfalu-Vác), illetve
kishajókkal
(Dömös-Dömösi
átkelés,
Visegrád-Szentgyörgypustza-Kisoroszi)
biztosítják, ami a térség idegenforgalmának fejlesztése szempontjából komoly
hátrányként értékelhető.
A Mária Valéria híd 2001-es átadása a két határ menti térség számára teljesen új
térszerkezeti pozíciót eredményezett: a zsákutca jelleg megszűnésével Esztergom
és Párkány térsége nem csak mikroregionális szinten nyílt ki, de részévé vált
makrotérségi fejlődési folyamatoknak is.
2001 óta a kis összsúlyú tehergépjárművek forgalma is lendületesen emelkedett. A
Mária Valéria híd átadását követően tehát máris kimutatható egy további hálózati
kapcsolati hiány a két part között.
A célterület települési összekötő úthálózata a magyarországi területrészen rossz
állapotú. Ezen kívül az egész célterületet tekintve hiányzik a hálózat néhány olyan
szakasza, amely a turizmus fejlesztése szemponzjából fontos lenne. A szlovákiai
területrészen ilyen az Ipolyszalkát Leléddel a folyóvölgyben közvetlenül összekötő
közút. A magyarországi területrészen fontos kapcsolathiány a Nagybörzsöny
Kóspallag Nógrád közötti közvetlen összeköttetést biztosító potenciális útvonalon
hiányzó rész.
Vasúti közlekedés
A vasútvonalak tekintetében jelenleg a Pozsony-Párkány-Szob-Budapest vonal
alacsonyabb kihasználtsága tapasztalható. A rendszerváltást megelőző időszakban
Párkány (ahol Szlovákia második legjelentősebb teherpályaudvara található)
központi szerepet játszott a Közép-Európa és a Balkán közötti szállítási útvonalak
biztosításában. A régió további fejlődésének egyik kitörési pontja lehet a pályaudvar,
melyre az ipari magterület logisztikai bázisa települhet.

Az 1850-ben elkészült és 1971-re villamosított Budapest-Párkánynána vasútvonalon
elővárosinak számító idő alatt lehet eljutni a Nyugati pályaudvarra (ez Párkányból
legjobb esetben 55 percet vesz igénybe). A 2004. végén elindított elővárosi járatok
jelentősen lerövidítik a menetidőt. Ezzel az Ipoly-völgyi települések közlekedési
kapcsolatai is javultak. Ebből a térségből ugyanakkor csak kis járatsűrűségű
autóbusszal lehet elérni a szobi vasútállomást.
A Párkány-Zselíz és a Párkány-Csata-Ipolyság vonalon minimális forgalom
bonyolódik, a térség gazdasági és demográfiai helyzete nem teszi lehetővé e
vonalak gazdaságos üzemeltetését. 2004-ben a térség képviselőinek munkája
nyomán (elsősorban a rossz autóbusz-közlekedésre hivatkozva) sikerült
visszaállítani a két vonal (csökkentett) forgalmát. Ezeken kis teljesítményű
motorvonatokkal oldják meg az utasok szállítását. A tágabb térség egyetlen európai
színvonalú vasúti pályája a kétvágányú Érsekújvár-Párkány-Budapest vonal, melyen
naponta 6 nemzetközi személyvonat közlekedik.
2004. augusztus 29. óta a Budapest-Szob vonalon ún. ütemes menetrend van
érvényben. A jelzett települések között napi szinten 33 szerelvény közlekedik. A
zónázó vonatok félóránként indulnak Vácra és vissza.
Elsősorban regionális, illetve térségi jelentőségű a három börzsönyi kisvasút
üzemeltetése. Kismaros és Királyrét, Nagybörzsöny és Nagyirtáspuszta, valamint
Kemence és Godóvár között a nyári hónapokban turisztikai céllal közlekednek a
szerelvények. A nagybörzsönyi kisvasút valaha összeköttetésben állt Ipolypásztón
keresztül a Párkány-Ipolyság vasútvonallal is.
Az ipolyi völgyekben régebben hét kisvasút hálózat futott, a vonalak összes hossza
kb. 200 km volt. Fa és kő szállításra építették ki őket, ritkán használták
személyszállításra. A királyréti kisvasút 1893 óta kisebb kihagyásokkal, de
folyamatosan üzemel, személyszállításra 1970-től használják. 1997-ben megalakult a
Nagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány, 1998-ban a Nagybörzsönyi
Önkormányzat megvásárolta az Ipoly Rt-től a nyomvonalat.
Vízi közlekedés
A célterületet érinti a Duna, mint helsinki folyosó (VII. sz. korridor). A legjelentősebb
európai vízi úton jelentős személy- és teherforgalom bonyolódik, ebből azonban a
célterület jelenleg szinte semmit nem tud megfelelő szinten hasznosítani, mivel
hiányzik a megfelelő kikötői infrastruktúra.
Nemzetközi személyhajó-forgalom fogadására alkalmas kikötője Esztergomnak és
Visegrádnak van, azonban a színvonalas szolgáltatásokhoz szükséges
infrastruktúrával ezek sem rendelkeznek, így a heti rendszerességgel itt elhaladó
félszáznál több szállodahajó számára ezek a célterület szempontjából fontos külső
kapcsolódási pontok sem jelentenek vonzó úti célpontot. Teherkikötő a párkányi
papírgyár mellett működik, melyet jelenleg a volt papírgyár területére települt cégek
használnak.
Személyhajó kikötők: Esztergom, Szob, Zebegény, Dömös, Nagymaros, Visegrád,
Verőce, Tahitótfalu, Leányfalu, melyek a minőségi turisztikai szolgáltatások
biztosítása érdekében jelentős felújításra szorulnak.

Az Ipoly Unió kezdeményezésére megindult a Duna, illetve az Ipoly mentén a
kerékpárutak kialakítása. A Budapest-Szob útvonalon 1995-ben kezdték el kiépíteni.
Zebegény külterületén a Nagymaros felé vezető szakaszt 1998-ban adták át. 2003ban a Zebegényen átvezető, illetve a Szobi szakaszt építették meg.
Bár a Cartographia által kiadott „Börzsöny és az Ipoly völgye” című kiadvány
„Kerékpártúrák” fejezete alapján a Budapest (Újpest)-Dunakeszi-Göd-Sződliget-VácVerőce-Kismaros-Nagymaros-Zebegény-Szob közötti Duna menti kerékpárút építése
befejezéshez közeledik, a valóságban még nagyon hosszú szakaszokon hiányzik a
biztonságos közlekedést lehetővé tevő különpályás kerékpárút megvalósítása.
Ennek a kerékpáros útvonalnak kézenfekvő folytatása lehetne a javasolt helembai
híd, mely elérhetővé tenné a Kovácspataki Tájvédelmi Körzetet.
Ipoly menti kerékpáros útvonal a Szob-Ipolydamásd-Letkés-IpolytölgyesNagybörzsönyi
elágazás-Vámosmikola-Kemence-Bernecebaráti-Parassapuszta
vonalon van kijelölve. Az Ipoly menti kerékpárút a közúton került kitáblázásra,
gyakran veszélyesen szűk keresztmetszetű útvonalszakaszokon. mely egyes
szakaszain, tekintettel az út szélességére és minőségére, nem megfelelő. Európai
igényeknek megfelelő és biztonságos közlekedést lehetővé tevő kiépítése még nem
kezdődött meg. A kerékpáros közlekedési hálózat az Ipolyt követve IpolytarnócLosonc felé folytatódik, a letkési és tervezett ipolydamásdi határátkelési lehetőség
Párkány felé (Mária-Valéria híd) Esztergom felé teremt összeköttetést. Fontos lenne
a helembai híd újjáépítése, hiszen ez fontos összeköttetést teremtene meg a Dunamenti, Németországból Ausztrián és Szlovákián átfutó kerékpárúttal.
MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA
MAGYARORSZÁGI TERÜLETRÉSZ
Háztartási fogyasztási adatok
A KSH (1990; 1996; 2001; 2004.) adatai alapján elemeztük a kistérség
településeinek háztartási fogyasztási adatait.
A kistérség villamosenergia ellátása teljes mértékben biztosított. 1990-től 2004-re a
települések villamosenergiát fogyasztó háztartásainak száma folyamatosan
növekedett, 1996 és 2001 között viszonylag nagyobb ugrás volt tapasztalható. A
települések közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások és az összes lakás aránya
vizsgálatból kiderül, hogy 2004-re Kemence, Perőcsény, Vámosmikola települések
lakásai 100 %-osan a vízhálózatba bekötöttek. Szob 99 %, Tésa, 98 %, Kóspallag 94
%-ban bekötött, a legrosszabb arányt Márainosztra produkálta 71 %-kal, a második
legrosszabb Nagybörzsöny 76 %-kal.
A vezetékes gázt fogyasztó háztartások és a települési háztartások aránya 2001-ben
Zebegényben 79%, Tésán 56%, Perőcsényben, Szobon 46%, Bernecebarátiban,
Ipolydamásdon 45%, Letkésen 43%, Márianosztrán, Vámosmikolán 28 %,
Kóspallagon 27 %, Nagybörzsönben 23 %, Ipolytölgyesen 19 %.
Az egy lakásra jutó értékesített vezetékes gáz (1000 m3/db számítás alapján)
Ipolytölgyesen (2,29) meghaladja a Pest megyei számított értéket (1,66), Szob (1,61)
és Zebegény (1,44) a megyei értékhez hasonlóan alakul. Az 1,00 (1000 m3/db)

értéket sem éri el Ipolydamásd (0,59), Kemence (0,6), Kóspallag (0,46),
Nagybörzsöny (0,40), Perőcsény (0,55), Tésa (0,64) és Vámosmikola (0,74).
A Szobi kistérség csatornázottságának kérdése érzékeny pontja a vizsgálatnak,
hiszen a kistérség idegenforgalomi fejlesztéseket tervez, turisztikai programokat
fogalmaz meg stratégiai céljai között.
A vizsgálatok során kiderült, hogy a háztartásokban keletkezett szennyvíz nagy
többségét (a csatornázottság hiányában) a házaknál kialakításra került
emésztőgödrökben szikkasztják. Az engedélyezés szerint az emésztők kiépítésének
zárt rendszerben kell elkészülnie, ennek ellenére, a magas szippantási költségek
miatt, úgy építik meg, hogy a hivatalos vizsgálat után könnyen nyílt rendszerűvé
lehessen alakítani. A szivárgó szennyvíz hatására a talajvíz nitrátosodása
megkezdődött.
A TEIR 2004-es „1000 lakosra jutó közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma
2004” című (5 skálás) ábrája szerint a Szobi kistérség a 112,95-159,71 db 1000
lakosra jutó közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás kategóriába tartozik, ezzel Pest
megyében a Nagykátai kistérség után az 5 skálájú listán a második legalacsonyabb
értéket produkálja.
A települések közüzemi csatornahálózatba bekapcsolt lakásainak és az összes lakás
aránya 2004-ben Zebegény településen a legjobb (86 %), amit Kóspallag (71 %),
Márianosztra (55 %), Szob és Ipolydamásd (46 %), Ipolytölgyes (40 %) és végül
Letkés (39 %) követ.
Bernecebaráti, Kemence, Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa, Vámosmikola 2004-ben
még nem rendelkezik kiépített csatornahálózattal. A többi településen a
csatornahálózatba bekötött lakások és a vízhálózatba bekötött lakások aránya a
következőképpen alakult (2004-ben). Zebegényben a KSH adatszolgáltatása alapján
ez az arány 105 %, Kóspallag és Márianosztra közelít a 80 %-hoz, Letkés, Szob,
Ipolytölgyes és Ipolydamásd 45-60 % között mozog.
A TEIR 2004-es „1000 lakosra jutó személygépkocsik száma 2004-ben” című (5
skálás) ábrája szerint a Szobi kistérség a 213,84-241,39 db 1000 lakosra jutó
személygépkocsik száma kategóriába tartozik, ezzel Pest megyében a Nagykátai
kistérséggel együtt az 5 skálájú listán a második legalacsonyabb értéket produkálja.
Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma 2004-ben településenkénti vizsgálata
során a legtöbb gépkocsi Tésára jut (300 db). 2004-ben Tésa lakónépessége 90 fő,
így a 300 db személygépkocsi szám csak egy számított, kalkulált érték. A második
legmagasabb érték (280 db) Zebegényben mutatkozik, ezt követi Kemence (270 db).
A legalacsonyabb értékeket (110 db) Ipolytölgyes és Ipolydamásd (130 db) mutatja.
Lakásállomány, épített lakások száma (1990; 1996; 1998; 2001; 2004.)
1990-ben Zebegényben (11 db) lakás épült, Bernecebarátin, Ipolytölgyesen,
Perőcsényben és Tésán ebben az évben nem épült lakás. 1996-ban Szobon,
Nagybörzsönyben, Márianosztrán, Kemencén, Ipolytölgyesen és Ipolydamásdon
nem épült lakás, Bernecebarátin, Tésán, Vámosmikolán 1-1 lakás, Letkésen,
Perőcsényben 4-4, Zebegényben 3 lakás épült. 1998-ban Ipolytölyesen,

Márianosztrán, Tésán és Vámosmikolán nem épült lakás, Kóspallagon épült a
legtöbb, 6 db. 2001-ben Kóspallagon, Nagybörzsönyben, Perőcsényben, Tésán és
Zebegényben nem épült, Szobon 9 lakás készült el. 2004-ben Kemencén 7 lakás,
Vámosmikolán, Bernecebarátin 1-1 lakás, Márianosztrán 2 lakás, Kóspallagon,
Letkésen és Szobon 3-3 lakás, a többi településen pedig egy lakás sem épült.
Hulladék
Több jelentősebb illegális hulladéklerakó található a kistérségben: Ipolytölgyesnél a
sittlerakó; Márianosztra mellett, a Csák-hegy keleti oldalán van egy illegális folyékony
hulladéklerakó, ide járnak a szippantós kocsik kiüríteni tartalmukat; a vikend telekkel
rendelkezők pedig előszeretettel teszik le az utak mellé nejlonzsákba a hétvégén
felgyülemlett szemetüket.
A települési szilárd hulladékot két szemétlerakó fogadja. Az egyik Vámosmikolán
van, amely az önkormányzat tulajdona, kapacitása 15000 m3. A másik
Márianosztrán, a telep Nagymarosról, Zebegényből, Kóspallagról, Szobról,
Márianosztráról és Ipolydamásdról fogadja a lakossági hulladékot a volt kőbánya
területén. A Szobi Szörp Rt. üzeméből is ide kerül a préselés utáni zúzalék.
Orvosi ellátás
1990-2004. közötti időszakban Bernecebarátiban, Ipolydamásdon, Kemencén,
Kóspallagon, Letkésen, Nagybörzsönyben és Zebegényben nem változott az
orvosok (háziorvos és gyermekorvos) száma (1 fő). Ipolytölgyesen 1990-ben 1 fő,
1996-ban 2 fő, 1998-tól 0 fő az orvosi ellátás. Márianosztrán 1998-ban és 2004-ben
nincs helyi orvosi ellátás. Tésán a vizsgált időszakban csak 1996-ban volt orvosi
ellátás. Szobon a szakrendeléseket 17 szakorvos végzi, akik nagyrészt a Váci
Kórház főállású alkalmazottai, s ezen tevékenységüket jobbára vállalkozás
formájában végzik. A fogászati szakrendelés 1999-től magánvállalkozás keretében
működik.
A közműellátás legnagyobb problémája az, hogy éppen a turizmus fejlesztése
szempontjából kiemelt jelentőségű településeken, Bernecebarátiban, Kemencén,
Nagybörzsönyben, Perőcsényben, Vámosmikolán továbbá Tésán a rendelkezésre
álló 2004. évi adatok szerint nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat, a térség többi
belső településén pedig – Ipolydamásdon, Ipolytölgyesen, Letkésen, Márianosztrán,
Szobon – a hálózatba kapcsolat lakások aránya nem haladja meg az 55 %-ot. Ezen
belül a vízhálózatba bekötött lakások közül a szennyvízcsatorna hálózatba bekötött
lakások aránya kirívóan alacsony Ipolydamásdon (57 %), Ipolytölgyesen (50 %),
Letkésen (45 %), Szobon (46 %).

KÖZLEKEDÉS
SZLOVÁKIAI TERÜLETRÉSZ
A Nyitrai Kerület a közlekedési infrastruktúrát tekintve a szlovákiai kerületek
középmezőnyébe sorolható. A kerület úthálózatának a gerincét az alábbi első
osztályú utak alkotják:
- észak déli irányban : I/64 főút
Érsekújvár-Komárom nyomvonalon,

(Zsolna-Privigye)-Nagytapolcsány-Nyitra-

- kelet nyugati irányban : E571 főút (D61 autópálya) – Nyitra – Aranyosmarót –
(Zólyom-Losonc-Rimaszombat-Kassa), I/75 főút (Diószeg-Galánta) – Vágsellye –
Érsekújvár-(Nagykürtös-Losonc) nyomvonalon és az I/63 főút (PozsonyDunaszerdahely)-Komárom-Párkány nyomvonalon.
Az E571-es főút gyorsforgalmi úttá való átépítése folyamatban van a kerület területén
áthaladó szakasz Nyitráig már elkészült.
A kerület területén még az alábbi közlekedési szempontból jelentős létesítmények,
illetve nyomvonalak találhatók :
- regionális repülőtér Nyitra (Nitra Janíkovce),
- 130-as számú vasútvonal (Kúty-Pozsony) – Érsekújvár - Párkány, mely IV. számú
multimodális koridor (Helsinki folyosó) része,
- a Duna folyón található viziút, mely a VII. számú multimodális koridort (Helsinki
folyosó) alkotja a Komáromi és a Párkányi kikötővel.
A Nyitrai kerület legjelentősebb természetes közlekedési csomópontjai Nyitra,
Érsekújvár és Komárom.
A vizsgált területen a legjelentősebb közút a Párkányt (Štúrovo) Ipolysággal (Šahy)
összekötő II/566 számú másodosztályú út. Az említett út elhalad Bajta mellett és
keresztül halad Szalka és Kiskeszi településeken. Leléd és Helemba
zsáktelepülések, közúton való megközelítésüket a II/566-os útról leágazó
harmadosztályú utak biztosítják. A közúti forgalom intenzitását tekintve az utóbbi
időben (az ipolyszalkai határátkelő megnyitása óta) növekvő tendenciát mutat a
II/566-os úton. Ez a forgalomnövekedés azonban nem olyan mértékű, hogy
szükségessé tenné II/566-os út szélesítését. A megnövekedett forgalom azonban
negatívan érinti a II/566-os utat a Ipolyszalka-Letkés határátkelővel összekötő
útszakaszt. Ezen a szakaszon a forgalom lakott területen halad, és a meglévő utcák
meglehetősen keskenyek. További negatív hatást jelent a közlekedéssel járó
légszennyezés és zajártalom. A jövő év második felétől tervezik a határátkelő nyitva
tartásának a meghosszabbítását 6:00-tól-22:00-ig, ami azzal is jár, hogy a 7,5 t
teherautók is átléphetik a határt (jelenleg csak 3,5 t). Valamint kb. 2007-től a
schengeni határok megszűnése mindenképpen magával vonzza a forgalom
növekedését. Ezért indokolt tervbe venni egy új Ipoly híd létesítését lakott területen
kívül elsősorban a teher- és a tranzitforgalom számára.

A célterület települési összekötő úthálózatában hiányzik a hálózat néhány olyan
szakasza, amely a turizmus fejlesztése szemponzjából fontos lenne. Ilyen az
Ipolyszalkát Leléddel a folyóvölgyben közvetlenül összekötő közút és a BajtaHelemba között szükséges út.
Helemba község gazdasági és szociális fejlesztési programjában (Program rozvoja
obce Chľaba) a célok között szerepel egy Bajtát Helembával összekötő út
építésének a terve, valamint a régi Ipoly-híd felújítása/újjáépítése. Az említett célok
megvalósítása nagyban javítaná a község elérhetőségét, valamint Párkány és Szob
közúti kapcsolatát is. Ezért a fejlesztési program céljai között hangsúlyosan kell
szerepeltetni az Ipoly-híd újjáépítését.
Az egyes településeket Párkánnyal ami a vizsgált régió természetes központja
buszjáratok kötik össze, amelyek jelenlegi sűrűsége Kiskeszit leszámítva kielégítő.
A vizsgált területen áthalad a 130-as számú vasútvonal, mely Berlin-Prága-PozsonyBudapest vonal része. Ez a vasútvonal a párkányi vasútállomással együtt a múltban
nagy jelentőséggel bírt azonban az utóbbi időben kezdi elveszteni a jelentőségét.
Javulást e téren egy Párkányt – Esztergommal összekötő új teherhíd építése
jelentene, mely elérhetővé tenné a magyarországi cégek számára a vasútállomás
logisztikai központként történő kihasználását. Az említett vasútvonal a helembai
határban vezet azonban a helembai vasútállomás már több éve nem üzemel és a
vonatok sem állnak meg itt. A jövőben tervezik egy Érsekújvárt-Váccal összekötő
személyvonat indítását, mely megállna Helemba állomáson is s ezáltal javulna a
település elérhetősége.
A vizsgált területen a vízi közlekedés szempontjából említésre méltó létesítmények
nem találhatók, mivel az Ipoly folyó hajózásra alkalmatlan. A települések azonban
közel esnek a Duna folyóhoz, mely Európa egyik jelentős vízi útját képezi.
Párkányban illetve Esztergomban található teher- illetve személyforgalom fogadására
alkalmas kikötő.
Helemba község gazdasági és szociális fejlesztési programjában (Program rozvoja
obce Chľaba) a célok között szerepel egy kikötő létesítése is, melynek pontos
helyéről jelenleg nincsenek információink.
A vizsgált területen légi közlekedés szempontjából említésre méltó létesítmények
nem találhatók. Azonban a vizsgált területek kb. 100 kilométeres körzetében található
2 nemzetközi (Budapest, Sliač) és két regionális (Nyitra Janíkovce, Esztergom)
jelentőségű repülőtér is.
A vizsgált terület szlovák oldalán nem található kiépített kerékpárút. A kerékpárosok
a II/564 számú út mellett a harmadosztályú utakat (melyek forgalma nem
számottevő) és a meglévő erdei mezei utakat, valamint az Ipoly mentén húzódó
töltést használhatják. A vizsgált területen található települések tervezik a többi Ipoly
menti településsel együtt egy Ipoly menti kerékpárút kialakítását, mely kapcsolódna a
Duna menti nemzetközi jelentőségű kerékpárúthoz. A vizsgált terület magyar oldalán
kijelölt kerékpárúttal való kapcsolatot a meglévő és a tervezett Ipoly hidak
biztosítanák. A terület adottságai jók a kerékpáros turizmus szempontjából.

MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA
SZLOVÁKIAI TERÜLETRÉSZ

Posta
Kábeltévé
Ivóvízhálózat
Szennyvízcsatorna
Szennyvíztisztító
állomás
Gázvezeték
Legközelebbi
vasútállomás

Helemba
igen
nem
igen
nem

Leléd
nem
nem
igen
nem

Bajta
nem
nem
igen
nem

Szalka
igen
igen
igen
nem

Kiskeszi
nem
nem
igen
nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem
Párkány,
15 km

nem
Párkány,
16 km

nem
Párkány,
13 km

nem
Párkány,
18 km

nem
Pásztó,
10 km

Forrás : Szlovák statisztikai hivatal, http://www.statistics.sk, Mestská a obecná štatistika, 2003 12. 31.

A vizsgált települések mindegyike rendelkezik villamosvezeték hálózattal és ivóvíz
hálózattal, ellenben egy településen sem található kiépített szennyvízcsatorna és
gázvezeték hálózat. Ellátottság szempontjából a legjobb helyzetben Ipolyszalka
község van. Itt 1992-1993 között létesült vízvezeték hálózatra 236 háztartás
csatlakozott (2004. évi adat). A szennyvízcsatorna rendszer és a szennyvíztisztító
kiépítése 2003-ban kezdődött, melyet 2008-ig terveznek befejezni. Bajta és Leléd
községek közös ivóvíz hálózatot építettek ki, melynek műszaki átadása folyamatban
van (nem került átadásra még a rendszerhez tartozó víztároló). Az ivóvízhálózat
vízbázisa Bajta község határában található a Kovácspataki Tájvédelmi Körzet
(CHKO Kováčovské Kopce - Sever) területén. A lelédi polgármester információja
szerint a településen az ivóvízhálózatba bekötött háztartások aránya közelít a 100 %hoz. A bajtai polgármester tájékoztatása szerint eddig a háztartások közel 90 %-a
csatlakozott az ivóvíz hálózathoz.
Kiskeszi polgármesterének tájékoztatása szerint a település háztartásainak 100 %-a
csatlakozott a kiépített ivóvízhálózathoz. Helemba és a falu határában található
Kovácspataki üdülőközpont rendelkezik ivóvízhálózattal. A település középtávú céljai
között szerepel a vízvezeték hálózat felújítása.
Kiskeszi, Bajta, Leléd és Helemba települések szennyvízelvezetése és tisztítása
jelenleg nem megoldott. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével kapcsolatban a
települések két irányba gondolkodnak. Az egyik lehetőség egy közös
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése az öt település számára közös
szennyvíztisztítóval. A másik lehetőség, hogy csatlakoznak a Szobon már meglévő
szennyvíztisztítóhoz. Jelenleg nem állnak rendelkezésre tanulmányok, melyek az
egyes lehetőségek megvalósíthatóságát elemeznék.
A gázellátás a települések területén jelenleg nem megoldott. Folyamatban van az öt
település számára egy közös gázvezeték hálózat tervezése. A tervezés első fázisa
lezárult, jelenleg a Szlovák Gázművek a megtérülés számításokon dolgozik. A
problémát az jelenti, hogy a növekvő gázárak mellett kétséges az invesztíció
megtérülése, valamint hogy a települések a költségvetésük terhére nem képesek
jelentős önrészt vállalni.

A villamosenergia hálózat mind az öt településen 100 %-ban kiépített. Ezen a téren
elsősorban a hálózat korszerűsítését, valamint a közvilágítás rekonstrukcióját jelölték
meg fejlesztési célként a polgármesterek. A hálózat műszaki állapota településenként
változó.
Hulladékgazdálkodás
Lakossági szilárdhulladék tároló, mely az európai uniós normáknak megfelel, Bajta
település közigazgatási területén található. Az említett hulladéktároló 8 település
szükségleteit látja el, köztük a vizsgált öt települését is. A fenntartó a Bajtai
Önkormányzat, mely a működtetéshez két alkalmazottat foglalkoztat.
Az egyes települések határaiban említésre méltó, a környezetet nagymértékben
szennyező illegális hulladéklerakók nem találhatóak jelenlegi ismereteink szerint
azonban rekultivációra szoruló kisebb nem hivatalos szemétlerakatok több helyen
előfordulnak.
Posta és telekommunikáció
Postahivatal Helembán és Ipolyszalkán található. Az vizsgált települések
mindegyikén található kiépített vezetékes telefonhálózat. A települések területén
elérhetők mind a szlovák, mind a magyar mobil szolgáltatók hálózatai.
Az internetes kapcsolatok számát illetően nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A
felmérések alapján azonban kijelenthető, hogy kevés számú háztartás rendelkezik
internet kapcsolattal. Szalka községben a 2004-es adatok szerint, melyek a község
gazdasági és szociális fejlesztési programjából származnak (Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Salka) 200 vezetékes telefonkapcsolat
volt, melyekre 6 internetes kapcsolat jutott.
Lakásállomány, épített lakások
Épületek száma3
Tartósan lakott épületek
4
száma

Helemba
327
324

Leléd
141
142

Bajta
180
174

Szalka
430
425

Kiskeszi
184
184

265

107

148

383

166

235

101

130

355

Forrás : Szlovák statisztikai hivatal, http://www.statistics.sk, Mestská a obecná štatistika, 2003 12. 31.
1
A közölt adat a falu területén található összes épületet tartalmazza a víkendházakat is beleértve.
2
Olyan épületek, amelyekben legalább egy tartósan lakott lakásegység (állandó lakhely) található.

Kiskeszi településen a polgármesternő tájékoztatása szerint kb. 18 üres ház
található. A falu rendelkezik 10 önkormányzati tulajdonú lakással, melyek a régi
kaszárnya épületében létesültek. Jelenleg minden lakás lakott, azonban üresedés
esetén hosszabb időbe telik újabb lakókat találni.
Ipolyszalkán találhatóak üres házak, de nem jelentős számban. A jövőben a falu
elképzelései között szerepel a jelenlegi határőrség által használt kaszárnya
önkormányzati tulajdonba vétele és szociális bérlakásokká történő alakítása. Ez a
schengeni határok megszűnése után válik esedékessé, kb. 2008-ban.

3
4

A közölt adat a falu területén található összes épületet tartalmazza a víkendházakat is beleértve.
Olyan épületek, amelyekben legalább egy tartósan lakott lakásegység (állandó lakhely) található.
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Bajta községben nem jellemzőek a kihasználatlan, üresen álló lakóházak. A község
az elmúlt években állami támogatás igénybevételével 9 új szociális bérlakást épített
(6 db 80 m2-es, 3 db 30 m2-es), egyrészt fiatal családok részére, másrészt idős,
egyedülálló, családi házat fenntartani képtelen lakosok számára.
Leléden és Helembán nem jellemzőek a kihasználatlan, üresen álló lakóházak. A
meglévő lakóházak kis százaléka turisták fogadására, vagy hétvégi házként is
szolgálnak.
Orvosi ellátás
A vizsgált területen csak egy körzeti orvosi rendelő található Szalka községben,
melynek bővítését tervezik a jövőben. A tervek között szerepel nőgyógyászati,
fogorvosi és gyermekorvosi szakrendelés beindítása. Az ipolyszalkai körzeti orvos a
környező településeken is tart rendelést a polgármesterekkel kötött megállapodás
szerint. A területhez legközelebb Párkányban található szakrendelő intézet, mely
biztosítja a környező települések ellátását is. Kórház legközelebb a vizsgált
településekhez Érsekújvárban illetve Esztergomban található.

1.3. KÖRNYEZET-, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM
1.3.1. A MAGYARORSZÁGI TERÜLETRÉSZ HELYZETE A KÖRNYEZET-,
TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM SZEMPONTJÁBÓL
Éghajlat
A megye változatos domborzatának egyik következménye az éghajlati viszonyok
változatossága. A síksági részek évi középhőmérséklete meghaladja a 10 °C-ot, a
dombsági területeken 9-10 °C közötti, a középhegységekben már csak 8-9 °C a
legmagasabb részeken (Magas-Börzsöny, Dobogókő) azonban már csak 7 °C körüli.
A középhegységek más mutatók alapján is az ország leghidegebb területei közé
tartoznak. A Magas-Börzsönyben az első fagyos nap a legtöbbször már október 10-e
előtt jelentkezik, a Duna mentén viszont erre csak november elejétől lehet számítani.
Jelentősek a különbségek a napfénytartam alapján is. A megye déli peremén a
napsütéses órák száma évente eléri a 2100 órát, az északi és magasabb területeken
viszont csak 1950-2000 óra a mutató értéke.
A legtöbb csapadék a középhegységek legmagasabb területein van, évente
átlagosan 750-800 mm, de a csapadékosabb években az 1000 mm-t is meghaladja.
Ezek a magas értékek azonban csak kis területeken fordulnak elő, az alacsonyabb
hegységi részeken már csak 600 mm körüli az éves csapadékmennyiség. A síksági
és dombsági területeken már csak 500-600 mm csapadékra lehet számítani évente.
Dobogókőn és a Magas-Börzsönyben a hótakarós napok száma évente átlagosan
60-70 körül van, ami az országosan is a legmagasabb értékek közé tartozik.
Növény és állatvilág
A középhegységek eredeti növénytakaróját az alacsonyabb térszíneken a tölgyeke, a
magasabb részeken pedig a bükkösök jelentették. A síksági és dombsági területeken
a homoki tölgyeke, tatárjuharos lösztölgyesek, homokpuszták domináltak. A folyó
mentén kiterjedt sávban alakultak ki ártéri ligeterdők. A szikes területeken elsősorban
speciális gyepvegetáció volt a jellemző. A hegység erdeinek jelentős része
természetes erdő. A Dél-Börzsöny teljes egészében a tölgy régióban fekszik.
Vízrajz
A felszíni vizek, illetve ezen belül a folyóvizek alapján Pest megye a Duna és a Tisza
vízgyűjtőjéhez tartozik.
A múlt század végén még kanyargós Ipolyt a hatvanas években kezdték el
szabályozni. Ez azt jelentette, hogy a kanyarokat levágva kiegyenesítették a folyót.
Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a folyót övező galériaerdők, öntésterületek,
mocsarak nagy része eltűnt. A szabályozás után létrejött holtágakban gazdag
élővilág alakult ki. Sajnos az utóbbi tíz évben egyre több holtágat töltöttek fel
meggondolatlanul.
A folyószabályozás eredményeként a folyó vízgyűjtő területén lehulló csapadék
pillanatok alatt lezúdul a Dunába.

A Börzsöny-hegységben számos patak ered, amelyek a kistérség településein
keresztülfolyva torkollanak az Ipolyba. Közülük jelentősebb a Kemence-patak, a
Börzsöny-patak és a Letkési-patak. Három mesterséges tó található a területen,
mindhármat horgásztónak használják. Az egyik Nagybörzsönyben van, ahol a
Cserge-patak vizét duzzasztották fel. A Kemence-patakra Bernecebaráti és Kemence
között építettek gátat. A Perőcsény melletti tó az Orzsán-patakon létesített gát
hatására keletkezett.
Levegő
A kistérség területének kb. 75 %-át erdő borítja. A települések a Börzsöny hegység
nyugati lábánál helyezkednek el, főleg az Ipoly folyó partján. A térségen csak egy
átvezető út van, ennek forgalma minimális. Az átmenő forgalom csak Szobtól
Letkésig, illetve az északi területen Parassapusztától Kemencéig jelentősebb.
Ipari létesítmények nincsenek, az egy Ipolyfabrikot kivéve. A gyár autókba gyárt
dekorációs burkolatot, amit itt préselnek vékony fából, majd lakkozzák és polírozzák.
A lakosok hulladékszortírozása sajátságosan történik: a konyhai maradékot az
állatoknak adják, a többit pedig elégetik a kazánokban, a konzervdoboz,
festékesdoboz, szárazelem, stb. kerül csak a szemétbe. Habár törvényileg tiltott az
avar égetése, a lakosság az őszi időben a kukoricaszárat, a ribizli- és málnabokrok
ritkításából származó nyesedéket rendszeresen a szabadban égeti el.
Mindezek alapján elmondható, hogy a Szobi kistérség levegője tiszta. Tapasztalatból
tudjuk, hogy asztmás betegeknek országszerte ajánlják az orvosok, hogy töltsenek el
pár hetet az Ipoly völgyében.
Talajok
Pest megyében a talajföldrajzi kép is változatos. Ezt jelzi, hogy az ország két
uralkodó zonális talajneme, az erdei és mezőgazdasági talaj különböző fajtái
egyaránt előfordulnak, az előbbiek a hegy- és dombvidékek, az utóbbiak pedig a
síkságokon dominálnak. Uralkodó talajfajtája a barna erdőtalaj, a legmagasabb
részeken pedig kisebb területeken a nyiroktalaj fordul elő.
Védett természeti területek
A célterület természeti és épített környezete országos összehasonlításban is
kiemelkedően kedvező adottságokkal rendelkezik.
A vizsgált magyarországi terület túlnyomó hányada a Duna-Ipoly Nemzeti Park része
(Zebegény, Szob, Ipolydamásd, Márianosztra, Kóspallag, Letkés, Ipolytölgyes,
Nagybörzsöny, Perőcsény, Kemence, Bernecebaráti közigazgatási területének
jelentős része). A szlovákiai területrészen védett természeti terület a Kovácspataki
dombok, illetve a Burda hegység jelentős része a Dunakanyarban Helemba, Leléd és
Bajta közigazgatási területén, a Damásdi szurdok túlsó oldalán. A Duna-Ipoly
Nemzeti Park területének több mint negyed része a célterület magyarországi részére
esik. Ebből a magyarországi területrész minden egyes lakosára több mint 1 ha
nemzeti parki terület jut.

1.3.2. A SZLOVÁKIAI TERÜLETRÉSZ HELYZETE A KÖRNYEZET-, TERMÉSZET
ÉS TÁJVÉDELEM SZEMPONTJÁBÓL
A vizsgált terület szlovák oldalán nem találhatók nagy kiterjedésű természetvédelmi
területek (Nemzeti park, Tájvédelmi körzet). A vizsgált területen kis kiterjedésű
természetvédelmi területeket találunk, melyek a következők:
Kovácspataki hegyek – Dél (Kováčovské kopce - juh) helembai és garamkövesdi
kataszter 364 ha,
Kovácspataki hegyek – Észak (Kováčovské kopce - sever) helembai és lelédi
kataszter 199 ha,
Baglyas hegy (Sovie vynohrady) ipolyszalkai kataszter,
Láp (Mokraď) kiskeszi és ipolypásztói kataszter határán.
A Kovácspataki hegyek (Burda) területén található a különleges xerotermofiláris
sztyeppe (szárazság tűrő) ritkaságszámba menő sztyeppe-erdei növényzettel és
élőlény-közösségekkel.
Ez a vidék az úgynevezett pannon flóra legészakibb térsége. Több mint 10 olyan
növény található itt, melyeket törvényi előírások nyilvánítottak védetté : gérbics,
pusztai meténg, virágos kőris, húsos som, török meggy, tavaszi hérics, éles mosófű,
nőszirom, apró nőszirom, árvalányhaj, magyar lednek, fekete leánykökörcsin,
leánykökörcsin, törpe mandula, pukkanó dudafürt. A védett élőlények közül
legértékesebb a rövidlábú pannon gyík, mely főleg a park északi részén fordul elő. A
Kovácspataki hegyek (Burda) Szlovákia legértékesebb és legfontosabb
természetvédelmi övezetei közé tartoznak, ahol a flóra és fauna értékes fajtái
fordulnak elő, köztük a legmelegebb éghajlatú különlegességek a posztglaciális
korszakból, melyek máshol nem találhatók. [1] A természetvédelmi hatóság
elemzései szerint a Kovácspataki hegyek (Burda) tervezett a magyar hatóságokkal
közösen kezelendő körzet [2].
Baglyas hegy (Sovie vynohrady) 4, 86 ha kiterjedésű természetvédelmi terület.
Területe sztyeppes társulások előfordulása miatt védett.
Láp – 12,86 ha kiterjedésű lápos terület, mely egy mezőgazdaságilag intenzíven
kihasznált területen található.
1.3.3. A CÉLTERÜLET ÉPÍTETT KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGE
Környezetünk a természeti és épített környezetből tevődik össze. A fenti fejezetek a
természeti környezet értékeivel és védelmével foglalkozott.
A vizsgált terület épített környezete nem kevésbé jelentős értékeket hordoz, mint
természeti környezete. Közöttük számos olyan is van, amelyek pillanatnyilag nem
láthatóak, mert eltakarja őket a vegetáció, illetve a rájuk rakódott talajrétegek.
Ezek az értékek a határon átnyúló térség kulturális örökségének régészeti és
építészeti részét alkotják. Jelentőségük a terület természeti értékeiéhez hasonló. Az

újkőkor óta a vizsgált terület lényegében folyamatosan lakott, bár a különböző korú
emberi települések az első időszakban csak az Ipoly melletti keskeny sávot foglalták
el.
A prehisztorikus korszak óta eltelt idő alatt a vizsgált területen olyan jelentős
régészeti és építészeti örökség halmozódott fel, amelynek gazdagságát országos –
de akár nemzetközi – összefüggésben is különösen figyelemre méltóvá teszi az a
körülmény, hogy a XV. század vége óta – a kiegyezéstől az I. világháború kezdetéig
tartó rövid időszakot leszámítva – a térséget lényegében érintetlenül hagyták az iparigazdasági fejlődés és az urbanizáció nagy hullámai. Így megmaradhatott eredeti
formájában, illetve átépítve vagy romként számos olyan középkori épület vagy épület
maradvány, amely az ország más részein könnyen az általános fejlődés és az
urbanizáció áldozatává válhatott volna. Ugyanígy maradhattak meg olyan, őskori, a
neolitikum különböző szakaszaiból származó lakótelepek, erődített telepek, földvárak
részletei és tárgyi emlékei a föld alatt, néhol a sűrű vegetációtól védve a felszínen is,
amelyek kevésbé védett és a gazdasági fejlődés szempontjából szerencsésebb
sorsú helyszíneken a civilizáció fejlődése révén örökre eltűntek. A föld alatt és a föld
fölött található említett emlékek a régészeti és az építészeti örökség körébe
tartoznak.
Az építészeti örökséget az Európa Tanácsnak az építészeti örökség védelméről
szóló 1985. évi egyezménye definiálja. Ennek értelmében az építészeti örökségbe
tartoznak az említett egyezményben meghatározott feltételeknek megfelelően a
műemlékek, építészeti együttesek és kultúrtájak. Integrált védelmük az Európa
Tanács Kulturális Örökség Bizottságának iránymutatásai szerint az egyezményt
aláíró minden európai ország (köztük Magyarország) fontos feladata, ugyanakkor
amint azt az EU fejlett országainak gyakorlata mutatja – például a „Poles d’
Economie du Patrimoine” (PEP, „Kulturális örökség gazdasági pólusok”)
gyakorlatában az elmúlt 7-8 év során – ez nem csak tehertétel, hanem a helyi
gazdaság fejlődésének motorja is lehet.
Mivel a térség régészeti és építészeti örökségének értékeire számos jel utalt,
összefüggő feltárásuk azonban nem történt meg még a mértékadó irodalmi adatok
összegyűjtése szintjén sem, az említett összefüggések fényében fontosnak tartottuk,
hogy lehetőségeinkhez mérten pótoljuk ezt a hiányt, ezért Simon Zoltán régészt és
Keresztessy Csaba történészt megbíztuk a következő alfejezetben közölt tanulmány
kidolgozásával, amely a honfoglalást követő és a XX. századig tartó időszakra
összpontosítja figyelmét. Előbb azonban tekintsük át a terület településtörténetét és
régészeti örökségét a honfoglalást megelőző prehisztorikus, ókori és kora középkori
időszakra vonatkozóan a Nováki Gyula, Sándorfi György, Miklós Zsuzsa által 1979ben „A Börzsöny hegység őskori és középkori várai” címmel publikált kutatási
eredményekre támaszkodva.
1.3.3.1. HONFOGLALÁS ELŐTT
Az újkőkor lakótelepei (vonaldíszes, zselizi és lengyeli kultúra) az Ipoly melletti
keskeny sávban helyezkedtek el, a folyó árteréből kiemelkedő dombokon, több
esetben pedig egy-egy kisebb patak mellett.

Általában 1,5-2 km-nél nem voltak távolabb a folyótól. Ennél távolabb, 2,5-3 km-re
csak három helyen találtak telepet (Szob, Nagybörzsöny, Bernecebaráti), ahol az
Ipoly menti alacsony fekvésű dombvidék sávja kiszélesedik.
A telepeken az állattartás mellett a növénytermesztés is elterjedhetett, erre a
lelőhelyek földrajzi fekvésén túl egy egyszemű búza lenyomata is mutat, amelyet egy
Szob mellett előkerült cserépen volt állapítottak meg.
A rézkori telepek - négy a ludanicei, hat a bolerázi, húsz a bádeni (péceli) kultúrából
(összesen harminc) - általában az előzőekhez hasonló fekvésűek és többnyire
nagy kiterjedésűek. Több esetben azonban már magasabb dombháton,
környezetükhöz képest uralkodó jellegű területen helyezkednek el. Az említett
kultúrák lakossága sem hagyta el az Ipoly és Duna menti sávot. Csak két lelőhely
van kissé beljebb: egyik Nagybörzsönynél, az idáig nyúló alacsony dombvidéken, a
másik Zebegénynél, a falutól északra, amely az eddigieknél már kissé magasabb,
hegyes vidéken, egy forrás mellett helyezkedik el. Ebben a korszakban épült az első
erődített telep a Börzsöny hegység területén: Zebegényben 250 m hosszú,
árokkal elválasztott alacsony hegynyelven található az egykori telep helye. A leletek,
a kevés újkőkori mellett, nagy többségükben a részkorból származnak, így maga az
erődítés is ebbe a korszakba valószínűsíthető.
A rézkori nyílt települések között ritka és magányos szigetek voltak a velük egykorú
erődített vagy magaslati fekvésű telepek. Ekkor már lehet számolni a vagyonok
felhalmozódásával, a társadalmi rétegek kialakulásával. Valószínű, hogy a még kis
létszámú, de már vagyonos vezető réteg, kíséretével együtt épen ezekben a
földvárakban lakott. A rézkori erődített lakótelepek szórványos előfordulása a
kezdődő osztálytagozódásra utal: az újonnan kialakult vezető réteg valószínűleg nem
külső ellenség, hanem saját leigázott népessége, illetve a szomszédos törzsek ellen
védekezett.
A korai bronzkorban súlyponti eltolódással ugyan, de továbbra is az előző
korszakokéhoz hasonló földrajzi fekvésben találhatóak a lelőhelyek. A korai és a
középső bronzkorból két települési csoport került azonosításra. Az egyik Kemence
és Bernecebaráti között volt, amelynek központja a régészek feltevése szerint
az árokkal védett Templomhegy telepe lehetett Bernecebarátiban. A másik
Ipolytölgyes-Nagybörzsöny körül jött létre, ugyancsak egy árokkal és sánccal
védett teleppel, a Górheggyel, amely szintén e környék központjának
tekinthető, amint az Nováki Gyula, Sándorfi György és Miklós Zsuzsa 1979-ben
publikált, említett kutatásaiban megállapításra került
A Börzsöny közvetlen környéke a témával foglalkozó régészek megállapítása szerint
szintén bővelkedik a középső bronzkornak a fentiekhez hasonló telepeiben.
Legközelebb a szlovákiai oldalon, az Ipoly jobb partján, a Górheggyel átlósan
szemben, alig 4 km-re fekszik Törökvár, amely a rézkorban már magaslati telep volt,
de igazában a középső bronzkorban válik jelentőssé, amelynek lelőhelyén azonban a
középkori erődítés sokat változtatott.
A Börzsöny területén, a középső bronzkor erődített és nyílt lakótelepei
legkésőbb i.e. 1300 körül megszűntek. Az őket követő (esetleg elpusztító)
halomsíros kultúrának öt temetője, illetve egyes sírjait ismertek a vizsgált területről, a
hozzájuk tartozó telepekről azonban ma még semmi sem ismeretes. Ez a kultúra is

csak az Ipolyhoz közeli, alacsony fekvésű területeket lakta. A halomsíros kultúrának
Közép-Európában sok temetője ismert, de települése alig, ebből mozgó, állattartó
gazdálkodásra következtetnek.
A halomsíros kultúra, valamint az ezt követő pilinyi és Kyjatice-kultúra kapcsolata
még tisztázatlan. Az utóbbi sűrűn benépesítette a Börzsönyt, ami a kultúra elterjedési
területének a legnyugatibb szélét jelentette. Az Ipoly bal partján 43 nyílt fekvésű
lelőhely került megállapításra. A legtöbb a folyó mellett vagy közelében, tehát az
alacsony fekvésű területeken található. A legmagasabb fekvésű nyílt lakótelepük a
Diósjenő feletti Magashegyen, 500 m körüli magasságban van.
A legszembetűnőbb azonban a lelőhelyeknek az a csoportja, amely a Börzsöny
legmagasabb hegyeiből álló középső tömbjének északi és nyugati részén található:
egymáshoz közel hat, sánccal erődített, nagy kiterjedésű lakótelep: Rustokhegy,
Magyarhegy, Halyagos, Godóvár, Magosfa és a Csoványostól ÉK-re Pogányvár.
Valamennyi egy-egy magas hegyen helyezkedik el, tszf. Magasságuk 480-914 m
között váltakozik. Nehezen megközelíthetőek, meredek hegyoldalakkal, nagy relatív
magasságban. A Halyagos, Godóvár, Magosfa és pogányvár a hegység belsejében,
mellékvölgyek felett emelkednek. A Rustokhegy és a Magyarhegy ugyan a hegység
szélén, de olyan relatív magasságban van, hogy ezáltal tulajdonképpen ezek is
rejtett fekvésűek. Alapterületük nagy, 2,21 ha és 10,16 ha között váltakozik.
Valamennyiüket sánc veszi körbe, csak a nagyon meredek, gyakran sziklás
hegyoldalak felől hiányzik az erődítés. Az 1970-es években még valamennyiüknél - a
sűrű erdő ellenére - sok felszíni leletet lehetett találni, ami sűrű és hosszú, állandó
lakottságra vall. Magyarhegy és Pogányvár meredek belső lejtőjén több, egymással
párhuzamos terasz nyomait láthatták a régészek ebben az időben, amelyek
feltehetően házsorok részére készültek.
A telepek magas fekvése a védelem szempontjából kétségtelenül előnyt jelentett. A
legáltalánosabb vélemény szerint elsősorban védekezés céljából húzódtak a
magasba, idegen nép támadása elől.
Európában ebben az időben igen nagyszámú, hasonló erődített telep jött létre, de
aligha képzelhető el, hogy valamennyi egy-egy külső nép ellen épült volna. Sokkal
inkább társadalmi-gazdasági változásban lelhetőek fel keletkezésük okai. Mivel a
várak egyrészesek, a hozzájuk tartozó népességen (törzsön) belül nem
számolhatunk jelentős társadalmi differenciáltsággal. Nem a törzsön belüli ellentétek
késztettek egy vezető réteget várépítésre, ennek már a várak óriási mérete is
ellentmond. Reálisabb az a feltételezés, hogy az (akár azonos kultúrába tartozó)
szomszédos törzsek ellen védekezett egy-egy törzs ily módon, de nem olyan tág
értelemben, mintha egy egész kultúra védekezett volna egy másik nép ellen.
Godóvár elüt a többi vártól azáltal, hogy egy belső, viszonylag kis kiterjedésű, külön
sánccal védett része is van. A felső várában egy időközben kialakult vezető réteg
elkülönülésére lehet gondolni.
Feltűnő, hogy a Börzsönyben hat hasonló korú, nagyméretű erődített lakótelep volt,
egymástól alig 1,5-3,5 km-re. A leletanyag egyidejűségük mellett szól. Ilyen közel
egymáshoz nem lehettek egymás ellenségei, csakis törzsszövetséget lehet
elképzelni.

A Börzsönyben és körülötte feltételezett törzsszövetségek között levő területeken
egyetlen korabeli erődített lakótelep sem ismeretes, de nyílt lakótelep is csak elvétve
fordul elő. Erre az „üres” területre valószínűleg nem védekezés céljából volt szükség,
hanem a nagy tömegű lakosság életterét jelentette, a földműveléshez, állattartáshoz,
halászathoz, vadászathoz és gyűjtögetéshez szükséges területet.
Kérdés, hogy mi volt a magaslati telepek gazdasági formája.
A magasabb hegyvidék meredek, gyakran sziklás oldalai, többnyire igen keskeny
gerincei aligha voltak alkalmasak nagy állatok legeltetésére.
Ha feltételeznénk is a késő bronzkori erdei legeltetést, az sem indokolja a hegytetők
lakóhelyül választását, különösen nem ilyen nagy kiterjedésben és ilyen sűrű
lakossággal.
Az említett kutatásokat publikáló szerzők véleménye szerint a késő bronzkori
gazdasági formát, akárcsak a bronzkor első felében, továbbra is az állattartás és
földművelés együttesen határozta meg; maga a gazdálkodás tehát aligha
kényszeríthette az embert a nehezen megközelíthető magasabb helyekre.
A börzsönyi hat, késő bronzkori, nagy kiterjedésű lakótelep sűrű lakottságra vall.
Ennek élelemmel való ellátása a közvetlen környékről lehetetlen lett volna.
Szükségszerű volt, hogy a hegység lábánál és talán kissé távolabb is, e magaslati
telepekhez tartozó, azokat mintegy kiszolgáló, élelemmel ellátó települések legyenek.
A terület késő bronzkori nyílt lakótelepei ezt jól tükrözik. Ezek az említett erődített
telepek körzetében, a hegyek lábánál kezdődő sík, illetve alacsony dombvidéken
csoportosulnak, és bár szoros egyidejűségükre ma még nincs konkrét adat, a két
települési csoport összefüggése és egyidejűsége a kutatásokat végző régészek
szerint nyilvánvaló.
Az időjárás a késő bronzkortól a kora vaskor végéig egyre hűvösebbé,
csapadékosabbá vált. A mai csapadékmennyiség mellett még az ivóvízellátás is
szinte kizártnak tűnik. A források, patakok mélyen a település alatt vannak. Ezekből
kellő mennyiségű ivóvizet a késő bronzkori nagy tömegű lakosság részére felhordani
nagy nehézséget jelentett volna. Csapadékosabb időjárás esetén azonban ma is sok
rejtett szivárgó vagy forrás bukkan elő a Börzsöny magasan fekvő részein. Nagyon
kézenfekvő tehát, hogy a késő bronzkorban kezdődő, egyre csapadékosabb klíma
ma már teljesen eltűnt forrásokat működtetett.
Az ismertetett nagy telepek igazi népvárak voltak, amelyekben veszély esetén az
állandó bennlakókon kívül a környék nyílt telepeinek a lakossága is menedéket
találhatott.
A Kyjatice-kultúra a szkíta-trák csoportok felléptéig él. Utóbbiak mindenhol a
síkságon, termékeny területeken összpontosultak, akárcsak a Börzsönyben. A
vizsgált területen hét szkíta kori lelőhely ismert, ebből három temetőt jelent, a többi
telepre vall. A lelőhelyek szorosan az Ipoly és a Duna partján vannak, de csak
Vámosmikolától D-re. Kivételt képez egy telep-lelőhely Szobtól ÉK-re, amely a
Dunától kb. 5 km-re, egy fennsíkon található. A lelőhelyek körül a megelőző késő
bronzkori lelőhelyek egy-egy csoportját látjuk, így felmerül a közvetlen kapcsolat
lehetősége a késő bronzkori és az őket felváltó szkíta kori lakosság között. Az új nép,
a szkíták, tehát a vizsgált térséget is megszállta, arról azonban nincs adat, hogy

közrejátszottak-e a börzsönyi késő bronzkori nyílt és erődített lakótelepek
megszűnésében, vagy ezek addigra már elnéptelenedtek.
A Börzsöny területén az utolsó őskori erődített lakótelepek a késő bronzkoriak voltak.
Utána csaknem 2000 évig egyről sem lehet tudni (kivéve két római erődített
hídfőállást), jóllehet a környék többnyire lakott volt. A szkítáknál sem volt erődített
lakótelep. Az utánuk következő kelták sok lelőhellyel képviseltetik magukat az
előzőekhez hasonló földrajzi környezetben, és csak elvétve találhatóak leleteik az
Ipolytól, illetve a Dunától 4-5 km-re, kissé magasabb fekvésben. A vizsgált vidéktől
távoli területeken közismert, késő kelta kori erődített lakótelepek itt nem találhatóak
meg.
Nem változik a települések elhelyezkedése az I-IV. században sem amikor a római
birodalom szomszédságában elsősorban quádok telepednek le, majd később a
longobárdok is kimutathatók. A IV. századból két római erődített hídfőállás
maradványai ismertek a Duna bal partján Szobról, illetve Verőcemaros(Verőce)-ról.
Ezeknek azonban a vizsgált térség településtörténete szempontjából nincs
jelentőségük. Nem a helyi lakosság települési formáját tükrözik, hanem közöttük
idegen testként az egész római birodalmat védelmező, központi tervezésű limes
részei voltak. Elsőrendű céljuk a limes védelme és a gyors hadműveletek biztosítása
volt.
A népvándorlás korában alig lehet életnek nyomát találni a Börzsönyben. Az V.
század első feléből egy-egy temetőrészletet tártak fel Szob és Letkés mellett.
Hosszabb szünet után kora avar kori temető Vámosmikola mellett, majd egy késő
avar kori temető Szob közelében utal a terület ritka lakosságára. Valamennyi az
Ipoly, illetve a Duna mellett van. Telep azonban biztonsággal eddig még egy sem
ismeretes az V-IX. század közötti időből.

1.3.3.2. A HONFOGLALÁS IDŐSZAKÁTÓL

SIMON ZOLTÁN - KERESZTESSY CSABA

A SZOBI KISTÉRSÉG KULTÚRÁLIS (TÖRTÉNETI, RÉGÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSZETI)
ÖRÖKSÉGE
Tanulmány és Adattár

Budapest, 2006

A KEZDETEKTŐL A MAGYAR HONFOGLALÁSIG

A vizsgált területen talált legrégibb, az ember megtelepülésére utaló nyomok
az újkőkorból származnak. Ez idő óta a régió lényegében folyamatosan lakott,
azonban a különböző korú emberi települések kezdetben az Ipoly folyó melletti
keskeny sávot foglalták el. E prehisztorikus népek régészeti hagyatéka csupán
ásatással hozható felszinre. A kutatások során előkerült leletek döntően a szobi
Börzsöny Múzeumban, kisebb részben a váci Tragor Ignác Múzeum
gyűjteményeiben találhatóak. A különféle népeknek a terepen ma is látható
hagyatéka közül régiónkban a legidősebb Nagybörzsöny, Górhegy középső
bronzkori földvára, mely a hatvani kultúrához (Kr. e. 19-17. század) köthető. Jóval
fiatalabbak ezeknél azok a késő bronzkori földvárak, erődített telepek, melyek a késő
bronzkorban keletkeztek, s a Kyjatice-kultúrát (Kr. e. 11-8. század) képviselő
népcsoport hozta őket létre: Ipolykiskeszi, Törökdomb, Kemence, Godóvár,
Kemence, Magosfa, Kemence, Pléska-szikla, Nagybörzsöny, Magyarhegy,
Nagybörzsöny, Rustokhegy, Perőcsény, Halyagos. A későbbi - egyre inkább név
szerint is ismert - népek a magyar államalapításig ismét csak nem hoztak létre olyan
objektumokat, melyek ma is eredeti helyükön lennének megfigyelhetőek. Kivételt
képez ez alól az a Szob határában volt későrómai hídfő, mely Diocletianus császár
(284-305) uralkodásának idején épült. Mindazonáltal e hídfő csekély maradványai
csak régészeti feltárással hozható napvilágra.
A HONFOGLALÁSTÓL A 14. SZÁZAD ELEJÉIG
A régió magyar törzsek általi megszállása az Ipoly alsó szakasza felől indult.
Erről tanúskodnak a Szobon és Ipolyszalkán talált honfoglaláskori leletek. Kézai
Simon krónikájából tudjuk, hogy a honfoglaló magyarok a Duna szobi révjén keltek
át a Dunántúlra. Az esemény 900-ra tehető. A magyarság megtelepedésének korai
határvonalát jól rajzolja ki a törzsi helynevek elterjedése. Az egykori Hont megye
területén a Megyer és a Jenő törzs nevén kívül az összes többi törzs neve
megtalálható. Mivel e típusú névadás jellemzője, hogy az éppen az idegenek
településeit illették azok nevével, feltehető, hogy a területet a Megyer, vagy a Jenő
törzs szállta meg. A szobi régióban a Keszi (Ipolykiskeszi), a Kér (Kérd:
Ipolykiskeszibe olvadt középkori település), a Kürt (elpusztult falu Vámosmikola
határában) magyar, illetve a Varsány (Orsány/Orzsány, elpusztult falu Perőcsény
határában) kabar eredetű törzsi helynév található meg.
Korai magyar megtelepedésre utal falvak döntő többségének neve, melyek
puszta személynévből keletkeztek, tipikusan magyar névadással. Régiónkban ilyen
eredetű Bajta, Helemba, Damásd, Szalka, Ganád (elpusztult falu Nagybörzsöny
határában), Leléd, Nosztra, Szob, Tésa, Mikola, Zsidód (Ságizsidód: elpusztult falu
Ipolytölgyes határában) neve. A földrajzi környezetből eredő nevek vagy tisztán
magyarok (Almás /Zebegény eredeti neve/, Tölgyes, Ság (Ságizsidód: elpusztult
falu Ipolytölgyes határában), Dióspataktő (elpusztult település Helemba
határában), Salgó (várrom Perőcsény közelében, nevének jelentése: fénylő,
ragyogó), de ide sorolható az egészen későn felbukkanó Kóspallag
(tulajdonképpen: Kos parlag) neve is), vagy átöröklött, korábbi, szláv eredetű
víznevekből származnak (Bernece, Kemence). Két bizonytalan eredetű név

(Letkés, Börzsöny) mellett mindössze két bizonyosan szláv eredetű településnevet
találunk: Novák (Novák/Novákfölde: elpusztult falu Nagybörzsöny határában) és
Perőcsény, azonban ez utóbbi nevét nem régiónk egykori lakossága adta, hanem
egy, az Ipoly jobb partján lakó szláv csoport, ugyanis a név jelentése. „a túlparton
lakók”. A középkor későbbi szakaszában keletkezett települések neve részben
foglalkozást jelöl (Kovácsi = elpusztult falu Szob határában), részben a település
közelében volt épületre (Toronyalja = elpusztult falu Márianosztra határában),
többnyire azonban a település egykori birtokosára utal, mint Baráti, Dávidréve
(Dávidréve: elpusztult falu Letkés határában). Különös történet Zebegény nevének
eredete. A falu eredeti neve Almás volt, birtokosa pedig a Baranya megyei
zebegényi (ma: Szebény) bencés apátság. Utóbb a birtokos neve vonódott át a
birtokra is.
Az államszervezéskor a régió döntően Hont vármegye közigazgatási határain
belülre került. Kivételt ez alól Almás, Kovácsi és Toronyalja területe képezett,
melyek a középkorban Nógrád megyéhez számítottak.
A nevét első ispánjáról, Hont comesről kapó vármegye központja a Hont
község területén található ispánsági vár volt. Az államalapítás korának ispánsági
várai nagy alapterületű, sajátos szerkezetű építmények voltak. „Falaikat” földdel és
kőtörmelékkel kitöltött, fagerendákból ácsolt rácsszerkezet alkotta. Ez az építési
struktúra a 11. század első évtizedeiben emelt erősségekre (döntően az ispánsági
várakra) jellemző. Furcsa, de az ország területén néhány olyan településen is
találunk ilyen sajátos szerkezetű, fa-föld konstrukciójú erődítményeket, melyek
sohasem voltak közigazgatási központok. Pontos funkciójuk nem ismert, talán
prédiumok, vagy parasztvárak lehettek. Régiónkban is találkozhatunk egy ilyen,
sajátos szerkezetű erődítménnyel, mely a régészeti kutatás tanúsága szerint a korai
Árpád-korban épülhetett. A szóban forgó objektum Bernecebaráti, Templomhegy.
Erre, a ma is jól megfigyelhető, nagy alapterületű, kora Árpád-kori földvárra épült rá
később Bernece falu középkori temploma.
Több esetben kimutatható, hogy a királyi vármegyerendszer megszervezéskor
a megye földjét úgy osztották meg, hogy 1/3 része a királyé (királynéé, hercegé), 1/3
része a váré lett 1/3 része pedig a foglaláskor itt megtelepedett nemzetségé maradt.
Bár Hont megye esetében az ősfoglaló nemzetség nem ismert, számos jel mutat
arra, hogy ez a hármas felosztás itt is érvényesült. Valószínűnek látszik, hogy az
őshonos nemzetség ellenállt Szent István államszervező tevékenységének, s
birtokait az első ispán családja (ez megyénkben a Hontpázmány nemzetség volt)
kapta meg.
A korai várszervezethez tartozott egykor, így a honti vár földjeként említik
(vagy a vár ottani népeiről esik szó) 1231-ben Ságot, 1248-ban Keszi (Ipolykiskeszit)
egy részét, 1252-ben Orsányt és 1254 és 1259 között Perőcsényt. 1248-ban Kérd
részben a szolgagyőri (Nyitra megye) vár földje volt.
Királyi, királynéi, vagy hercegi birtokként bukkan fel az írott forrásokban 1248bqn Keszi és Kérd egy-egy része. Szalkát (Ipolyszalkát) 1252-ben királyi
vendégnépek (hospesek) lakták. Nyilván királyi, királynéi, vagy hercegi birtokok
voltak azok a települések is, amelyeken lakó, különböző szolgálattal tartozó népeket
1108 körül Álmos herceg a dömösi prépostságnak adományozott: Helembán
halászokat, Nagybörzsönyben fuvarosokat, Kürtön szakácsokat. Királyi birtoklásra
engednek következtetni az 1261-ben említett letkési királyi csónakosok is. Bizonyára
királyi birtok volt Kemence azon része is, melyet 1262-ben a zólyomi királyi

uradalomhoz csatoltak. Neve alapján szolgálónépek lakták eredetileg Kovácsi falut.
Ezek éppúgy lehettek királyi népek, mint a nógrádi vár szolgái.
Bízvást feltehető, hogy az egyházi intézmények, (az esztergomi érsekség, az
esztergomi káptalan, a dömösi prépostság, a zebegényi bencés apátság)
területünkön levő korai birtokai szintén királyi adományokból származtak, tehát
eredetileg azok is udvari birtokok voltak. Különösen azokban az esetekben valószínű
ez, ahol korábbi birtokost nem ismerünk. Ide sorolható az esztergomi érsek birtoka
Bajtán (először említve 1254 és 1259 között), Bernecén (1283) és Leléden (1312),
a káptalan birtoka Dióspataktőn (1262) és - kései említése ellenére, de neve miatt Barátiban (1353), a dömösi prépostság birtoka Gesztecen/Kesztőcön (elpusztult
település Kemence határában) (1236), a boldvai (Borsod megye) bencés apátság
Ság melletti földje (1270) és a Baranya megyei zebegényi bencés apátság Almás
birtoka (1280).
A Hontpázmány nemzetségnek régiónkban eredetileg csupán egy kisebb
birtokrésze volt, Kemencén (1283).
A 13. század elejétől a királyi vármegye bomlása alaposan átrendezte a
korábbi birtokviszonyokat. Nagy valószínűséggel a várszervezetből kivált honti
várjobbágyok, serviensek voltak azoknak a kisnemesi családoknak az ősei, akik egyegy falu birtokosaiként bukkannak fel az írott forrásokban. 1221-től hallunk tésai,
1225-től ságizsidódi, 1252-től keszi és nováki nemesekről, 1254 és 1259 között
találkozunk kürti nemesekkel. 1254-ben szerepel először az Orsányi család. 1262től damásdi és nosztrai, 1268-ban szobi nemesek szerepelnek. 1270 és 1329
között adatolható a Ganádi család. Az 1351-től szereplő Bernecei, másként Baráti
család tagjai inkább prediális (egyházi) nemesek lehettek. A fent említett kisnemesi
családok legtöbbje hamarosan kihalt, vagy csupán jelentéktelen szerepet játszott
még a régió életében is.
Több esetben konkrétan hallunk várföldek király általi eladományozásáról is.
1231-ben a sági várföldet az esztergomi káptalan, 1248-ban a keszi és kérdi
várföldeket a királyi ötvös kapta adományba. Hasonló adatok szólnak királyi birtokok
konkrét eladományozásáról is, így kapta meg 1261-ben az esztergomi érsekség
Ipolyszalkát. Lehetséges, de konkrét adatokkal nem igazolható, hogy várföldekből,
vagy udvari birtokokból kaptak adományt azok a nemzetségek, melyek nem Hont
megyében voltak őshonosak, így a Káta nemzetség 1288 előtt Tésán, vagy a Csák
nemzetség Perőcsényben 1324 előtt.
Egyházi intézmények és magánosok más forrásból is gyarapították birtokaikat.
Az esztergomi érsekség úgy szerzi meg 1293-ban a Hontpázmány nembeliek
kemencei részét, hogy azt a király - miután a király azok kártételei miatt elkobozta az érsekségnek adományozza. Deodatus esztergomi kanonok 1225-ben és 1230ban helyi nemesektől vásárol földrészeket Ságizsidódon, melyeket aztán 1245-ben
rokonára, Rugas comesre (a régióban később jelentős szerepet játszó Lévai Cseh
család ősére) hagy Rugas leszármazottai 1308-ban és később Ganádon is
vásárolnak földeket a helyi nemesektől.
Mindeközben néhány település már a 14. század előtt elnéptelenedett. E
pusztásodás oka nem elsősorban a tatárjárásnak köszönhető, hiszen az 1241 előtt
már biztosan létező falvak (Helemba, Damásd, Börzsöny, Kürt, Kemence, Tésa,
Ságizsidód, Kesztőc/Gesztec) kivétel nélkül felbukkannak a tatárjárás utáni
forrásokban is. Az elnéptelenedés inkább természetes okokra, vagy a 13-14. század
fordulóján zajló hatalmi harcokra vezethető vissza. Az utoljára 1252-ben említett

Kérd egyszerűen beleolvadt Ipolykiskeszibe. Dióspataktő 1262-ben először és
utoljára fordul elő az írott forrásokban. Az király által 1281-ben egy esztergomi
polgártól megvásárolt Nosztra is valószínűleg lakatlan volt már ekkor. A dömösi
prépost Kesztőc/Gesztec nevű faluját 1283-ban említik utoljára. A régészeti leletek
szerint Kovácsi és Novák, valamint a Szob Bészob nevű határrészében
azonosított, ismeretlen nevű falu is a 13-14. század fordulóján néptelenedett el.
Egyed fia Bede 1312-ben annyira elpusztította az esztergomi érsek sági birtokrészét,
hogy az teljesen elnéptelenedett, később már csak prédiumként találkozunk a
nevével. Csák Máté hívei a századfordulón Börzsönyt háromszor is elpusztították,
azonban a falu túlélte a megpróbáltatásokat.
A magyarországi középkor korai századaiból szerencsére több fennmaradt,
vagy feltárható épület található régiónkban. Elsősorban templomok és várak
sorolhatóak ide, de itt kell megemlítenünk a már korán megindult börzsönyi
ércbányászat emlékeit is.
A pápai tizedjegyzék megszületésével (1332) lehatárolható időszakban hét
település templomát, vagy papját említi írott forrás: Ságizsidód (1266), Kemence
(1298), Nagybörzsöny (1332), Vámosmikola (1332), Bernece (1332),
Ipolykiskeszi (1332), Ipolyszalka (1332). Ezek közül (legalább részben) ma is áll a
nagybörzsönyi (Szent István) , a bernecei, és az ipolykiskeszi templom. A
teljesen elpusztult ságizsidódi és kemencei templomok maradványait régészeti
feltárások hozták napvilágra, a vámosmikolai középkori templomnak csak a helye
ismert, míg a mai ipolyszalkai r.k. templom valószínűleg magában rejti a középkori
templom részleteit is. Ezeket csupán részletes kutatás hozhatja napvilágra.
A felsoroltakon kívűl későbbi írott adatok, illetve régészeti feltárások további
településekről bizonyították be, hogy szintén egyházas helyek voltak a középkorban.
Írott források szólnak a közelebbről ismeretlen időpontban, de még a középkorban
épült ipolydamásdi, ipolytölgyesi, letkési, perőcsényi, orsányi, és szobi
templomokról. Közülük a perőcsényi (ma református) és az ipolytölgyesi
templom ma is tartalmaz középkori részleteket, melyek azonban arra utalnak, hogy
ezek valamivel később épültek a többinél. A közelebbről ismeretlen damásdi,
letkési, orsányi és szobi templomokról egyelőre nem zárható ki a 12-13. századi
eredet sem. Bizonyosan e korszakból származik azonban a korán elpusztult Kovácsi
falu csak régészeti forrásokból ismert temploma, valamint annak az ismeretlen nevű,
szintén korán elpusztult falunak a temploma, melyet Szob Bészob nevű
határrészében tártak fel. A műemléki helyreállítást megelőző kutatás a döntően
későbbi
stílusjegyeket
mutató
nagybörzsönyi
Bányásztemplomról
is
bebizonyította, hogy kezdetei a 13. századig nyúlnak vissza - így ebben az esetben
nem dönthető el, hogy az 1332. évi adat pontosan melyik nagybörzsönyi templomról
szól.
A régió 12-13. században épült templomai eredeti formájukban kivétel nélkül
kicsiny alapterületű, egyhajós, torony nélküli építmények voltak. Egy részüknek
félköríves záradékú szentélye volt/van (Nagybörzsöny, Szent István templom,
Kovácsi, Szob-Bészob ismeretlen nevű települése) másik részük egyenes
szentélyzáradékú (Kemence, Ságizsidód, Nagybörzsöny, Bányásztemplom).
Ipolykiskeszi
négyszögletes
szentélyzáradékú
Kuriózumszámba
megy
körtemploma, melynek analógiája csak két helyről ismert a Kárpát-medencében,
azonban minkét hasonló épület csak régészeti feltárásból ismert. (A bernecei
templom eredeti szentélyzáradékának formája nem ismert.) Két esetben igazolható,

hogy a korai templomokat már a 13. században kibővítették. Ekkor kapott tornyot a
magyarországi román kori építészet egyik gyöngyszeme, a nagybörzsönyi Szent
István templom, s ekkor nyerte el mai alaprajzi elrendezését - téglalap alaprajzú
hajó megépítésével, valamint a körítőfal egykori kaputornyának a templomhoz való
kapcsolásával - Ipolykiskeszi temploma. E korszak építészetének lényegében máig
változatlan formában álló, igen kvalitásos, s ezért az idegenforgalom szempontjából
roppant fontosságú emléke Nagybörzsöny Szent István temploma és az
ipolykiskeszi templom.
A régió világi (királyi és magán-) építészetének (melyek alatt a várépítészetet
értjük) kezdetei - annak ellenére, hogy a szakirodalomban néhol találkozunk ennél
korábbi datálásokkal is - a 13. századig (esetleg a 12. század végéig) nyúlhatnak
vissza. Sajnos az írott források e szempontból csak szegényes segítséget
nyújthatnak. Mindössze két vár nevével találkozunk az oklevelekben (Ipolydamás,
Damásdi vár és Perőcsény, Salgóvár), s mindkettő csak a 14. században bukkan
fel. Mindamellett, hogy e két vár korai története magában is problematikus
(Ipolydamásd mai határain belül még egy középkori erődítmény található, így akár
kérdéses is lehet, hogy az adatok melyikre vonatkoznak, a perőcsényi Salgóvár
adatai pedig nehezen választhatóak el az ugyanilyen nevű erdélyi és Nógrád megyei
várakétól), a régióban több, írott forrásokkal nem dokumentált középkori erősség
található. Mindazonáltal az ezekben gyűjtött régészeti leletek azt bizonyítják, hogy
ezek is 12-13. századi építésű, de legkésőbb a 14. század elején elpusztult
építmények voltak. Ezek egy részében kizárólag a régészeti leletekre
támaszkodhatunk, míg néhány esetben birtoktörténeti megfontolások alapján
némileg közelebb kerülhetünk datálásukhoz, építtetőik személyéhez.
Az első csoporthoz sorolható az Ipolykiskeszi, Törökdomb nevű, őskori
eredetű, de a 12-13. században is használt erősség. Korabeli használói
ismeretlenek, talán csak a lakosság szükség esetén használt mentsvára lehetett.
Kemence, Felső-Tamásvár 12-13. századi erődítménye, valamint a részben a jelek
szerint még az Árpád-korban is használt Kemence, Godóvár nem kevésbé
problematikus. Itt ugyan szóba jöhet építtetőként az 1293-ig legalább részben
Kemencén birtokos Hontpázmány nemzetség valamelyik tagja, de legfeljebb csak az
egyik esetében (az irodalomban időnként emlegetett állítólagos Godó lovag a mesék
birodalmába tartozik). Ugyanígy teljességgel ismeretlen a Perőcsény, Jancsihegy
nevű, az ott talált leletek szerint a 12-13. században létezett erdődítmény építőjének
személye. Itt Csák nembeli János kerülhetne elsősorban szóba, azonban ő csak
1296-ban szerzett először birtokot a közelben (Ipolyvisken), s várát is ott építtette fel.
Valamivel jobb a helyzet Márianosztra-Bibervár és Ipolydamásd-Zuvár
esetében. Amennyiben elfogadható, hogy a Bibervár alatt volt Toronyalja falu a
várról kapta a nevét, joggal tételezhetjük fel, hogy Bibervár eredeti neve egyszerűen
Torony volt. Ebben az esetben ide kapcsolható az a Tornyi Domokos, aki 1295-ben
volt visegrádi várnagyként bukkan fel az oklevelekben. Elképzelhető, hogy a várat ő,
vagy valamelyik elődje emelte a 13. század második felében. A márianosztrai pálos
kolostort 1352-ben állítólag egy közeli vár (itt csak az ipolydamásdi Zuvár jöhet
szóba) köveiből építették. Ennek alapján feltehető, hogy a vár neve eredetileg
Nosztra volt. Építtetői ebben az esetben az 1272 előtt többször említett nosztrai
nemesek között kereshetőek.
A fent említett várak legkésőbb a 14. század elejére elpusztultak. Pusztulásuk
okát a századforduló hatalmi harcaiban kereshetjük. A középkor későbbi századait

csupán két vár, Ipolydamásd, Damásdi vár és Perőcsény, Salgóvár érte meg,
azonban nem tudjuk, ezek álltak-e mára 13. században is?
Salgó várát 1331-ben említik először, ekkor királyi várnagya volt. Ez arra utal,
hogy a király építtette volna, de az sem zárható ki, hogy - számos, más várhoz
hasonlóan - korábbi, magánszemély által emelt erősségről van szó, mely a
tartományurak leverése után került királyi birtokba. A kicsiny, extrém topográfiai
helyzetű, nehezen megközelíthető várról nehéz elképzelni, hogy királyi építmény
volna, tipológiailag inkább a 13. század második felére jellemző magánvárakra
hasonlít.
Damásd várának első említése igen késői: 1361-ben hallunk róla először,
szintén királyi erősségként. Annak ellenére, hogy e vár területéről is ismert néhány
Árpád-kori lelet, valószínűnek látszik, hogy ezt, a könnyen megközelíthető,
kényelmes várat valóban a király emeltette, alighanem börzsönyi vadászatainak
kiinduló bázisaként, mégpedig az Anjou-korban. (Végső soron hasonló időben és
céllal épült ki Diósgyőr, Zólyom, Végles, vagy Gesztes vára is). A damásdi vár építési
idejét illetően a kései említés miatt inkább Nagy Lajos uralkodásának idejére
gondolhatnánk, ám figyelemre méltó, hogy 1339 és 1342 között Károly Róbert is
sűrűn megfordult Damásdon (egy alkalommal kifejezetten vadászó helyének nevezve
azt), így joggal tehető fel, hogy a vár már az ő idejében felépült.
A korabeli gazdasági életnek - a régészeti leleteken kívül - kevés eredeti
helyükön látható emléke maradt. Inkább csak érdekességként említhető, hogy
Nagybörzsöny, Rustokhegyen középkori szántóföldek kősorokból felhalmozott
mesgyehatárai láthatóak ma is.
Lényegesen figyelemreméltóbbak a középkori börzsönyi ércbányászat
emlékei. A bányászat korai megindulására utal a Nagybörzsöny határában már
1258-ban említett Bányapataka víznév. Konkrét bányaművelésről 1312-ben hallunk
először. Ekkor az esztergomi érsek panaszolja, hogy Ibur fia István az ő
nagybörzsönyi bányáit bitorolta. Középkori eredetű a Nagybörzsöny határában levő
Rózsa-táró, Alsó-Fagyosasszonytáró és Felső-Fagyosasszonytáró, valamint a
Perőcsény határában található Rókalyuk-táró. A környéken gyűjtött salakanyag
elemzése ezüst, arany, réz és ólom bányászatát mutatta ki. Maguk a bányászok
német anyanyelvű telepesek voltak, akik valószínűleg Selmecbányáról kerültek
Nagybörzsönybe. A falu általuk használt neve: Deutsch-Pilsen végső soron Börzsöny
nevéből származik. Valószínű, hogy e német bányászok építették, s használták saját
plébániatemplomukként a nagybörzsönyi Bányásztemplomot.
A 14. SZÁZAD ELEJÉTŐL A TÖRÖK HÓDÍTÁSIG
A tartományúri hatalom leverése után a régió birtokviszonyai ismét jelentősen
megváltoztak. Az egyházi birtokosok természetesen átmentették birtokaikat, sőt az
esztergomi káptalan 1312-ben megszerezte Kiskeszit is. 1464-ben a Ságiszidód
területéből 1318 után kiszakított területen önálló faluvá szervezett, de az 1440-es
évekre már elpusztásodott Dávidrévét a Dávidréviek adták a káptalannak. Az
esztergomi érsek úgy jutott a hamarosan szintén pusztává lett Kürt birtokába, hogy
azt a király 1321 és 1342 között valamikor elkobozta testvérgyilkos birtokosától,
kedvelt hívének, Szécsényi Tamás erdélyi vajdának adományozta, aki 1345-ben
átengedte azt az érseknek.

A királyi kézen maradt, vagy királyi kézre jutott birtokok egy részéből a
damásdi vár uradalmát szervezték meg. Így lett Damásd várának tartozéka
Helemba, Ipolytölgyes, Letkés, Szob és maga, Damásd falu. A damásdi vár és
uradalma 1523-ban - többszöri elzálogosítás után - az esztergomi Szűz Mária
kápolna birtokába került.
Uratlanná vált, vagy a király által megvásárolt birtokokból kapott adományt az
egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok. A területen két pálos rendház
épült fel, 1352-ben a nosztrai, 1382 előtt pedig a toronyaljai.
A másik, még álló vár, Salgó, 1387-ben még királyi kézen volt, 1394-ben
azonban a már említett Szécsényi Tamás unokája, Simon birtokában találjuk. Salgó
uradalmát Simon és fia, az éppen e várról nevezett Salgai Miklós építette ki a család
korábban megszerzett környékbeli birtokaiból: Vámosmikola 1388-ban, Orsány
része 1419-ben már a Szécsényieké volt. A király ellen lázadó Csák fia Jánostól
elkobzott Perőcsényt 1324-ben Szécsényi Tamás veje: Harsundorfi Wluing kapta
meg, akinek magtalan halála után felesége rokonaira szállhatott, mert ez is Salgai
birtokaként bukkan fel ismét. Salgai Miklóst 1424-ben hamis pénz veréséért elítélték,
Salgó várát pedig lerombolták. Salgó egykori tartozékai Perőcsény, Vámosmikola
és Orsány része 1437-ben a Lévai Cseh család tulajdonába került, s ezután Léva
várának uradalmához számították. A Lévai Csehek két további birtokrészhez
(Ganád, Dávidréve) is jogot formáltak, ezek azonban végül nem kerültek Lévához.
Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy 1456-ban Axamit huszita zsoldosvezér
1456-ban Perőcsényt a hatalmába kerítette és a Nógrád megyei Jenő várához
csatolta. Jenőt Újlaki Miklós váltotta ki Axamittól, s Lévai Cseh László csak úgy
kaphatta vissza Perőcsényt, hogy Újlakinak kifizette a váltság összegét.
Néhány faluban továbbra is kisnemesek birtokoltak. A Berneceiek és a
Barátiak lényegében a középkor végéig adatolhatóak, akárcsak a Tésai család. A
Szob egy részét birtokló Szobiak 1404-ig, a Dávidréviek a 15. század közepéig, míg
az Orsányiak a 15. század végéig szerepelnek az iratokban.
Mindamellett, hogy néhány település (Ganád, Dávidréve, Orsány) még a
középkor vége előtt elsorvadt, más településeken a városiasodás jelei mutatkoztak.
1419-ben Börzsönyt, Mikolát, Perőcsényt és Ganádot vásáros helynek nevezik.
1358-tól emlegetik a mikolai, 1382-től a szobi vámot (ez utóbbi tradícionálisan a
nosztrai pálosokat illette). Mindezek ellenére régiónkban a középkor folyamán
egyetlen települést sem neveztek soha oppidumnak, azaz mezővárosnak
(Nagybörzsönyt első ízben csak 1550-ben). A csalóka fejlődést jól jelzi, hogy a
bányaművelés is szemmel láthatóan erősen akadozott. Zsigmond király 1417-ben
ugyan engedélyt ad Kanizsai János esztergomi érseknek három bánya művelésére,
azonban a következő évben elveszi azt az érsekségtől és Borbála királynének adja.
A jelek szerint ez az intézkedés a bányászat teljes leállását eredményzte, mert 1439ben, amikor Pálóczi György érsek visszakapta a bányákat, azok elhagyatottak voltak,
a munkát teljesen újra kellett kezdeni. Szórványos adataink vannak arról, hogy a
bányászat még a 16. század elején is folyt.
A fejlődés megrekedését igazolja, hogy - szemben az ország egyéb
területeivel - ebben a régióban alig találkozunk a gótikus, vagy reneszánsz építészet
alkotásaival, annak dacára, hogy a közelben virágzó királyi (Visegrád) és egyházi
(Esztergom, Vác) központok voltak. A falusi templomok többsége ugyanabban a
formában állt még a korszak végén is (mi több, még a 18. században, sőt,
esetenként még ma is), ahogyan a 12-13. században megépült. Gótikus (15.
századi) átépítés nyomai (új, csillagháló boltozatú, sokszög záródású szentély
építése, a hajó kibővítése nyugat felé) csupán a nagybörzsönyi

Bányásztemplomon igazolható. Újonnan épültnek csak a részleteiben igen kevéssé
ismert perőcsényi (ma református) templom tekinthető. Mint láthattuk, mindkét
épület viszonylag módosabb településeken áll. Kivételt az 1352-ben alapított
nosztrai és az 1381 előtt alapított toronyaljai pálos kolostorok és templomok
képeznek (a toronyaljai kolostor szentélyét utóbb még ki is bővítették), azonban
ezek gazdag részletei elsősorban bőkezű alapítójuknak, Nagy Lajos királynak
köszönhetőek. A nosztrai pálos kolostor kiemelkedő fontosságát az is jelzi, hogy a
kolostorban külön királyi szálláshely is volt. Rendtörténetileg is fontos, hogy nosztrai
szerzetesek népesítették be 1382-ben a rend első külföldi rendházát a
lengyelországi Czeştochowában.
A 16. század elejére tehető, reneszánsz sílusú részleteket is tartalmazó
csekély mértékű - meglehetősen igénytelen - átalakítás nyomai jelenleg csupán a
nagybörzsönyi Bányásztemplomban ismertek.
A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA (1526-1686)
Az első török támadás 1526-ban érte a régiót. A török seregek megjelenése
nagy riadalmat váltott ki - a nosztrai és toronyaljai pálos szerzetesek például
azonnal Visegrádra menekültek - az ellenség azonban ekkor még hamarosan
kivonult az országból. A szerzetesek visszatértek, a toronyaljai pálos kolostor
1538-ban még működött, nyilván létezett ekkor még a nosztrai rendház is. Ez
utóbbit meg is erősítették, bástyái, kaputornya és lőréses védőfalai még 1837-ben is
álltak. A vidék sorsa csak Esztergom (1543), Visegrád, Vác és Nógrád (1544), végül
Ipolyság és Drégely eleste (1552) után pecsételődött meg. Az 1543-44-es
hadjáratokban elpusztult a régió utolsó vára: Damásd is. A század közepén a pálos
szerzetesek végleg elmenekültek, mind a nosztrai, mind a toronyaljai rendház
romba dőlt. Több település (Damásd, Zebegény, Tésa) már a hódoltság kezdetén
elnéptelenedett. A falvak többsége tartósan török fennhatóság alá került, de
legalábbis a kettős adóztatás szürke zónájába esett. A megmaradt településeket a
törökök a különböző szandzsákokhoz csatolták. A többség (Ipolytölgyes, Kemence,
Letkés, Perőcsény, Nagybörzsöny, Vámosmikola) az esztergomi szandzsákhoz,
Bernece és Baráti a nógrádi, Szob a budai szandzsákhoz tartozott. E falvak - a csak
1685-ben elnéptelenedő Szob kivételével - mindvégig lakottak maradtak.
A korszak természetesen csak súlyosbította a régió már korábban
megkezdődött hanyatlását. Az ércbányászat szünetelt (1610-ben, amikor Vác és
környéke átmenetileg magyar fennhatóság alá került, előkészületeket tettek a bányák
újbóli megnyitására, de csak a felmérésig jutottak), a lakosság lélekszáma csökkent,
maradandó értékek nem keletkeztek. Az egyetlen, emítésre méltó építkezés Damásd
várának romjain történt, ahol a törökök 1581-ben palánkerődítést emeltek. Itt
jegyezzük meg, hogy az ipolykiskeszi Törökdombnak - nevével ellentétben - semmi
köze nincs a hódoltság korához.
A tizenöt éves háború (1593-1606) során a környék várai (Vác, Visegrád,
Nógrád, Esztergom) többször is gazdát cseréltek, vagy többszörös ostromnak voltak
kitéve. A szinte szakadatlan háborúskodás a környék további sorvadását
eredményezte, annak ellenére, hogy a régió egy része ismét magyar kézre került.
1595-ben a törökök a damásdi palánkvárat is elvesztették. Az északi, visszakerült
területen újjászervezték a lévai uradalmat, így Perőcsény és Vámosmikola a 17.
században is a lévai vár tartozékai között szerepel. (A Lévai Cseh család 1553-ban

kihalt, ezután Lévát az egri hős, Dobó István kapta adományba. Gyermektelen fiában
ez a család is kihalt 1572-ben. Ekkor rövid ideig Kollonich Siegfrid kapta meg, majd mivel neki sem volt utóda - 1640-ben Csáky László kapta adományba Perőcsénnyel
és Vámosmikolával együtt. Mivel a Csáky család ezen ága László fiaiban
ugyancsak kihalt, a vár és uradalma királyi birtok lett. 1663-ban a várat a törökök
rövid időre elfoglalták.)
A kisebb csetepaték a tizenöt éves háborút lezáró zsitvatoroki béke után sem
értek véget. Ennek során a damásdi palánkerődítés 1626-ban ismét török kézre
került. A törökök a várat ugyan hamarosan visszaadták, azonban az erősség 1636ban leégett. Ezután ugyan még megkísérelték helyreállítani, de egy 1641-es újabb
török támadás során végképp megsemmisült.
A régió török uralom alóli végleges felszabadulásának folyamata a keresztény
seregeknek az 1683-as párkányi ütközetben aratott győzelmével vette kezdetét. Még
ugyanebben az esztendőben felszabadult Esztergom, 1684-ben Visegrád és Vác,
1685-ben Érsekújvár, végül 1686 szeptember 2-án Buda is. A felszabadító
hadműveletekben a térségre ismét nagy teher hárult (Szobot csak 1685-ben hagyta
el minden lakója), de a hódoltság kora ezzel vidékünkön is végleg lezárult.
A 18. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG
Mint fentebb már láttuk, a térség egyik legjelentősebb birtokosa már a
középkorban is az esztergomi érsek, illetve a káptalan volt.
Az esztergomi egyházmegye a középkor folyamán – a viszonylag kis terjedelmű
nyitrai egyházmegye kivételével – felölelte az ország egész északnyugati részét, a
Dunától északra és a Morvától keletre egészen a Szepességig és Gömörig. Ezen
kívül az érsekséghez tartozott még számos exempt (a területileg illetékes püspök
joghatósága alól kivett) plébánia és kolostor is Magyarország egész területén. A
székváros Esztergomban a főszékesegyházi káptalan mellett még három
társaskáptalan, kilenc plébánia és három szerzeteskolostor működött. A
főegyházmegye területén Szepesvár alatt és Pozsonyban szintén társaskáptalanok
működtek.
Esztergom elfoglalása (1543) után, a káptalan és az érsek Nagyszombatba
települtek. Bár 1683-ban Esztergom végleg fölszabadult, a 19. század elejéig a
káptalan továbbra is Nagyszombatban működött, a prímások pedig Pozsonyban
székeltek. A hatalmas egyházmegye felosztására 1776-ban került sor, ekkor jöttek
létre a besztercebányai, rozsnyói és szepesi püspökségek. Egyidejűleg
megszüntették az exemptiók túlnyomó részét is, de Esztergom még így is Európa
egyik legnagyobb egyházmegyéje maradt. 1918-1919-ben az érsekek elvesztették
egyházmegyéjük túlnyomó részét, ugyanis a trianoni béke következtében a Dunától
és Ipolytól északra fekvő terület az országhatáron kívülre került. A területen eleinte
apostoli adminisztratúra működött Nagyszombat székhellyel, majd ez 1937-től
önálló érsekség lett. 1993-ban került sor az egyházmegye határainak újabb
rendezésére. A csonka egyházmegye lemondott szigetközi és nógrádi plébániáiról,
viszont megkapta Budapest teljes területét, valamint az Esztergom és Budapest
közötti területeket. Az általunk jelenleg vizsgált térség ekkor került a váci
egyházmegye fennhatósága alá.
Az esztergomi érseki és káptalani javak 1526 után tehát viharos időszakot
éltek át annak ellenére is, hogy a káptalan a mohácsi vész után még néhány új

birtokot is szerzett Hont vármegyében. Míg az 1542. évi összeírás szerint az
esztergomi érsek még 336 portát bírt a megyében, 1549-re ez a szám 236-ra
csökkent, a káptalannak pedig 185 portája volt már csupán. A 17. századból az
esztergomi érseknek és a káptalannak csak egy-egy birtokszerzeményéről van
tudomásunk. A hódoltság lezárultával természetesen az esztergomi érsek és
káptalan visszakapta korábbi birtokait, a birtokviszonyok végleges rendezésére
azonban csak a Rákóczi-szabadságharcot követően kerülhetett sor.
A 18. században az esztergomi érsek birtokainak gerincét a drégelyi
(drégelypalánki) uradalom alkotta, melyhez a 19. század közepéig a következő
helységek tartoztak: Felsősipék, (Nagy)Börzsöny, Bajta, Baráti, Bernece,
Kemence, Kövesd (Garamkövesd), Leléd, Kisölved, Füzesgyarmat, Hídvég, Hont,
Drégelypalánk, Páld, Szete. Az esztergomi káptalannak a 19. század közepéig a
következő helységekben volt földesúri joga: Baráti, Ipolydamásd, Gyerk, Helemba,
(Ipoly)Kiskeszi, Letkés, Németi, Szob és (Ipoly)Tölgyes.
A térség már korábban megfigyelt, kissé periférikus szerepére jellemző, hogy
a török kiűzése után - ellentétben például a dunántúli területeken megfigyelhető
pezsgéssel - viszonylag hosszú ideig váratott magára az egyházi épületek
(elsősorban templomok) rendbetétele, illetve újak emelése. Talán a legkorábbra
Márianosztra pálos templomának átalakítása tehető (1719-1738), melyet valamivel
később a kálvária kápolna felépítése követett.
Valamelyes élénkülés az ötvenes évek környékén figyelhető meg: ekkor épül
Vámosmikola r.k. temploma (1750 körül), valamint a lelédi r.k. templom (17521774).
Az igazi fellendülés az 1770-es években következett be. Ennek az időszaknak
az alkotásai között sorolható fel az r.k. templom barokk átalakítása
Bernecebarátiban (1770 körül), az ipolyszalkai és az ipolytölgyesi templomok
felépítése (18. század második fele) és Szob római katolikus templomának
elkészülte (1775-1778). Bár szorosan nem az egyházmegye tevékenységéhez
köthető, de a kronológiai áttekinthetőség okán itt említjük meg az ifj. Foglár Imre,
mint földesúr által építtetett tésai r.k. templomot (1775) is.
A nyolcvanas évek már kevesebb új templommal gazdagította a kistérség
településeit, egyedül a kemencei templom felépítése tehető erre az időszakra,
annak is a végére (1784-1805), valamint - bár nem katolikus építés - itt kell
említenünk az evangélikusok által emeltetett nagybörzsönyi templomot (1787) is.
Az
1800-as
években
újra
a
templomépítkezések
számának
megcsappanásával szembesülünk, azonban ez nem meglepő. A húsz-harminc évvel
korábban emelt épületek csupán kisebb-nagyobb tatarozásra szorultak, ebben az
időszakban, új templom emelésére csupán Letkésen (1811), a korábbi templom
lebontása után Ipolydamásdon (1861) valamint Bajtán (1872) került sor, valamint szintén nem katolikus építkezésként - az ekkor a reformátusok kezében lévő,
perőcsényi középkori eredetű templom átépítése említhető (19. század második
fele).
A század elejére tehető ugyanakkor több helyen is a templomokhoz
kapcsolódó plébániaházak felépülte. Körülbelül egyazon időben készült el Kemence
(18. század legvége), szintén ekkortájt Nagybörzsöny, Bernecebaráti (1800 körül),
Márianosztra (1800 körül) és Kóspallag plábániája.
A 20. század során már csak egyetlen jelentősebb templom felépültéről
tehetünk említést: az 1910-ben szecessziós stílusban, Györgyi Dénes, Kós Károly és
Jánszky Béla tervei alapján elkészült zebegényi r.k. templomról.

Külön emlékkört képeznek a szintén vallásos tárgykörű, de általában egyéni
adományozók által emeltetett kápolnák és útmenti szobrok. Kőkereszteket találunk
Ipolyszalkán (1775), Vámosmikolán (1782), Ipolytölgyesen (1801), Kemencén
(1800 előtt), Tésán (19. század), Nagybörzsönyben (1816), temetői keresztet
Szobon (1780). Immaculata áll Letkésen (1707), Szt. Flórián szintén Ipolyszalkán
(18. század második fele), Szt. Vendel Ipolytölgyesen (1814). A utak mentén
elhelyezett szentek közül - csakúgy, mint az ország más részein is - a
„legnépszerűbb” Nepomuki Szent János, a hidak védőszentje. A Prágában
mártírhalált halt vértanú szobra áll Bernecebarátiban, Ipolytölgyesen, Kemencén,
Szobon és Vámosmikolán, mindegyik 18. századi alkotás. Zebegény kálvária
kápolnáját Fischer Józsefné emeltette 1853-ban.
A török alóli felszabadulás után nagyrészt átrendeződött a megye világi
birtokosainak köre. Számos, a középkorban nagy befolyással rendelkező családról
nem hallunk többet, kihaltak, vagy eltűntek a történelem süllyesztőjében, mások
viszont felemelkedtek, jelentős, vagy csak helyi jelentőségű birtoktestekhez,
részbirtokokhoz jutottak. A hatalomra jutott családok közül a Koháryak és az
Esterházyak, továbbá a visszaállított egyházi méltóságok birtokaiból újra alakultak a
török hódoltság alatt megszűnt uradalmak, de ezek már nem - a jórészt amúgy is
megsemmisült - várak körül csoportosultak, hanem valamely földrajzi, vagy
gazdasági tekintetben vett centrum körül.
A tizennyolcadik század harmincas éveiben Hont vármegye területén hat nagy
uradalomról beszélhetünk. Közülük a drégelypalánkit már említettük, mint az
esztergomi érsek birtokát, a csábrágit és szitnyait a Koháryak, a bozókit a
nagyszombati jezsuiták és a Szelepcsényi érsek által alapított papnevelő intézet, a
ságit besztercebányai Kollégium, a vámosmikolait pedig az Esterházy család
galántai ága bírta. Utóbbihoz tartoztak: Ipolypásztó, Ipolyszakállas, Zalaba és
Szokolya, valamint az általunk jelenleg vizsgált települések közül Vámosmikola és
Perőcsény. Az utóbbi kettő később a Huszár család birtokába került. Tésát a 18.
század elején a Foglár-család bírta, tőlük a Boronkay-család örökölte, majd vétel
útján a Jankovichok tulajdonába került. A 20. század elején Jankovich Bélának volt a
településen nagyobb birtoka, s kastélya. Kemence a visegrádi koronauradalom
része a korszakban, míg Bernecén és Barátin - az esztegomi érseken kívül - kisebb
birtokosokat találunk. Szob - mint már említettük a 18. században az esztergomi
káptalan birtoka volt. 1835-től kőbányászata vált jelentős húzóágazattá. A
Luczenbacher és a Gregersen családok révén a századforduló környékén jelentősen
fellendült a település ipara is. A Luczenbacher család a 19. század második felében
létesített hajóépítő üzemet Szobon, 1872-ben népiskolát, 1885-ben leánynevelő
intézetet, majd könyvtárat alapítottak. A település másik jelentős családja, a norvég
származású, később, a szegedi árvíz utáni újjáépítésben szerzett érdemeiért magyar
nemességet kapott Gregersen család a 19. század második felében telepedett le
Szobon.
A világi építészet emlékei közül külön említést érdemel az egykori Megyeháza
épülete Kemencén. A község 1751 és 1793 között a Hont megyei megyegyűlések
színhelye volt. Az egyemeletes megyeházát 1751-ben építtette fel Esterházy Imre
prímás és Koháry András barokk stílusban, majd miután leégett, 1858-ban
romantikus stílusban alakították át.
A mai is álló kastélyok és kúriák közül építési idejét tekintve a 18. századra
tehető az 1914 és 1921 között a Huszár család által átalakíttatott és kibővíttetett

vámosmikolai Esterházy-kastély 1. periódusa (1750 körül), a tésai Foglár-kúria, a
bernecebaráti Huszár-kastély (1782), az ugyanott a század végén épült Szokolykúria és a szobi Luczenbacher-kastély földszintes része (18. század vége). Utóbbi
emeletes része csak a 19. század második felében készült el. Szintén Szobon
építtetett 1880-90-es években a Gregersen család két kúriát. 1800 körül épült az
ipolydamásdi Garay-kúria. Zebegény századforduló környéki fellendüléséről
tanúskodik a Dőry-kastély felépítése.
Külön műfajt képez a Letkésen, pontosabban a környező Széppatakpusztán
és Liliompusztán felépült két érseki kúria, közülük az első a 19. század végén
épült, a másik építési ideje jelenleg ismeretlen.
Az ipari műemlékek közül a zebegényi Viadukt (1846-50) érdemel említést.
A 20. század kevés kiemelkedő alkotást hagyott ránk a térségben, a Szőnyiemlékmúzeum említendő, melynek műterme (építész: Szele Kálmán) 1960-ra
készült el, ez sem elsősorban építészeti, hanem inkább művészettörténeti
vonatkozásai miatt.
A térség népi építészetéről általánosságban elmondható, hogy a lakóházak
az északi magyar, a palóc háztípust képviselik, a szoba + pitvar-konyha + kamra
általános elrendezést követve, belülfűtő kürtös kemencével. A korábbi – még a 18.
századig visszavezethető – faépítkezést idővel a talpgerendás fonott sövényfalas,
majd a kő- és vályogfalazat váltotta fel. Az egykor általános vízvetős, fonott- vagy
deszkaoromzatos tetőzet formáját az újabb, alsócsonkakontyos deszka- és falazott
oromzatos lakóházak részben még megőrizték. Jelentősebb emlékanyaggal, vagy
védett népi műemlékkel rendelkezik: Bernecebaráti, Ipolytölgyes, Kemence,
Márianosztra, Nagybörzsöny és Perőcsény.
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fordulóján. Bp., 1987. MTA.
Levéltári források:
Hont megye levéltára az egyik legbalszerencsésebbek egyike. Legrégibb, 16.
századi jegyzőkönyvei és iratai már a török előli menekülés során elvesztek. A 19.
század végén azonban Ipolyságon még 1571-től voltak töredékes, és a 18. század
elejétől már folyamatos, teljes jegyzőkönyvek, amelyek 1609-1627 között magyar
nyelven, 1628-tól ismét latinul íródtak. Az anyag azonban 1945-ben szinte teljesen
megsemmisült, mindössze hat nemesi oklevél és néhány más irat maradt meg, sőt
elpusztult az az 1790-1849 közötti anyag is, mely a Pozsonyi Levéltárnál volt
kikölcsönözve. E töredékek kerültek a Besztercebányai Levéltárba, amely ma is őrzi
azokat, kiegészítve néhány, családi levéltárakból kiemelt iratanyaggal, főként főispáni
jegyzőkönyvekkel, megyei statútumokkal.

(Irodalom: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és
irodalmába. I. Bp., 1970. Tankönyvkiadó. 319.)
AZ EGYES TELEPÜLÉSEK TÖRTÉNETE ÉS IRODALMA ÉS AZ ÉPÍTETT
ÖRÖKSÉG ELEMEI
Megjegyzés:
Az Adattárban közöltük az 1990-ben megjelent, mindeddig utolsó hivatalos
műemlékjegyzékben (Magyarország műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos
Műemléki Felügyelőség) szereplő védett épületek megnevezését, címét, helyrajzi
számát és törzsszámát. A címek egy része természetesen mára már elavult,
megváltozott, s az utóbbi tíz évben egyéb emlékek is védésre kerülhettek, vagy rosszabb esetben - egyes korábban védett épületek mára már megsemmisültek.
Mivel azonban ugyanez a lista olvasható a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
honlapján is (www.koh.hu), az adatok aktualizálása adott időkeretek között nem állt
módunkban.
A felhasznált forrásokban igen sokszor egymásnak szögesen ellentmondó
adatokra bukkantunk az egyes objektumok építéstörténetét, vagy akár puszta létét
illetően. Ezek ellenőrzése, illetve korrigálása - az adott időkeretben - természetesen
nem lehetett feladatunk, ez egy revideált műemléki nagytopográfia feladata kellene
hogy legyen. Munkánk során így csupán arra tehettünk kísérletet, hogy - lehetőség
szerint - a legfrissebb, illetve legmeggyőzőbb adatokat közöljük.
Az egyes településeknél, az épített örökség objektumainál közölt bibliográfia
bár - reményeink szerint - bőséges, korántsem teljes, csupán a releváns irodalom
közlésére szorítkoztunk.

BAJTA
Története:
A falu a 13. század közepe óta az esztergomi érsek birtoka. Első okleveles
említését, Boytha alakban, már 1295-ből ismerjük.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 86.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 176.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.

BERNECEBARÁTI
Jellege:
Főút menti egyutcás település, újabb mellék- és keresztutcákkal, szalagtelkes,
fésűs beépítéssel. Egyes telkeknél a palócságra jellemző hadas település nyomaival.
Története:
Bernece
Az először 1245-ben említett Bernece a középkor folyamán az esztergomi
érsek és helyi kisnemesek birtokában volt. A török korban nem néptelenedett el.
Baráti
Az első ízben 1353-ban említett falu a középkorban az esztergomi káptalan és
helyi kisnemesek birtoka volt. A hódoltság idején végig lakott maradt.
Bernecebaráti
A két falu egyesülésével jött létre 1928-ban. A község temetőjében található
az Ipoly vidék híres betyárjának, Sisa Pistának a sírja. Emlékét számos legenda,
újságcikk, csendőrségi irat örökíti meg.
Bibliográfia:
Bernece
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 91-93.
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MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 56-60.
Baráti
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 88-89.
KORCSMÁROS László: Bernecebarátiról. Dunakanyar Tájékoztató 9 (1972) 78-81.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
TEMPLOMHEGY (Bernece):
Jellege:
10-13. századi építésű, rekeszes szerkezetű földvár (prédium, vagy
parasztvár).

Bibliográfia:
NOVÁKI Gyula – SÁNDORFI György – MIKLÓS Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori
és középkori várai. Budapest, 1979. 12-21.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 49-50.
JELENCHEGY:
Jellege:
A honti határban, 430 m. tengerszint feletti magasságban található,
fagerendás szerkezetű, alig 1-1,5 m magas sáncokkal erődített késő bronzkori
földvár.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 56.
NOVÁKI Gyula – SÁNDORFI György – MIKLÓS Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori
és középkori várai. Budapest, 1979. 42-44.
HUSZÁR-OKOLICSÁNYI-KASTÉLY (Széchenyi utca 23. Hrsz. 698.) MŰEMLÉK,
Törzsszám: 6909
Jellege:
Szabadon álló egyemeletes, téglány alaprajzú épület, földszinti tészén három
nyílásos tornáccal, végén „L” alakban csatlakozó bővítménnyel. Udvarában románkori kőfaragványok láthatók.
Története:
A garamszentkereszti (Bars megye) eredetű baráthi Huszár család építtette
1782 előtt, barokk stílusban. Huszár Ida házasságát követően az okolicsnói
Okolicsányi család birtokába került. 1945 után általános iskola, később
gyermekotthon.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
SZOKOLY-KASTÉLY
Jellege:
Szabadonálló, 7+3+7 tengelyes épület, jobb oldalán kissé hátralépő
főhomlokzattal, kis kiülésű középrizalittal, 13 tengelyes hátsó homlokzattal.
Története:
Épült - feltehetően- a 18. század végén. Itt lakott 1896 és 1932 között Szokoly
Alajos, 1896-os olimpiai bajnokunk (síkfutás). 1945 után tsz., később kultúrház,
jelenleg gyermeküdülő.

Bibliográfia:
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R. K. TEMPLOM, Mária mennybemenetele (Templom utca. Hrsz. 533.)
MŰEMLÉK, Törzsszám: 6910.
Jellege:
Több periódusú, részben középkori fallal kerített egyhajós, keletelt, középkori
eredetű templom. Hajója és homlokzat előtti tornya középkori. A hajó északi falában
bélletes, román kori kapu. Szentélye és sekrestyéje barokk.
Hajója: 13. sz.: É-on bélletes román kori kapu. Tornya utólagos, de szintén
középkori. Déli sekrestyéje és szentélye 1799 előtt (1697 után) épült.
Története:
Épült a 13. században. A templom az 1332-es pápai tizedjegyzékben
szerepel. 1770 körül barokk stílusban átalakították. Berendezés: főoltár, szószék a
18. századból.
Bibliográfia:
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Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
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MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 50-52.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 16.
KÁPOLNA
Jellege:
A falu keleti végén álló, egyszerű, téglalap alaprajzú kis épület. A kis oltáron
későbarokk Pietà fa szobor, Mária fején barokk korona.
Története:
Épült 1800 előtt.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
R. K. PLÉBÁNIA
Jellege:
Földszintes, a főutca felső részén, tíztengelyes hosszú utcai homlokzattal.
Története:
Épült 1800 körül.

Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
MAGTÁR (Széchenyi utca)
Jellege:
Egyemeletes. Részben boltozattal, részben gerendafödémmel. Utca felőli
homlokzata héttengelyes.
Története:
Épült a 18-19. század fordulóján.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
SZÉCHENYI UTCA 56. Szobor (Szentháromság)
Jellege:
Alacsony kő pilléren. Mészkő.
Története:
18. századi.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
SZOBOR (Nepomuki Szent János)
Jellege:
A község alsó részén, a volt Huszár-kastély táján. Színesre festett puhakő.
Magas volutadíszítményes pilléren.
Története:
Készült a 18. században.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
NÉPI ÉPÍTÉSZET (Általános jellemzés)
A lakóházak az északi magyar, a palóc háztípus keretében alakultak, a szoba
+ pitvar-konyha + kamra általános elrendezést követve, belülfűtő kürtös kemencével.

A korábbi – még a 18. századig visszavezethető – faépítkezést idővel a talpgerendás
fonott sövényfalas, majd a kő- és vályogfalazat váltotta fel. Az egykor általános
vízvetős, fonott- vagy deszkaoromzatos tetőzet formáját az újabb, alsócsonkakontyos
deszka- és falazott oromzatos lakóházak részben még megőrizték.
A község északkeleti részén nagy kiterjedésű pincesor, figyelemre méltó zsupptetős
pinceházakkal, boltozatos, s részben a földbevájt pincékkel.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
PINCESOR. Pinceház
Jellege:
Gerendafödémes előtérrel, dongaboltozatos pincével. A belső pinceajtón
évszám: 1728. Nagy szőlőprés felirata barokkos keretezésben: AG1848E.
Története:
Épült 1728-ban. Részben átépítve 1934-ben
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
Népi építészeti szempontból figyelemre méltó, védett épületek:
LAKÓHÁZ (Kossuth Lajos u. 67. Hrsz. 926.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 10351
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

Országos

Műemléki

LAKÓHÁZ (Pozsonyi u. 17. Hrsz. 523.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 10656
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

Országos

Műemléki

LAKÓHÁZ (Széchenyi u. 14. Hrsz. 507.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 10956
Jellege:
Szabálytalan fésűs beépítésű utcában, előkertes beépítésben álló, egyszintes,
egymenetes központi bejáratú lakóház, eredeti tüzelőberendezésekkel, melléképület
nélkül.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

Országos

Műemléki

HELEMBA

Története:
A dömösi alapítólevélben említett falu 1108 körül már létezett. A 14. század
közepétől a damásdi vár tartozéka volt. 1523-ban a várral együtt az esztergomi Szűz
Mária kápolna birtokába került
Később az oklevelek szintén az esztergomi érsekséget nevezik meg a falu uraként. A
20. század elején az esztergomi főkáptalan bírta. R.k. temploma a 17. századból
való.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 123-124.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 199.
DIÓSPATAKTŐ (elpusztult falu Helemba határában)
Története:
Csupán 1262-ben említik, ekkor az esztergomi káptalan birtoka volt.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 111.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 191.

IPOLYDAMÁSD
Jellege:
Forgalmi út mentén, egyutcás település, szalagtelkekkel – egyes helyeken
hadas településre utaló telekelrendezéssel – fésűs beépítéssel.
A Duna-balparti kerékpárút végpontja, az Ipoly-völgyi kerékpárforgalmi tengely
kiindulópontja. A község mellett 1945-ig állandó kőhíd állott. A bős–nagymarosi
építkezésekkel kapcsolatban az 1980-as évek közepén ideiglenes hidat építettek újra
a folyón, amely időszakos határátkelőhelyként funkcionált. Az Ipoly áradása 2000ben súlyosan megrongálta, ezért elbontották. A tervek szerint itt fog a Duna balparti
kerékpárút átvezetni Szlovákiába.
Története:
A dömösi alapítólevélben említik először, tehát 1108-ban már létezett. A 13.
században kisnemesek lakják. A 14. század elejétől a damásdi vár tartozéka, 1523ban a várral együtt az esztergomi Szűz Mária kápolna birtokába került. A hódoltság
alatt többször elnéptelenedett. Újratelepítésére a 18. század elején került sor,
szlovák telepesekkel.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 105.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 189.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 431-432.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
R. K. TEMPLOM
Története:
Épült 1861-ben, a korábbi templom lebontása után. Berendezés: 1860 körüli
egyszerű főoltár.
FESZÜLET
Jellege:
A templom előtt áll. Kő. Bevésett évszáma: 1785. Felirata csonka.
Története:
Készült 1785-ben.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 431-432.

ELPUSZTULT KÖZÉPKORI TEMPLOM (Sebespart)
Története:
1562-ben és 1628-ban említik, 1697-ben és 1732-ben romos.
Bibliográfia:
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 76.
DAMÁSD VÁRA (Hrsz. 23.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7055
Jellege:
A falu É-i végén, a letkési út felett, 150 m-es tengerszint feletti magasságban
található középkori vár csekély maradványai. Két részből állt: a Belsővár: 0,18 ha
alapterületű, árokkal övezett, közel négyzetes építmény, magjában 5x5,2 m
belméretű toronnyal. A Külső vár: a belső vártól É-ÉNy-ra helyezkedik el, ez
szabálytalan téglalap alaprajzú, kb 140x45 m alapterületű épület.
Története:
Épült a 14. század elején. Királyi vár volt, majd 1523-ban az esztergomi Szűz
Mária kápolna birtokába került. Elpusztult 1543/44-ben. Helyén 1581-1641 között
török palánkvár állt.
Bibliográfia:
ENGEL Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban. Budapest,
1977, 104.
FÜGEDI Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Budapest, 1977,
120-121.
GERŐ László: Magyarországi várépítészet. Bp., 1955. 438.
HEGYI József: Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglevő műemlékei.
Gyöngyös, 1903. 163.
JAKUS Lajos: Damásd vára „az pogány ellenség torkában”. Studia Comitatensia 17.
Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 1985, 509-538.
KISS Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Budapest, 1984. 330331.
LAPIDARIUM Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye I.
Budapest, 1988, 322-323.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 103-106.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
MIKLÓS Zsuzsa: Ipolydamásd várai. Váci Könyvek, 4. (1990.) 7-28.
NOVÁKI Gyula – SÁNDORFI György – MIKLÓS Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori
és középkori várai. Budapest, 1979. 47.

ZUVÁR
Jellege:
A falu keleti-i határszélén 313 m magasan, kb 30x50 m-es szabálytalan
négyszög alakú középkori vár, árokkal és sánccal övezve, belsejében ovális torony
és egykori faépületek nyomai.
Története:
Történeti adat nem szól róla, talán Nosztra volt a neve. A 14. század elején
pusztult el, s köveiből épült a márianosztrai pálos kolostor.
Bibliográfia:
KISS Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Budapest, 1984. 330331.
LAPIDARIUM Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye I.
Budapest, 1988, 322-323.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 108-110.
MIKLÓS Zsuzsa: Falvak, várak, kolostorok a Dél-Börzsönyben. Váci Könyvek, 8.
(1997.)
MIKLÓS Zsuzsa: Ipolydamásd – vár. In: Castrum Bene 1989. Várak a 13.
században. A magyar várépítészet fénykora. Gyöngyös, 1990. 190-195.
MIKLÓS Zsuzsa: Ipolydamásd várai. Váci Könyvek, 4. (1990.) 7-28.
NOVÁKI Gyula – SÁNDORFI György – MIKLÓS Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori
és középkori várai. Budapest, 1979. 47-49.
MALOMVÖLGYI-KÚRIA
Jellege:
Szabadon álló, földszintes, U alaprajzú, későbarokk épület, magasföldszintes
keleti szárnnyal, záróköves, kosáríves, vakolatkeretezésben álló ablakokkal, néhány
szobában eredeti boltozattal.
Története:
Épült a 18. század végén.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 432.
GARAY-KÚRIA
Jellege:
Szobtól északkeletre, az országút mellett álló egyszerű, hosszú, eredetileg
földszintes kúria, 2+1+3 tengelyes homlokzattal. Belseje teljesen átalakítva.
Története:
1800 körüli. A 20. században emeletet húztak az épület északi felére és
oszlopos új előcsarnokkal, saroktoronnyal eredeti formáját erősen eltorzították.

Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 432.
NÉPI ÉPÍTÉSZET (Általános jellemzés)
A 18. században újjátelepült község lakóházai az északi magyar, a palóc
háztípus körébe tartoznak, alaprajzi elrendezésben korábban a kürtős kemencés
szoba + pitvar + kamra beosztással. Az újabb lakóházak a korábbi fa építkezés, majd
a talpgerendás fonott sövényfalas építkezések hagyományaival, a nagy vízvetős,
füstlyukas tetőszerkezet megoldásait még sok helyen megőrizték.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 432.

IPOLYKISKESZI
Története:
1242 előtt a honti vár földje volt. A 13. század közepén helyi kisnemesek
birtokolnak itt. IV. Béla király 1248-ban, István ötvös-mesternek harmadfél ekényi
földet adott itt adományul. Ugyancsak Béla királytól nyertek itt birtokrészt a szalkai
hospesek 1252-ben, cserébe más földekért. 1312-től az esztergomi káptalan birtoka.
1439-ben Kezew alakban akadunk a község említésére.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 139-140.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 207-208.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
TÖRÖKVÁR
Jellege:
Bronzkori eredetű, de a 12-13. században is használt erődítmény az Ipoly
partján.
Története:
Írott forrásban nem szerepel.
Bibliográfia:
TOČIK, Anton: Stratigraphie auf der befestigen ausiedlung in Malé Kosihy, bez
Štúrovo. In: Kommission für das äneolithikum und die ältere bronzezeit. Nitra, 1958,
17-42.
R. K. TEMPLOM
Jellege:
12. századi eredetű körtemplom, nyugat felől később hozzátoldott hajóval és
toronnyal. A hajó később átalakítva.
Története:
A rotunda a 12. században épült, szentélye kívülről egyenes záradékú. A 13.
században nyugat felé egy téglalap alaprajzú hajóval toldották meg, így
összekapcsolták a körítőfal kaputornyával. A templom az 1332-es pápai
tizedjegyzékben szerepel.
Bibliográfia:
FACKENBERGER, F.-MENCL, V.-MENCLOVA, D.: Vyskum romanskych pamiatok
v. Nitranskom kraji. Pamiatky a Muzea VI/4. (1957) 186.
GENTHON István: Az ipolykiskeszi-i r.k. templom. In: Technika, 1944. 142-143.
GERVERS-MOLNÁR Vera: A középkori Magyarország rotundái. Bp., 1972.
Akadémiai K. 41., 42., 87.

HENSZLMANN Imre: Magyarország ó-keresztény, román és átmenet stylű műemlékeinek rövid ismertetése. I. köt. Bp., 1876. 25., 147.
HŐKE Lajos: Adatok Hontvármegye egyházi archontológiájához. In: Magyar Sion,
1866. 836.
HŐKE Lajos: Báta, Szikádor, Földvár, Madocsa, Szegszárd monasteriológiájához.
Magyar Sion, 1869. 343.
PAMIATKY na Slovensku. Bratislava, 1978. Obzor. (Ipolykiskeszi középkori
rotundájára: 61.)
KÉRD (Ipolykiskeszibe olvadt középkori település)
Történet:
Szolgagyőri királyi várföld volt. 1248-ban említik először, 1252 után beleolvadt
Ipolykiskeszi területébe.
Bibliográfia:
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 208.

IPOLYSZALKA

Története:
1251-ben királyi hospesek (vendégnépek) lakták. Ekkor Béla király innen
telepített hospeseket Kiskeszibe. 1261-től az esztergomi érsekség birtoka. 1754-ben
mezővárosi jogot kapott Mária Teréziától (amit 1888-ban vesztett el).
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 188-190.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 248-249.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
SÚPIS pamiatok na Slovensku. Zväzok tretí, R-Ž. 78.)
R. K. TEMPLOM
Története:
A falu temploma az 1332-es pápai tizedjegyzékben szerepel. A mai templom
késő barokk, a 18. század. 2. felében épült.
KŐKERESZT
Története:
Készült 1755-ben.
SZT. FLÓRIÁN SZOBOR
Története:
Rokokó, 18. szd. 2. harmada.

IPOLYTÖLGYES
Jellege:
Forgalmi út mentén, egyutcás, szalagtelkes, fésűs beépítésű település.
Története:
E néven csak 1412-től szerepel, korábban Ságnak nevezték. A damásdi vár
tartozéka volt, 1523-ban a várral együtt az esztergomi Szűz Mária kápolna birtokába
került.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 209-210.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987.242.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 432-435.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 125-127.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
SÁGIZSIDÓD (elpusztult falu a Szentmárton-dűlőben)
Története:
A 13. században részben helyi nemesek, részben Hont vár földje volt. A
nemesek földje a 13. században a Lévai Cseh család ősének birtokába, a várföld az
esztergomi káptalan tulajdonába került. Előbbi 15. században, utóbbi a 14.
században elnéptelenedett.
Bibliográfia:
Magyarország régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet) Szerk.:
Torma István. Budapest, 1993. 125-127.
ELPUSZTULT KÖZÉPKORI TEMPLOMA
Jellege:
Kisméretű, egyenes szentélyzáródású épület volt. Épült a 12. század második
felében. A templomot 1266-ban írott forrás említi. Temetőjét a 18. századig
használták.
Bibliográfia:
BAKAY Kornél: Feltárul a múlt? A múlt jövője. Budapest, 1989.
LAPIDARIUM Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye I.
Budapest, 1988, 322-323.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 432.

MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 125.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 76-77.
R. K. TEMPLOM, Szentlélek (Kossuth u. 38/a. Hrsz. 1.) MŰEMLÉK, Törzsszám:
7056
Jellege:
A település nyugati végén álló, kéthomlokzatú, egyhajós, nyugati homlokzati
tornyos, későbarokk templom, a szentélye (mely középkori torony maradványa)
nyugatra néz. A külsőnél gazdagabb formavilágú belső berendezése a 18. század
végéről.
Története:
Épült 1794-ben.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 122.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 432-435.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 77.
KŐKERESZT
Jellege:
A templom főbejárata előtt. Kronosztikonos felirata: „ECCE NECEM DEI”.
Története:
1801-ben készült.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 435.
NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR (Kossuth u. 38/a. Hrsz. 1.) MŰEMLÉK,
Törzsszám: 7058
Jellege:
Mészkő festve. A falusi utca közepén áll. Felirat:”Quoniam tacui. Psalm.
XXXI.” Barokk.
Története:
18. századi.

Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 122.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 435.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
SZENT VENDEL SZOBOR (Petőfi u. 37. előtt) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7059
Jellege:
Mészkő, festve. Eredetileg kint a mezőn állt.
Története:
Készült 1814-ben, talapzata 1874-ből való.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 435.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
NÉPI ÉPÍTÉSZET (Általános jellemzés)
A lakóházak eredetileg az északi magyar, a palóc háztípus keretébe tartozó
elrendezéssel és szerkezeti megoldással épültek. Az újabb népi építkezés
jellegtelenné vált.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 435.
LAKÓHÁZ (Kossuth u. 39.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7057
Jellege:
Földszintes, L alaprajzú épület mellvédes tornáccal, bejárati tornácnyílással,
négytengelyes homlokzattal.
Története:
Népi, 19. század.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

Országos

Műemléki

KEMENCE
Jellege:
Főút menti – eredetileg egyutcás – település, szalagtelkes, fésűs beépítéssel,
egyes részeiben az egykori hadas településre utaló telekelrendezésekkel, újabb,
részben párhuzamos mellékutcákkal.
Története:
1156-ban említik először, amikor az esztergomi érsek átengedi dézsmáját a
káptalannak. Egyébként részben királyi birtok, részben a Hontpázmány nemzetség
tulajdona. Ez utóbbi birtokrészt a király 1293-ban elkobozta és az esztergomi
érseknek adta. A későközépkorban csak az érseké. A török korban végig lakott
maradt.
A török kiűzését követően a településre visszatért az élet, gyors népességnövekedés
és gazdasági fellendülés kísérte. A község 1751 és 1793 között a honti
megyegyűlések színhelye volt. Az egyemeletes barokk megyeházát 1751-ben
építtette fel Esterházy Imre prímás, mint földesúr és Koháry András, mint fõispán. A
fejlődő település a 18. században élte virágkorát. 1806-ban a megyeházát tűz
pusztította, ezt követően Ipolyság lett a megyeszékhely. A 20. század elején az
esztergomi érsekségen kívül, Aczél Józsefnek volt nagyobb birtoka a településen.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 132-133.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 441-447.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 133-135.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
PUSKÁS Péter: Hont vármegye kemencei székházának története. Horpács, 1997.
Mikszáth. 124.
PUSKÁS Péter: Kemence és Ipolyság megyeszékhellyé válásának rövid története.
In: Száz éve alakult meg a Hontvármegyei Múzeum Társulat. Szerk.: Danis Ferenc.
Komárno, 2001. KT Kiadó. 57-64.
SZABÓ Jánosné: Kemence. Veszprém, 1998. TKM Füzetek. 16.
ELPUSZTULT KÖZÉPKORI TEMPLOMA (Plébániakert)
Jellege:
Egyenes szentélyzáródású templom maradványai, nyugati oldalán torony,
átlós támpillérekkel. Sekrestye a hajó északi oldalán. A szentély alatt beszakadt
kripta.
Története:
Épült a 12. században. A falu papját 1298-ban – egy hamis oklevélben –
említik. 1779-ben már romos, csak szentélyét használják temetőkápolnaként.

Bibliográfia:
LAPIDARIUM Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye I.
Budapest, 1988, 322-323.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 135-138.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 80-81.
A KÖZÉPKORI TEMPLOM KÖRÍTŐFALÁNAK MARADVÁNYAI (Felszabadulás u.
270.Hrsz. 109.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7068
Jellege:
Kőfaragványok a plébániakert falában. 12. sz.-i darabok is jöttek elő.
Kerítés É-i és K-i szakasza középkori, É-on 15. sz. végi nagy- és gyalogkapuval
A plébánia felett, emelt helyen áll. Ma csak a templom-körfalnak északi és keleti
oldala áll, a déli oldalon öt darab támpillér, egy széles félköríves kapu (16. századi),
mellette egy befalazott keskeny szemöldökgyámos, gótikus ajtó (15. századi), feljebb
régi pincejárat.
Bibliográfia:
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. Budapest,
1987. 205.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 441.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 135-138.
SZABÓ Jánosné: Kemence. Látnivalók. TKM Egyesület, 1998. (Tájak, korok,
múzeumok kiskönyvtára, 577.)
GODÓVÁR
Jellege:
A falutól délre 574 m tengerszint feletti magasságban található késő bronzkori
földvár. Kétrészes (alsó- és felsővárból áll). A Felsővár: 80x180 m alapterületű,
melyet a természet által nem védett nyugati és déli oldalon 1-1,5 m magas sáncok
kerítenek. Az Alsóvár kb 20 m-rel alacsonyabban van, elmosódott, bizonytalan sánc
övezi az ÉNy-i oldalon. D-en a sánc fa-kő szerkezetű. A felsővár lehet Árpád-kori is.
Bibliográfia:
GERŐ László: Magyarországi várépítészet. Bp., 1955. 438.
KISS Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Budapest, 1984. 331332.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 138-139.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.

NOVÁKI Gyula – SÁNDORFI György – MIKLÓS Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori
és középkori várai. Budapest, 1979. 49-52.
SZŐNYI Ottó: Műemléki út Hont megyében. In: História, 1928. Magyar műemlékek.
12.
FELSŐ-TAMÁSVÁR
Jellege:
A falutól DK-re, 554 m. 120 m hosszú, 2-11 m széles hegygerinc található,
függőleges sziklafalakkal határolva. A területről 12-13. századi leletek kerültek elő.
Boronaépület állhatott rajta.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 139-140.
NOVÁKI Gyula: Hozzászólás Skerletz Iván: Ismeretlen földvár a Börzsönyben c.
cikkéhez. Dunakanyar 17. (1980) 4. sz. 27-28.
SKERLETZ Iván: Ismeretlen földvár a Börzsönyben. Dunakanyar 17. (1980) 1. sz.
58-60.
MAGOSFA
Jellege:
A községhatár DK-i szélén, 914 m tengerszint feletti magasságban található
késő bronzkori földvár. Területe 150x300 m. É-on, Ny-on és D-en 1 m magas kősánc
határolja.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 140.
NOVÁKI Gyula – SÁNDORFI György – MIKLÓS Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori
és középkori várai. Budapest, 1979. 53.
PLÉSKA-SZIKLA
Jellege:
A falutól DK-re, 531,5 m tengerszint feletti magasságban található 30-60x130
m alapterületű, sziklákkal és – déli végén – 0,5 m magas kősánccal övezett késő
bronzkori földvár.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993.143-144.
GESZTEC/KESZTŐC (elpusztult falu Kemence határában)
Története:
A dömösi prépostság birtoka volt. 1283-ban említik utoljára.

Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 136.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 196.
R. K. TEMPLOM, Mária születése (Felszabadulás u. Hrsz. 108.) MŰEMLÉK,
Törzsszám: 7066
Jellege:
Homlokzati tornyos, nagyobbméretű, egyhajós, barokk templom, klasszicista
homlokzattal. Nem keletelt.
Története:
Épült 1769-ben. Az 1779-es canonica visitatio részletesen leírja méreteit,
valamint gazdag belső berendezését. 1804-ben megsérült („bedőlt”). 1810 és 1812
között klasszicista stílusban átépítették.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 134.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 441-443.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
SZŐNYI Ottó: Műemléki út Hont megyében. In: História, 1928. Magyar műemlékek.
12-13.
KÁPOLNA (Fájdalmas Szűz)
Jellege:
Téglalap alakú, kisméretű. Oltárán népies Pietà szobor.
Története:
18. század végi.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
446.
R. K. PLÉBÁNIA (Felszabadulás u. 270. Hrsz. 109.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7068
Jellege:
L alaprajzú, átépített, hosszúfrontú, földszintes épület a főutcán, közel a
templomhoz.
Története:
Épült a 18. század végén.

Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

Országos

Műemléki

MEGYEHÁZA (Általános iskola) (Felszabadulás u. 165. Hrsz. 150.) MŰEMLÉK,
Törzsszám: 7067
Jellege:
A település déli végén álló, eredetileg nagy kiterjedésű, két négyszögletű
udvar körül épült, egyemeletes, középrizalitos, T alaprajzú, udvari árkádokkal ellátott
épület, a földszinten 3+3+3, az emeleten 3+5+3 tengellyel. A belsőben bolthajtásos
lépcsőház, néhány földszinti helyiségében barokk fiókosdonga-boltozat.
Története:
1751-ben épült barokk stílusban, majd miután leégett, 1858-ban romantikus
stílusban átalakították. Ma az általános iskola található benne.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 132-133.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 445-446.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
MOJZER Miklós: A váci barokk rezdencia. Művészettörténeti Értesítő, 1960. 288.
PRESSBURGER Zeitung. 1783. 2.
PUSKÁS Péter: Hont vármegye kemencei székházának története. Horpács, 1997.
Mikszáth. 124.
PUSKÁS Péter: Kemence és Ipolyság megyeszékhellyé válásának rövid története.
In: Száz éve alakult meg a Hontvármegyei Múzeum Társulat. Szerk.: Danis Ferenc.
Komárno, 2001. KT Kiadó. 57-64.
SZABÓ Jánosné: Kemence. Veszprém, 1998. TKM Füzetek. 16.
SZŐNYI Ottó: Műemléki út Hont megyében. In: História, 1928. Magyar műemlékek.
pp.11-12.
SZOBOR, Nepomuki Szent János (Felszabadulás u. Hrsz. 150.) MŰEMLÉK,
Törzsszám: 7065
Jellege:
A széles főutca közepén négy lépcsőfokon, girlandokkal, szegletes volútákkal
díszített, copf idomú pilléren. Színesre festett puhakő.
Története:
1778-ból való, valószínűleg attól a szobrásztól, aki a drégelypalánki
Szentháromság szobrot készítette.

Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 134.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 447.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
JUHÁSZLAK (MÁTYÁS KIRÁLY VADÁSZLAKA) ELPUSZTULT
Bibliográfia:
SZŐNYI Ottó: Műemléki út Hont megyében. In: História, 1928. Magyar műemlékek.
12.
KERESZT
Jellege:
Kő. A falu alsó végén, 1800 előtti.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 447.
NÉPI ÉPÍTÉSZET (Általános jellemzés)
A lakóházak az északi magyar, a palóc háztípus keretében az általánosnak
mondható szoba + pitvart konyha + kamra vagy szoba elrendezéssel alakultak. A
korábbi faépítkezést idővel a talpgerendás, fonott sövényfalas, majd a kő- és
vályogfalazat váltotta fel, az egykori kürtős vagy sípos kemence már kiveszett. Az
egykori általános vízvetős, füstlyukas, zsupptetős lakóházak helyén a
deszkaoromzatos, alsócsonkakontyos deszka és falazott oromzatos lakóházak
épültek. A község keleti részén figyelemreméltó pinceházak, boltíves pincékkel.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 447.
PALÓC TÁJHÁZ
Bibliográfia:
REMÉNYI Árpád: Népművészeti és történelmi értékek ápolása a Börzsönyben.
Dunakanyar 23. 1987. 4. 39-42.

KÓSPALLAG
Jellege:
Útmenti, egyutcás település, szalagtelkes, fésűs beépítéssel.
Története:
Új település, 1750-ben telepítették a márianosztrai pálos kolostorhoz tartozó
Toronyalja területéből kiszakított részen, mely ellen a pálosok többször tiltakoztak a
megyénél. A 20. század elején a visegrádi koronauradalom birtoka.
Bibliográfia:
KÁROLYI, K. J.: Márianosztra és Kóspallag földrajza. Bp., 1932.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 469.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
R. K. TEMPLOM, Mária neve (Vöröshadsereg u. Hrsz. 1.) MŰEMLÉK,
Törzsszám: 7091
Jellege:
A falu felső végén álló, keletelt, kisebb méretű, homlokzati tornyos, egyhajós,
későbarokk templom, klasszicizáló részletformákkal.
Története:
Az 1777-ig Nagymaros leányegyházaként szereplő településen 1779-ben még
nincs templom. A templom 1784 és 1805 között épült.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 469.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
R. K. PLÉBÁNIA
Jellege:
Földszintes
északnyugatra.

épület,

háromablakos

utcai

homlokzattal,

a

templomtól

Története:
Épült korábbi tervek felhasználásával 1804-ben.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 469.

LELÉD

Története:
1312-ben említik először. A középkorban végig az esztergomi káptalan birtoka
volt. Templomát 1752-ben kezdték építeni és 1774-ben fejezték be. A 20. század
elején az esztergomi érsekség birtoka.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 149.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 215.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
PETROVAY R. Sándor – ŠIPOŠ Tibor: Leled. Az Ipoly menti falu. Komárom, 2000.
(Honismereti kiskönyvtár, 163.)

LETKÉS
Jellege:
Forgalmi út menti egyutcás település, újabb keresztutcákkal, szalagtelkes,
fésűs – és újabb zárt sorú – beépítéssel, a palócságra jellemző hadastelepülésre
utaló telekelrendezéssel.
Története:
1261-ben királyi csónakosok lakták. A 14. század elejétől a damásdi vár
tartozéka, 1523-ban a várral együtt az esztergomi Szűz Mária kápolna birtokába
került.
A török korban folyamatosan lakott hely. Az 1713-as Acta Paulinorum kizárólag
magyar családneveket említ a településen, mint az esztergomi káptalan alattvalóit.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 150.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 216.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 470-472.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
ELPUSZTULT KÖZÉPKORI TEMPLOM
(A templom a Korongi parton, a Rákóczi út 24. telkén állt.)
Története:
Letkés templomát 1464-ben említik. 1737-ben még állt, ekkor tatarozták.
Bibliográfia:
LAPIDARIUM Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye I.
Budapest, 1988, 322-323.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 471.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 176-177.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 87.
DÁVIDRÉVE (elpusztult falu az ipolytölgyesi határban)
Története:
Ságizsidódból kiszakított területen 1318 után létrehozott település. Birtokosa a
Dávidrévi család volt. 1447-ben már puszta.

Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 106-107.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 179.
R. K. TEMPLOM, Krisztus mennybemenetele (Rákóczi u. 37. Hrsz. 1.)
MŰEMLÉK, Törzsszám: 7094
Jellege:
A főutcára merőlegesen álló, északra néző szentélyű, nagyobb méretű,
homlokzati tornyos, egyhajós klasszicista templom
Története:
Épült 1811-ben.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 160.
HŐKE Lajos: Adatok Hontvármegye egyházi archontológiájához. In: Magyar Sion,
1866. 841.
LYKA Károly: Magyar művészet. 1800-1850. Bp., é.n. (1939). 435.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 470-471.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
IMMACULATA SZOBOR (Rákóczi u. 37. Hrsz. 1.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7093
Jellege:
Az országút mellett. Puhakő, eredeti színes festéssel. Jellegzetes vidéki
alkotás, lendületes barokk mozgással.
Története:
1707-ben készült.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 160.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 471.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
ESZTERGOMI ÉRSEKI KÚRIA (Liliompuszta)
Jellege:
Szabadon álló egyemeletes, téglány alaprajzú épület 1+1+1 tengelyes,
középrizalitos főhomlokzattal.
Története:
Építési ideje ismeretlen.

ESZTERGOMI ÉRSEKI KÚRIA (Széppatakpuszta)
Jellege:
Szabadon álló földszintes, téglány alaprajzú épület, eredetileg 2+2+2
tengelyes, középrészén tornácos, portikuszos főhomlokzattal.
Története:
Épült a 19. század végén.
KÚTHÁZ, VÍZEMELŐ KOS (Gallapuszta) MŰEMLÉK, Törzsszám: 9182
Története:
Készült a 19. század 2. felében.
NÉPI ÉPÍTÉSZET (Általános jellemzés)
A lakóházak eredetileg az északi magyar, a palóc háztípus keretében épültek,
kezdetben a tájra jellemző faépítkezés, majd a talpgerendás tapasztott sövényfal és
a kő falazat volt az általános. Az újabb lakóházak már a XIX. század közepétől
kezdődőleg a vályog- és a vertfalazattal épültek.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 471-472.

MÁRIANOSZTRA
Jellege:
A Börzsöny-hegység sűrű erdős hegyvidékén, Szobtól keletre, forgalmi út
mellett, több mellékutcával. Régebbi ház nem maradt.
Története:
1570–1580-as években, a Forgách-család zálogbirtoka, de a templom és a
szerzet egykori háza 1712-ig megrongált állapotban maradt. Széchenyi György érsek
közbenjárására azonban a pálosok visszatérhettek és a Rákóczi-szabadságharc
után, Kurpesz Pál perjel helyreállíttatta a kolostort és templomot. 1779-ben, már 24
szerzetest, tíz újoncot és 12 szolgáló barátot írtak össze a kolostorban. 1785-ben, II.
József rendeletére a pálosokat elűzték, levéltárukat a falu végén fölégették és
birtokaikat a Vallásalaphoz csatolták. Ezt követően a volt kolostortemplom a
település plébániatemplomaként funkcionált. 1858-ban, a kolostor épületét
kibővítették és női fegyházzá alakították át.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 163-164.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 223.
HEGYI József: Hazánk történelmi nevezetességű helyei és meglevő műemlékei.
Gyöngyös, 1903. 163.
HŐKE Lajos: Adatok Hontvármegye egyházi archontológiájához. In: Magyar Sion,
1866. 838., 839.
KÁROLYI, K. J.: Márianosztra és Kóspallag földrajza. Bp., 1932.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 477-489.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 182-185.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
MÁRIA-Noszta. In: Vasárnapi Újság, 1908. 953-955. Képe: 953-954.
MARTOS György: Adalékok a márianosztrai búcsújárás történetéhez.
Börzsönyvidék 2. (1994.) 137-143.
MIKLÓS Zsuzsa: Falvak, várak, kolostorok a Dél-Börzsönyben. Váci Könyvek, 8.
(1997.)
VÁLYI András: Magyar országnak jellege. II. Buda, 1799. 685-686.
W-MUKI: Maria-Nostra táj-rajza és nevezetességei. In: Regélő, 1837. 388-389.
BIBERVÁR
Jellege:
A falutól K-re, 230 m tengerszint feletti magasságban található 15x30 m
alapterületű,
árokkal,
sánccal
övezett
középkori
vár
csekély
maradványai.Középpontjában négyszögű torony (belméret:3,4x4,4 m) áll, Ny-i
oldalához téglalap alakú térség (udvar?) csatlakozik, K-i oldalon elővár található,
melyben kemencét tártak fel.

Története:
A vár írott forrásokban nem szerepel. A 13. sz. második felében épülhetett.
Pusztulása a14. sz. elejére tehető.
Bibliográfia:
KISS Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Budapest, 1984. 338.
LAPIDARIUM Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye I.
Budapest, 1988, 322-323.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 186-188.
MIKLÓS Zsuzsa: Falvak, várak, kolostorok a Dél-Börzsönyben. Váci Könyvek, 8.
(1997.)
NOVÁKI Gyula – SÁNDORFI György – MIKLÓS Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori
és középkori várai. Budapest, 1979. 53-57.
TORONY(ALJA) (elpusztult falu Márianosztra határában)
Története:
1295-ben Tornyi Domokos volt visegrádi várnagy nevében bukkan fel a
falunak nevet adó vár (valószínűleg Bibervár) neve. 1580: Toromalja falu már puszta.
Bibliográfia:
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Budapest,
1998. 308.
Pálos kolostor
Jellege:
A toronyi és a kiskorompai patak összefolyása alatt, dombos teraszon, sűrűn
összenőtt bozótos területen, helyenként alapfalrészek, helyenként még nagyobb
terjedelmű falak összefüggően láthatók.
A templom két periódusú polygonális szentélyzáradékú, kívül támpillérek. Tőle
északra kolostor, délnyugatra gazdasági épületek maradványai.
Története:
Első említése 1381-ből származik. 1538-ban még működött, de a század
közepén elpusztult, 1694-ben már csak helyét említik.
Bibliográfia:
GUZSIK Tamás – FEHÉRVÁRY Rudolf: A pálos rend építészeti emlékei a
középkori Magyarországon I. (összefoglaló és katalógus). Budapest, 1980. 19.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 188-192.
EGYKORI PÁLOSKOLOSTOR ÉS TEMPLOM (Rákóczi tér. Hrsz. 273/1-2.)
MŰEMLÉK, Törzsszám: 7102-7103
Jellege:
Magas teraszon a falu felett álló, kettős homlokzati tornyos, egyhajós, keletelt
barokk templom, gótikus szentéllyel.
Szentélye gótikus. Átalakítva barokk stílusban 1719-38 között. Berendezés: barokk,
1723-60.

Története:
1262-1272 között Nosztrai nemeseket említenek.1281 előtt a király csere útján
megszerzi az akkor már lakatlan birtokot, rajta alapítja 1352: I. Lajos a nosztrai pálos
kolostort. A kolostor állítólag a közeli Nosztra vár (Zuvár?) köveiből épül. A
kolostorban külön királyi szállás is volt. 1382-ben innen népesítik be a Czeştochowai
pálos rendházat. Nagy Lajos gyakran tartózkodott itt. A 16. század első harmadában
megerődítették, de 1543-44 körül szerzetesei elhagyják. 1570-ben a kolostor már
pusztán állt. 1570-ben a rendfőnök a kolostort - másokkal együtt - Forgách Simonnak
és Imrének adta zálogba. A 17. század folyamán jövedelmét az elefánti kolostor
élvezte. Újjáépítése 1711-ben kezdődött meg. 1717-től rendbehozták a templom
eredeti szentélyét, két évvel később a hajó újjáépítésébe kezdtek. 1722-ben hozták
rendbe a kolostor túlnyomórészt középkori körítőfalát. A következő évben elkészült a
kripta boltozata, felállításra került a főoltár és a három mellékoltár stipese. A még
nyers állapotban lévő, de teljesen berendezett épületet 1729-ben szentelték fel. A
külső ugyanakkor csak 1738-ra készült el teljesen. A templommal párhuzamosan
kezdődött meg az új kolostor felépítése, azonban annál sokkal vontatottabban haladt,
1724-ben még csak az előmunkálatoknál tartottak, az alapkő letételére 1725-ben
került sor. 1730-ban a keleti traktuson dolgoztak, ennek befejezésére két évvel
később került sor. A következő évben az északi, 1737-ben a nyugati szárnyon
építkeznek. A főbejáratot is magába foglaló déli traktus építése 1735-ben kezdődött
meg. A belsők díszítését követően 1749-ben a déli traktus végén egy hatodik traktus
sarokkövét rakták le, ennek felépítésére azonban csak 1764 után került sorra. 1780ban két földrengés súlyos károkat okozott az épületekben. A rend 1786. évi
feloszlatása véget vetett a munkálatoknak.
1858-ban, a kolostor épületét kibővítették és női fegyházzá alakították át.
Bibliográfia:
ÁDÁM Iván: Pálosaink építészeti emlékei. In: Egyházművészeti Lap, 1883. 215.,
217., 241.
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AGGHÁZY Mária: Régi magyarországi faszobrok. Bp., 1958. 28-29.
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Művészettörténeti Értesítő, 1957. 65-76.
BERKOVITS, Elena: La miniatura ungherese nel periode degli Angioni. Roma, 1947.
34.
CSATKAI Endre: Művész szerzetesek és iparművészek a soproni kolostorokban a
17-18. században. In: Soproni Szemle, 1937. 338.
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MOLNÁR Ernő: A nagyjenő-tüskevári páloskolostor. Bp., 1936. 35., 40., 68.
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SCHOON Arnold: Hölbling építőmester Budán. In: Művészettörténeti Értesítő, 1958.
143.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 89.
VÁLYI András: Magyar országnak jellege. II. Buda, 1799. 685-686.
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KÁLVÁRIA KÁPOLNA (Kálváriahegy. Hrsz. 0102/22) MŰEMLÉK, Törzsszám:
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Jellege:
A községtől délkeletre, magas dombon áll. A háromszög alapú, minden
oldalon falifülkével ellátott, barokk profilú, pillérszerű stációházacskákból csak kilenc
maradt meg. A domb felső vészén cástyaszerűen kiépített sírkápol~a. I barokk keretű
ajtó zárókövén „1771”.
A kápolna felett, az utol{ó két stáció között mészkőből eredeti többszínű festés
nyomaival nagy kálváriacsoport: három kereszt (a kő korpuszok mind kisebb
méretűek), előttük Szűz Mária és Evangélista Szent János álló, Mária Magdolna
térdelő életnagyságú alakja. Egyszerű barokk munka.
A csoport mögött a domb csúcsán a nagyobbik kápolna: keletelt. Kívülről nyolcszögű,
belülről kör alakú alaprajzzal. Nyugati oldala előtt bádog gúlával fedett, négyzetalapú

zömök torony, emeletén egy-egy félköríves ablakkal, lent félkövíves, keretezett
ajtóval. Efelett érdekes domborműves díszítés: Égő szív, Szűz Mária nevével egyegy pajzstartó, röpködő angyalputtótól körülfogva.
Belső: az oltáron pilaszterek között nagyobb méretű Pietà szobor. Vidéki jellegű.
Színezett kő. A XVIII. század második feléből.
Története:
Építését 1756-tól tervezték a remetelak mellett. 1759-ben a bal oldali stációk
már állnak. 1772-ben szentelik fel a sírkápolnát, 1777-ben a felső kápolnát.
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MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 488.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
W-MUKI: Maria-Nostra táj-rajza és nevezetességei. In: Regélő, 1837. 388-389.
R. K. PLÉBÁNIA (Rákóczi tér 20. Hrsz. 272.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7101
Jellege:
A templomtól déli irányban, az utcában. Egyemeletes homlokzatán lent négy,
fent öt ablakkal, lent középső bejárattal. Eredeti kiképzésű lépcsőház. Az emeleten
mind a nyugati, mind a keleti oldalom három szoba. A lépcsőházban műértékű
barokk fa feszület a XVIII. század második feléből.
Története:
Az épület 1800 körüli.
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EMLÉKOSZLOP AZ 1809. ÉVI NEMESI FELKELÉS EMLÉKÉRE
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LAKÓHÁZ (Malom u. 7. Hrsz. 413.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7100
Jellege:
Népi műemlék.

NAGYBÖRZSÖNY
Jellege:
Patak
menti
településrészekkel.

település,

párhuzamos

és

keresztutcákkal,

újabb

Története:
A középkor folyamán mindvégig az esztergomi érsek birtoka.
Az esztergomi érsek magyar jobbágyairól 1635-ben és 1703-ban történik említés.
1700-ban mint kiváltságokkal felruházott, robotmentes helyet említik a települést.
1750-ben Hont megye hét oppiduma között szerepel. A 18. század végén
mezőváros, 1812-ben „oppidum primatiale”. Nemesfémbányáit 1708-ban is említik
egy hatalmaskodás kapcsán. A nagybörzsönyi bánya a 18. század végén már nem
működött, csak a távolabbi környéken említenek még 1777-ben is arany- és
ezüstaknát.
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MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
RUSTOKHEGY
Jellege:
A falutól K-re található, 484 m tengerszint feletti magasságú, 504x230 m
alapterületű, késő bronzkori erődített telep, 1,5 m magas, fagerendás-rekeszes
szerkezetű sánccal. Benne középkori szántóföldek kősorokkal határolt nyomai is
vannak.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 203-204.
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NOVÁKI Gyula: Régi szántóföldek nyomai a Börzsönyben. Magyar Mezőgazdasági
Múzeum Közleményei (1975-1977) 53-78.
MAGYARHEGY
Jellege:
A falu Vámosmikola felé eső határában, 714 m tengerszint feletti
magasságban található, mára már elmosódott sánccal övezett, 5 hektáros, késő
bronzkori erődített telep.
Bibliográfia:
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Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 204.
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BÁNYÁK
Jellege:
Rózsa-táró, Alsó-Fagyosasszonytáró, Felső-Fagyosasszonytáró: középkori
eredetű ércbányák.
Bibliográfia:
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Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 208-211.
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GÓRHEGY
Jellege:
A falutól ÉNy-ra, a vámosmikolai határon található, 187 m tengerszint feletti
magasságú 300x100 m alapterületű, erősen elszántott sáncú, középső bronzkori
földvár.
Bibliográfia:
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középkori

település

Nagybörzsöny

belterületétől

Története:
1270-ben bukkan fel az írott forrásokban, mint a helyi nemesek birtoka. A 14.
század elején egy részét a Lévai Cseh család ősei, más részét 1347-ben az
esztergomi érsek vásárolja meg. A 15. század végére elnéptelenedett.
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R. K. TEMPLOM, Szent István király és műemléki környezete (Petőfi u. Hrsz.
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Jellege:
A mai településen kívül, magas dombgerincen álló, körítőfallal övezett,
kváderekből épült egyhajós, félköríves szentélyzáródású templom, nyugati
homlokzata előtt toronnyal. A hajó síkmennyezetes a szentélyt, negyedgömb boltozat
fedi. A szentélyen ívsoros párkány, az ívmezőkben szakállas férfifejek. Felette
többszörös párkány. A szentély K-i oldalán igen gazdagon tagozott tölcséres ablak, a
tornyon ikerablakok nyílnak.
Története:
Torony nélkül épült a 13. század első felében, valószínűleg a helyi magyar
lakosság plébániatemplomaként. Tornya még a 13. században felépült. Körítőfala a
15. századból származik. Kérdés, hogy erre a templomra vonatkozik-e a pápai
tizedjegyzék 1332. évi adata? A 13-15. században a település plébániatemploma,
szerepét később – kis kihagyással – a Bányásztemplom veszi át. Az 1779-es
canonica visitatio szerint a lebontás veszélye fenyegeti. Belsejét a 19. század 30-as
éveiben átmeszelték. 1896-ban és 1910-ben restaurálták.
Bibliográfia:
BALLAGI Aladár: Legrégibb müemlékeink a keresztyén korgól. Századok, XI-1877,
246.
BARNA János: Árpádkori templomaink. Makó, 1902, 32.
BÁRTFAI SZABÓ László: Óbuda egyházi intézményei a középkorban. Bp. 1935, 24.
BERTÓK LÁSZLÓ Attila: Süllyedő templom. Az okoskodás a tett halála? Új
Magyarország, 1994. szeptember 2. 7.
CZOBOR Béla – Békefi Remig: Jelentés a Bézsánpályázatról. Akadémiai Értesítő,
X-1899, 433.
CZOBOR Béla: A Müemlékek Országos Bizottságának müködése a műlt évben. AÉ,
IX-1889, 413.
CSEMEGI József, ifj.: A jáki apátság temploma. Vasi Szemle, VI-1939, 16, 30 és 31.
CSEMEGI József, ifj.: Románkori kapuzatok karéjdíszű ívmezői Magyarországon.
Antiquitas Hungarica, I-1947, 100, 103, 104.
CSEMEGI József: A középkori építészet szerkesztési módszerei. A magyar
művészettörténeti munkaközösség évkönyve. Bp. 1953, 17.
DÉNES Tibor: Könyvismertetés. Katolikus Szemle, 1941, 50.
DERCSÉNYI Dezső szerk.: Pest megye műemlékei. Bp. 1958, I. kötet, 171, 175,
179, 500-502.
DERCSÉNYI Dezső: A jáki templom. Bp. 1957, 42.
DERCSÉNYI Dezső: A középkori magyar falu temploma. Szépművészet, IV-1943,
169.
DERCSÉNYI Dezső: Beszámoló… Műemlékvédelem, X-1966, 130.
DERCSÉNYI Dezső: Román stílusú gyámkő Újvidékről. Magyar Muzeum, 1946, 21.
DERCSÉNYI Dezső: Tíz év műemlékvédelme. Magyar Építőművészet, IV-1955, 135.

DERCSÉNYI, D.: La tutela dei monumenti di Ungheria dopo la liberazione. Acta Hist.
Art, II-1955, 21.
DIVALD Kornél: Magyarország művészeti emlékei. Bp. 1927, 62.
DIVALD Kornél: Trencsénmegyei kutatások. Múzeumi és Könyvtári Értesítő, VI1912, 241.
ÉBER László: Magyarország árpádkori művészete. A Mübarát, II-1922, 128-129 1.
EITELBERGER, R.: Bericht über einen archäologischen Ausflug nach Ungarn den
Jahren 1854 und 1855. Jahrbuch KKCC Baudenkmale, I-1856, II. Abteilung, 107108.
EMLÉKKÖNYV Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. III. kötet,
Bp. 1938. 212.
ENTZ Géza: Az utolsó három év műemlékvédelme. V-1956, 316.
ENTZ, Géza: La tutela dei munumenti negli ultimi tre anni. Acta Hist. Art, IV-1957,
310.
ERDEI Ferenc: A nagybörzsönyi Szent István templom helyreállítása. In: Magyar
Műemlékvédelem 1969-1970. Budapest, 1972. 179-183.
ESZES Máté: Nagybörzsöny, Szent István templom. Ezredvég, 1992. 8. 50-54.
FÁBIÁN János: Egy plebános mint hitvalló az egri börtönben. Magyar Sion, IV-1866,
587.
FOERK Ernő: A magyar építőművészet rövid története. Kecskemét, 1929, 82-83.
/képe 83./
FOERK Ernő: Árpádkori templomaink tipusai. MM és ÉE havi füzetei, III-1926, 126 1.
/képe 125 1./
FORSTER Gyula: Magyarország műemlékei. I. kötet, Bp. 1905, 263-264.
FORSTER Gyula: Magyarországi műemlékei. III. kötet, Bp. 1913, 226, 34, 242, 251.
FÜLEP Lajos: A magyar művészettörténelem föladata. A M.Tud.Akadémia
Közleményei. Művészettörténet, Bp. 1951, 20.
GÁL, Ladislau: L’architecture religione en Hongris du XIe au XIIIe siecles. Paris,
1929, XIII.
GENTHON, Stefano: Bibliografia dell’arte ungherese. Annuario, Studi e Documenti
Italo-Ungheresi, IV-Roma, 1942, 324.
GERECZE Péter: Néhány árpádkori templomunk. AÉ, XVI-1896, 314-315.
GEREVICH Tibor: Erdélyi művészet. Magyar Szemle, XXII-1934, 228.
GEREVICH Tibor: Magyarország románkori emlékei. Bp. 1938, 30, 42, 144, 149,
151, 154, 168. /képe 42. és XLVIII, LXXXVI. Táblán/
GERGELYFFY András – Császár László: A váraszói románkori templomrom
helyreállítása és bővítése. Műemlékvédelem, II-1958, 217.
GERŐ László: Magyarországi várépítészet. Bp., 1955. 439.
GÖNCZI, B. – Szabó: Bibliográfia. MÉ, V-1956, 235.
HEKLER Antal: A magyar művészet története. Bp. 1934, 42.
HENSZLMANN Imre: Honi müemlékeink hivatalos osztályozása. AÉ, V-1885,
XXXVIII. 1.
HENSZLMANN Imre: Magyarország ó-keresztény, román és átmenet stylű műemlékeinek rövid ismertetése. I. köt. Bp., 1876, 129-130, 172.
HONT vármegye. MV és V. Bp. é.n. /1906/, 33, 304. /képe 33. előtt/
HONT-BÖRZSÖNYNEK… AÉ, V-1871, 333 1.
HŐKE Lajos: Adatok Hontvármegye egyházi archeontológiájához. In: Magyar Sion,
IV-1866, 825, 826, 838.
HŐKE Lajos: Báta, Czikádor, Földvár, Madocsa, Szegszárd monasteriológiájához.
Magyar Sion, VII-1869. 342 1.

HŐKE Lajos: Nyílt levél Kinauz Nándorhoz. In: Magyar Sion, III-1865, 804.
IPOLYI Arnold magyar műtörténelmi tanulmányai. Bp. 1891, 26.
IPOLYI Arnold: A deákmonostori XIII. századi bazilika, Pest, 1860, 49, 56.
IPOLYI Arnold: A középkori emlékszerű építészet Magyarországon. Pest, 1862, 14.
IPOLYI Arnold: A magyar műtörténeti emlékek tanulmánya. A Magyar Történelmi
Társulat 1878 évi aug. 27. - szept. 1.ei vidéki kirándulása, Abauj vármegyébe és
Kassa városába. Bp. 1878, 28.
IPOLYI Arnold: Műtörténeti tanulmányok. Bp. 1887, 37.
JEZSÓ Ákos: Pusztuló örökségünk. Mentsük meg Nagybörzsöny öreg templomát.
Keresztény Élet, 1994. október 30. 3.
KAMPIS Antal: Könyvismertetés. MÉ, VII-1958, 300.
KATUS László: Könyvismertetés. MÉ, VII-1958, 218.
LAPIDARIUM Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye I.
Budapest, 1988, 322-323.
LIPPERT, J.: Die St. Stefano-Capelle zu Börzsöny in Ungarn. Mittheilungen KKCC,
XIV-1869, LXXII-LXXIV. /8 képpel/
LUX Géza: A zsámbéki templomrom. Bp. 1939, 35.
A M. KIR. JÓZSEF NÁDOR MŰEGYETEM Középkori Építészeti tanszékének
közleményei. Technika, XIX-1938, 288-291 1. /7 képpel/
MAGYARORSZÁG fenntartandó műemlékei hivatalos jegyzékének tervezet. Bp.
191, 25.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 500-502.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
MAROSI Ernő: Magyar falusi templomok. Budapest, 1975, 32., 147.
NÉMETHY Lajos: Nagyboldogasszonyról nevezett budapesti főtemplom története.
Esztergom. 1876, 14.
R.A.: Turisták-figyelem. Műemlékvédelem, X-1966, 245.
RÉSŐ Enzel Sándor, ifj.: Árpád sírja. Oest, 1862, 13.
RÓMER Flóris: Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. AK, VI-1866, 200.
RÓNA György: Pracher és Szerelmey. MÉ, XII-1963, 154.
RUTKAI Ida, R.: A nagybörzsönyi Szent István templom kutatása. In: Magyar
Műemlékvédelem 1969-1970. Budapest, 1972. 175-178.
SEDLMAYR János: Nagybörzsöny középkori templomainak újbóli helyreállítása.
Műemlékvédelem, 44, 2000. 5. 268-273.
SZABÓ László: Az árpádkori magyar építőművészet. Bp. 1913, 271-273.
SZENDREI – SZENTIVÁNYI: Magyar képzőművészek lexikona. I. kötet, Bp. 1915,
342.
SZŐNYI Ottó: Műemléki út Hont megyében. In: História 1928, 5. szám, Magyar
műemlékek. 14, 16.
SZŐNYI Ottó: Régi magyar templomok. Bp. é.n. /1933/, 26, 27, 222 1. /képe 133 és
222 1./
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 94-95.

VISEGRÁDI János: Szentségfülkékről Bars és Hont vármegyében. AÉ, XXXII-1912,
80, 82, 83. /képe 83./
R. K. TEMPLOM, Fájdalmas Szűz , azelőtt Szent Miklós; ún. bányásztemplom
(József Attila u. 1. Hrsz. 94.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7113
Jellege:
Utcasarkon, bástyaszerű, szűk teraszon álló, egyhajós, torony nélküli,
poligonális szentélyzáródású templom. Hajója síkmennyezetes, a szentélyt
csillagháló boltozattal fedi. A szentélyben kvalitásos szentségtartó található. A
nyugati kapu felett bányászjelvény. A déli hajófalban reneszánsz ablak nyílik.
Története:
Egyenes szentélyzáródású templomként épült a 13. században. Valószínűleg
a helyi német bányászok plébániatemploma volt. A 15. században nyugat felé
megtoldották, ekkor épült mai szentélye és sekrestyéje. A 16. században kisebb
átalakításon esett át. Kérdés, hogy erre a templomra vonatkozik-e a pápai
tizedjegyzék 1332. évi adata? 1697 előtt egy ideig az evangélikusok használták.
1697 és 1705 között, majd 1708-tól a település plébániatemploma. Berendezése a
18. század folyamán fokozatosan gazdagodott, a külső renoválásra került és az
épület új tetőt kapott. A templomnak ekkor három haranggal felszerelt, különálló
haranglába volt. 1782-ben az evangélikusok tartanak rá igényt. 1862-ben újra
felszentelik, mint Fájdalmas Szűz kápolnát.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 182 1.
DERCSÉNYI Dezső szerk.: Pest megye műemlékei. Bp. 1958, I. kötet, 175, 179,
502-509 1. /képe 504-509 1./
DIVALD Kornél: Ismeretlen képek a XVII-XIX. századból. M, XI.-1912, 236 1.
FÁBIÁN János: Egy plebános mint hitvalló az egri börtönben. Magyar Sion, IV-1866,
587-588 1.
FORSTER Gyula: Magyarországi műemlékei. I. kötet, Bp. 1905, 264 1.
GARAS Klára: Magyarországi festészet a XVII. században. Bp. 1953, 116 1.
HONT vármegye. MV és V. Bp. é.n. /1906/, 33 1.
HONT-Börzsönynek… AÉ, V-1871, 333 1.
HORVÁTH Ferenc, M.: A nagybörzsönyi hevérek temploma. Népszabadság, 2000.
július 20. 34.
HÖKE Lajos: Adatok Hontvármegye egyházi archaeologiájához. Magyar Sion, IV1866, 825 1.
KOPPÁNY Tibor: Későgotikus építészeti emlékek a Balatonfelvidéken. A Veszprém
Megyei Muzeumok Közleményei, II-1964, 191 1.
LAPIDARIUM Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye I.
Budapest, 1988, 322-323.
A M. KIR. József Nádor Műegyetem Középkori Építészeti tanszékének közleményei.
Technika, XIX-1938, 288 1.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 502-509.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség

MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
MOLNÁR László: Nagybörzsöny ércbányászatának rövid története. Bányászati és
Kohászati Lapok. Bányászat, 122, 1989, 1. 52-56.
R.A.: Turisták-figyelem. Műemlékvédelem, X-1966, 245 1.
SEDLMAYR János: Nagybörzsöny középkori templomainak újbóli helyreállítása.
Műemlékvédelem, 44, 2000. 5. 268-273.
SZŐNYI Ottó: Műemléki út Hont vármegyében. Historia, I-1928, 5. szám, Magyar
műemlékek, 15-16 1.
SZŐNYI Ottó: Régi magyar templomok. Bp. é.n. /1933/, 222 1.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 94.
R. K. PLÉBÁNIATEMPLOM, Szent Miklós (Templom tér. Hrsz. 1.) MŰEMLÉK,
Törzsszám: 7112
Jellege:
A település délnyugati részén, magas dombon szabadon álló, nagyobb
méretű, egyhajós, homlokzati toronnyal ellátott későbarokk templom. Nem keletelt.
Története:
Batthyányi József prímás, mint földesúr építtette 1782 és 1788 között.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp. 1959, II. kötet, 182.
DERCSÉNYI Dezső szerk.: Pest megye műemlékei. Bp. 1958, I. kötet, 179, 186,
509-512.
FÁBIÁN János: Egy plébános mint hitvalló az egri börtönben. Magyar Sion, IV-1866,
587.
HONT vármegye. MV és V. Bp. é.n. /1906/, 33.
HONT-Börzsönynek… AÉ, V-1871, 333 1.
KAMPIS Antal: Könyvismertetés. MÉ, VII-1958, 301.
A M. KIR. József Nádor Műegyetem Középkori Építészeti tanszékének közleményei.
Technika, XIX-1938, 288.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 509-512.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
SZŐNYI Ottó: Műemléki út Hont vármegyében. Historia, I-1928, 5. szám, Magyar
műemlékek, 15.
SZŐNYI Ottó: Régi magyar templomok. Bp. é.n. /1933/, 222.
EVANGÉLIKUS TEMPLOM (Hunyadi tér 11. Hrsz. 732.) MŰEMLÉK, Törzsszám:
7110
Jellege:

A település északi részén, a patak mellett álló, homlokzat előtti tornyos,
egyhajós, klasszicista templom.
Története:
A település evangélikus lakossága 1782-ben kapott engedélyt a templom
felépítésére. Első templomuk 1787-re készült el. A jelenlegi templom 1847 és 1852
között épült, Belcsák Károly tervei alapján.
Bibliográfia:
DERCSÉNYI Dezső szerk.: Pest megye műemlékei. Bp. 1958, I. kötet, 180, 187, 512
1. /képe 511-512 1./
DIVALD Kornél: Ismeretlen képek a XVII-XIX. századból. M, XI.-1912, 236 1.
KEMÉNY Lajos - Gyimesy Károly: Evangélikus templomok. Bp. 1944, 332 1. /képe
588 1./
LYKA Károly: Nemzeti romantika. Bp. 1942, 184 1.
A M. KIR. József Nádor Műegyetem Középkori Építészeti tanszékének közleményei.
Technika, XIX-1938, 288 1.
MAGYAR műemlékvédelem 1959-1960. Bp. 1964, 293 1.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 512.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
SZŐNYI Ottó: Régi magyar templomok. Bp. é.n. /1933/, 222 1.
T.H.D.: Antiquarius des Donau-Stroms… Frankfurt, 1785 / Johann Hermann
Dielhelm/ 597 1.
R. K. PLÉBÁNIA (József Attila utca 1.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7111
Jellege:
A bányásztemplom alatt álló, földszintes, tornácos épület; régi körfallal kerített
tágas udvarban.
Története:
Épült a 18. században.
KOSSUTH LAJOS UTCA 61. Ev. Lelkészlak
Jellege:
Földszintes, L alaprajzú épület. Utcai homlokzata négytengelyes, szerény,
eklektikus alakítással. Udvari homlokzata klasszicista jellegű mellvédes, kéttengelyes
oszlopos tornáccal.
Története:
Épült a 19. század középén.
Bibliográfia:

MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 512.

KERESZT
Jellege:
A plébániatemplom déli oldalán. Kő. Kő korpusszal. Olvashatatlan felirata alatt
1816-os évszám.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 513.
KERESZT
Jellege:
A Szent István-templomtól északra levő r. k. temetőben. Kő. Kő korpusszal.
Magas talapzaton; elején csigavégzésű keretben felirat: „ERECTA – A 1782 – A RE
PIE – DEFUNCTI – A. R. D. – JACOBI GE – VAY PARO – CHIET V. – A. DIACONI –
BERSÖNIEN – SIS.”
Története:
1782-ből való.
VÍZIMALOM (SZÉCHENYI TÉR 10. HRSZ. 731/1, 2. MŰEMLÉK, Törzsszám: 9006
Bibliográfia:
BOROS András: A nagybörzsönyi vízimalom helyreállítása. Dunakanyar, 16, 1979, 3.
60-61.
JUHÁSZ NAGY András: Nagybörzsöny, Vízimalom. TKM Egyesület, 1988. (Tájak,
korok, múzeumok kiskönyvtára, 206.)
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
SÁNTA György: Műemlék, malom, múzeum. (Nagybörzsöny, vízimalom).
Dunakanyar, 17, 1980, 4. 21-22.
NÉPI ÉPÍTÉSZET (Általános jellemzés)
A lakóházak az északi magyar, a palóc háztípus keretében a szoba + pitvarkonyha + kamra általános elrendezéssel alakultak. A korábbi boronafalas és rovásos
(zsilipeléses) fa építkezést idővel a talpgerendás fonott sövényfalas, majd a kő és a
vályog építkezés váltotta fel, az egykori kürtős vagy sipos kemencés
tüzelőberendezés helyén a tapasztott sövény-, majd a falazott szabadkéményes,
hidegkonyhás elrendezés vált általánossá. A XIX. század második felében is még
általános vízvetős, füstlyukas, zsupptetős lakóházak során a deszkaoromzatos,

alsócsonkakontyos deszka- és falazott oromzatos lakóházak épültek, jó arányú,
mellvédes, oszlopos tornácokkal.
A község déli és nyugati részén – elsősorban a Petőfi Sándor utca környékén –
figyelemre méltó pinceházak, pincék, présházak a XIX. század elejéről.

Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 513.
Védett népi épületek:
LAKÓHÁZ (Hunyadi tér 30. Hrsz.1023.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 9184
Jellege:
Lakás és gazdasági épület, népi.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

LAKÓHÁZ, Falumúzeum
Törzsszám: 9150

(József

II.

Attila

Bp.,
u.

1990.
40.

Országos

Hrsz.1056.)

Műemléki
MŰEMLÉK,

Jellege:
Lakás és gazdasági épület, népi.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

Országos

Műemléki

LAKÓHÁZ (Ságvári utca 20. Hrsz.1181.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 9348
Jellege:
Lakás és gazdasági épület, népi.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

Országos

Műemléki

LAKÓHÁZ (Völgy utca 25. Hrsz.956.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 9408
Jellege:
Lakás és gazdasági épület, népi.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

Országos

LAKÓHÁZ ÉS PRÉSHÁZ (Petőfi u. 42.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 9407

Műemléki

Jellege:
Lakás és présház, népi.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

Országos

Műemléki

Országos

Műemléki

PINCE (Petőfi u. Hrsz.394.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 9196
Jellege:
Pince, népi.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG
Felügyelőség

műemlékjegyzéke,

II.

Bp.,

1990.

PERŐCSÉNY
Jellege:
Bekötőút mentén halmaz település, újabb és szabályos települési résszel,
részben szalagtelkes elrendezéssel.
Története:
A 13. század közepén honti várjobbágyok lakják. 1324 előtt Csák nembeli
Csák fia János birtoka volt, akitől a király elkobozta és Harsundorfi Wluingnak
adományozta. Harsundorfi magtalan halála után felesége fiúsítása révén a
Szécsényi család birtokába került, s hamarosan Salgó várának tartozéka lett. Salgó
lerombolása után, 1437-ben a Lévai Cseh család kapta meg, ettől kezdve Léva
várának tartozéka. A 16-17. században tulajdonosai Léva birtokosai: a Dobók,
később Kollonich Siegfrid, majd a Csákyak voltak. 1773-ig majdnem színtiszta
magyar lakosságú. A 18. század elején az Esterházy család szerzi meg. A 20.
század elején Huszár Tibornak volt nagyobb birtoka a településen.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 70-71.
DARÁNYI László: Perőcsény. Perőcsény, 2004. Önkormányzat. 15
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 234.
KOCZÓ József: Perőcsény és Vámosmikola családnevei a 18. században.
Szakdolgozat. Kézirat. Bp., 1998. ELTE.
KOCZÓ József: Vámosmikola és környéke. Helytörténeti szakköri füzet.
Vámosmikola, 2004. Vámosmikolai Általános Iskola. 104.
KOCZÓ József: Vámosmikola és Perőcsény vallásfelekezetei a XVIII. században.
Vámosmikola, 1999. Agrocaritas. 56.
KOCSIS Gyula: Perőcsény és Vámosmikola állattartása. In: Dóka Klára et. al:
Börzsöny néprajza. Szentendre, 1977. Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. 93127.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.626-629.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
BÁNYA
Jellege:
Rókalyuk-táró, középkori bánya.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 290.

HALYAGOS
Jellege:
A falutól délkeletre, 586 m tengerszint feletti magasságban található, 620x170
m alapterületű, erősen kopott sánccal körülvett késő bronzkori földvár.
Bibliográfia:
NOVÁKI Gyula – SÁNDORFI György – MIKLÓS Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori
és középkori várai. Budapest, 1979. 69-70.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 282.
JANCSIHEGY
Jellege:
A falutól délkeletre, 586 m tengerszint feletti magasságban található, 65x45 m
alapterületű, 12-13. századi eredetű földvár.
Története:
Az erődítmény írott forrásokban nem szerepel.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 286-287.
ORSÁNY/ORZSÁNY (elpusztult falu Orzsánypusztán)
Története:
Eredetileg a honti vár földje volt. A 13. század közepétől adatolható Orsányi
család a 15. század végéig birt itt részekkel, melyek azonban elpusztásodtak. Másik
része 1419-ben Szécsényi (Salgai) Miklós birtoka. Utóbb - már szintén pusztaként - a
lévai vár tartozéka volt.
Középkori temploma
A falu egykori templomát 1733-ban romosként említik.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 277-278.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 110.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 164-165.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987.

REF. TEMPLOM (Kossuth utca. Hrsz. 25.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7178
Jellege:
Meredek domb tetején álló, homlokzat előtti toronnyal ellátott egyhajós,
keletelt, gótikus, templom. A templom tornya, a nyugati homlokzat és az északi fal
nyugati szakasza középkori. A torony és a nyugati homlokzat sarkait átlós támpillérek
erősítik. A torony földszintjén csúcsíves résablakok, az első emeleten csúcsíves
ikerablakok nyílnak. A torony nyugati kapuja gótikus. A 19. században átépítették
hajóját.
Története:
A templom valószínűleg a 14. században épült. Karzata 1680-ból való. Az
épületet 1698-ban renoválták. Az 1779-es canonica visitatio kiemeli a templom
épségben lévő középkori formáját. Romantikus stílusban átépítve a 19. század
második felében.
Bibliográfia:
HŐKE Lajos: Nyílt levél Krausz Nándorhoz. In: Magyar Sion, 1865. 804. és 807.
KOVÁTS J. István: Magyar református templomok. Bp., 1942. 446.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 627-628.
PATAY Pál: A homokbödögei harang. In: A Veszprém megyei Múzeumok
Közleményei, 1965. 40.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 109-110.
VÁRROM (Salgóvár)
Jellege:
A falutól délkeletre, 730 m tengerszint feletti magasságban levő 0,23 hektáros,
3 részes középkori vár, csekély falmaradványai. A Felsővár 25 m átmérőjű
sziklacsúcs. A Középső vár falmaradványai 11-12 m-rel lejjebb, kb 85 m hosszan
követhetőek. Az Alsóvár nyomai még 5 m-rel lejjebb találhatóak.
Története:
Neve 1331-ben bukkan fel királyi várként. 1387-ben még a királyé, 1394-ben
azonban már Szécsényi Simon birtokában találjuk. Fiától, Szécsényi (Salgai)
Miklóstól 1424-ben hamispénz verése miatt elkobozzák és lerombolják.
Bibliográfia:
ENGEL Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban. Budapest,
1977, 146.
FÜGEDI Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Budapest, 1977,
120-185.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 242.
KISS Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Budapest, 1984. 333335.

MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 629.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 282-285.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
NOVÁKI Gyula – SÁNDORFI György – MIKLÓS Zsuzsa: A Börzsöny hegység őskori
és középkori várai. Budapest, 1979. 70-73.
REFORMÁTUS TEMETŐ
Jellege:
Több helyen sajátságos alakú, fából faragott fejfák. Formájukat, beosztásukat
később a kőből készített helyi sírtáblák is átvették!
Fejfák. Kb. 1 m magas, keskeny deszkák, elöl lekerekített végződésű négyszegletes
táblával. A táblán fent palmetta, alatta bekarcolt szomorúfűz. Ezalatt faragott fogsor
és felirat.
Sírkő-táblák. Félkörívű oromzatos végződéssel, alattuk egymás mellett két kisebb
félkörív rozettákkal.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 629.
NÉPI ÉPÍTÉSZET
KOSSUTH UTCA 25. LAKÓHÁZ
Jellege:
Földszintes. Nyeregtetős, zsuppal fedve, fonott sövény oromzattal.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 629.

SZOB
Jellege:
Főút menti, két párhuzamos főutcás, keresztutcás, szalagtelkes település
fésűs beépítéssel, újabb települési részekkel a Duna bal partján, az Ipoly
torkolatánál.
Története:
Az először 1268-ban említett helyi kisnemesek 1404-ig adatolhatóak. A falu
egyébként Damásd vár tartozéka volt, 1523-ban a várral együtt az esztergomi Szűz
Mária kápolna birtokába került. Csak a hódoltság végén, 1685-ben néptelenedett el,
újratelepítésére a 18. század elején került sor. Ekkor az esztergomi káptalanhoz
tartozott. 1835-től kőbányászata jelentős. A Luczenbacher és a Gregersen családok
révén a századforduló környékén jelentősen fellendült a település ipara. A
Luczenbacher család a 19. század 2. felében létesített hajóépítő üzemet Szobon.
Később Pesten raktárt, téglagyárat, gőzmalmot, fűrészmalmot és kőbányát
működtettek. Fontos szerepet játszottak a település történetében: 1872-ben
népiskolát, 1885-ben leánynevelő intézetet, majd könyvtárat alapítottak. 1878-ban
szobi előnévvel magyar nemességet kaptak.
A norvég származású, építési vállalkozással, kereskedelemmel foglalkozó Gregersen
család a 19. század 2. felében telepedett le Szobon. 1884-ben Gudbrand Gregersen
saági előnévvel magyar nemességet kapott.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 197-198.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 255.
ILON Gábor: A Szob-Gregersen - kerti szkíta kori temetőrészlet. In: Régészeti
tanulmányok Pest megyéből. Szentendre, 1985. Pest megyei Múzeumok
Igazgatósága. 75-96.
KÁLDY-NAGY Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest, 1977,
527.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 151-154.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 345-348.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
MÁNDLI Gyula: Szob, 2000. Komárno, 2000. KT Kiadó. 16.
KÁLVÁRIA
Bibliográfia:
MÁNDLI Gyula – MICSEI F. László: Szob szakrális emlékei. Börzsönyvidék, 2.
1994. 145-174.

BÖRZSÖNY MÚZEUM
Történet:
1960. szeptember 20-án alakult. Jelenlegi épületébe 1968-ban költözött.
Bibliográfia:
IKVAI Nándor: Pest megye múzeumai. In: Studia Comitatensia 1. Tanulmányok Pest
megye múzeumaiból. Szentendre, 1972, 5-15.
KÖZÉPKORI TEMPLOMA ELPUSZTULT
Jellege:
Egykor a falu északnyugati végén állt tornyos, boltozott szentélyű,
sekrestyével ellátott épület.
Története:
A falu templomát a 15. század második felétől említik írott források. Egy
metszet tanúsága szerint 1686-ban romos volt. A Rákóczi-szabadságharc után
részben rendbehozták, 1718-ban a főkáptalan átépíttette. Ekkor már Szt. László a
védőszentje a korábbi Szt. Miklós helyett. 1725-ben új főoltárt kapott. 1754-ben
gazdag berendezésről van tudomásunk. Az új templom építésekor pusztult el.
Bibliográfia:
LAPIDARIUM Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye I.
Budapest, 1988, 322-323.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 347-348.
MIKLÓS Zsuzsa: Falvak, várak, kolostorok a Dél-Börzsönyben. Váci Könyvek, 8.
(1997.) 21-50.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 131.
R. K. TEMPLOM, Szent László (Hámán Kató u. Hrsz. 781.) MŰEMLÉK,
Törzsszám: 7346
Jellege:
Keresztutcák találkozásánál kialakult téren szabadon álló, homlokzat előtti
tornyos, nagyobb méretű, egyhajós, későbarokk, keletelt templom.
Története:
Épült 1775 és 1778 között. Ekkorra elkészült tornya, karzata, szószéke,
keresztelőkútja, tabernákuluma. Főoltára ekkor még nem kész.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 275.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 152.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség

MÁNDLI Gyula – MICSEI F. László: Szob szakrális emlékei. Börzsönyvidék, 2. 1994.
145-174.
NAGY Iván: Magyarországi képzőművészek a legkorábbi időktől 1850-ig. In:
Századok, 1874. 38.
SZENDREY-SZENTIVÁNYI: Magyar képzőművészek lexikona. I. köt. Bp., 1915.
405-406.
THIEME-BECKER: Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler. X. köt. Lipcse, 1914.
137.
ESZTERGOMI KÁPTALANI - LUCZENBACHER - FÁY - LAZARISTA RENDI
KASTÉLY (Árpád utca 19. Hrsz. 379.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 10018
Jellege:
A főutca délnyugati részén, magas fallal kerített nagy parkban álló, részben
földszintes, részben emeletes, összetett alaprajzú épület, 2+3+2 tengelyes, erőteljes
kiülésű középrizalitos dunai homlokzattal, a belsőben stukkódíszes, faburkolatos
termekkel.
Az emeletes épület a 19. század második feléből, későbbi átépítéssel. Az utcai
vonalban áll, egyszerű, földszintes ház, kilenctengelyes utcai fronttal, széles
oldalbejárattal. Jó arányú külseje minden díszítés nélküli. Belseje átépítve. Most
lakóház. A mellette levő, most iskolának átépített földszintes épület eredetileg a
legrégebbi „kastély” volt. – Mind a két ház még a 18. század végéről való.
Története:
1892-ben Luczenbacher Pál vásárolta meg az esztergomi káptalan szobi
lakrészét, a rajta álló, a 18. század végén uradalmi központnak épült kúriával együtt.
Az eredetileg barokk stílusú épületet már a 19. szd. első felében - klasszicista
stílusban - átalakították. 1904-ben a kastélyt - Alpár Ignác tervei szerint - neobarokk
stílusban építették át.
A Luczenbacher család 30-as években bekövetkezett csődje után az épület előbb a
fáji Fáy család kezére került, majd a lazarista rendé lett. Ma iskolaként funkcionál.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
GREGERSEN-KASTÉLY (Köztársaság út 33.)
Jellege:
Egyemeletes, téglány alaprajzú, 32 szobás, mára jelentősen átalakított,
eljellegtelenített épület.
Története:
Épült 1880 körül.

GREGERSEN-KASTÉLY („Duna-parti”, Zilahy Lajos u. 10.)
Jellege:
Szabadon álló, emeletes, ívelt alaprajzú, 16 szabás, eklektikus épület,
középen kis kiülésű, erkélyekkel díszített, kétemeletes rizalittal.
Története:
Épült 1895 körül.
HATÁR ÉTTEREM
Jellege:
Régi, átépített vendégfogadó. Hosszú földszintes épület. Hosszoldali
homlokzatán középső bejárattal, három-három ablakkal (e között néhány záróköves
barokk kerettel). Lizéna-szerű párkány- és sarokkiképzés. Lekontyolt nyeregtető,
cseréppel fedve. A homlokzaton kis oromzat egy ablakkal.
Története:
18. század végi.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 154.
SZOBOR (Nepomuki Szent János)
Jellege:
Mészkő, színesre festve. A Fő utca és a Templom tér keresztezésénél.
Története:
18. századi.
Bibliográfia:
MÁNDLI Gyula – MICSEI F. László: Szob szakrális emlékei. Börzsönyvidék, 2. 1994.
145-174.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 154.
SZOBOR (Vir dolorum)
Jellege:
Mészkő. A felső utcában a temetőhöz közel. Magas oszlopon ülő, szenvedő
Krisztus-alak.
Története:
18. század végi, a háborúban súlyosan megsérült.

Bibliográfia:
MÁNDLI Gyula – MICSEI F. László: Szob szakrális emlékei. Börzsönyvidék, 2. 1994.
145-174.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 154.
TEMETŐI KÁPOLNA
Története:
Építette a Lutzenbacher-család 1850 körül, neogótikus stílusban.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 154.
TEMETŐI KERESZT
Jellege:
Magas kő kereszt, kő korpusszal, talapzaton. Felirata: AND·CECKO
CURAVIT 1780. Mellette két sírkereszt a XIX. század elejéről; az egyik volutás
oldalvégződésekkel.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 154.
KOVÁCSI (ELPUSZTULT KÖZÉPKORI TELEPÜLÉS A BÉSZOB-DŰLŐBEN)
Története:
Csak 1295-ben említik, ekkor az esztergomi káptalan birtoka volt.
Bibliográfia:
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Budapest,
1989. 261.
Temploma:
Kisméretű, félköríves szentélyzáródású templom alapfalai. Épült a 11.
században, elpusztult a 13. század folyamán.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 338-342.

ISMERETLEN NEVŰ, ELPUSZTULT KÖZÉPKORI TELEPÜLÉS A BÉSZOBDŰLŐBEN
Temploma:
Kisméretű, egyhajós félkörös szentélyzáradékú templom maradványai. Épült a
12. században, elpusztult a 13. század folyamán.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 336-337.,
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 131-132.
IPOLYTORKOLAT. Római őrtorony falmaradványai
Jellege:
Az Ipoly torkolatánál – ma a töltésbe beépítve – római őrtorony
falmaradványai. Az őrtorony falainak vastagsága 2,3 m. A torony hosszúsága 17,6
m.
Története:
Építése a régészeti kutatás alapján Diocletianus idejére tehető. Feltehetően a
4-5. század fordulóján pusztulhatott el.
Bibliográfia:
GERŐ László: Magyarországi várépítészet. Bp., 1955. 455.
KUZSINSZKY Bálint: A római határvédelem és a balhavári erőd. In: Az OsztrákMagyar Régészeti Társulat Évkönyve, 1923. 28.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 154.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 328.

TÉSA
Jellege:
Bekötőút melletti egyutcás település, keskeny völgyben, szalagtelkes, fésűs
beépítéssel, egyes részein az egykori csűrös településre utaló telekelrendezéssel.
Története:
Neve 1221-ben bukkan fel egy ide valósi poroszló nevében. A középkorban
birtokosai az 1358-tól adatolható Tésai család tagjai voltak. A hódoltság elején
elnéptelenedett. A község birtokosa a 18. század elején a Foglár-család volt, tőlük a
Boronkay-család örökölte, majd vétel útján a Jankovichok tulajdonába került. A 20.
század elején Jankovich Bélának volt a településen nagyobb birtoka, s kastélya.
Utóbbit még a Foglár-család építtette.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 205.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 258.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 208-209.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 376-377.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
R. K. TEMPLOM (Szentháromság)
Jellege:
A településtől nyugatra, dombon álló, homlokzati tornyos, egyhajós, kisebb
méretű, barokk, keletelt templom.
Története:
Építtette ifj. Foglár Imre 1775-ben.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 286.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 208-209.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
KASTÉLY
Jellege:
Majdnem szemben a templommal, közel az Ipoly partjához
egyemeletes, magas manzárdtetős, teljesen átépített, vidéki, barokk kastély.

fekvő,

Története:
Építtette a Foglár-család a 18. században. A 19. században a Boronkay-, a
Szabadhegyi-, majd a Jankocich-család birtokolta.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 209.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
KERESZT
Jellege:
Az Ipoly felé vezető úton. Fából, fa korpusszal.
Története:
Készült a 19. században.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 209.

VÁMOSMIKOLA
Jellege:
Szalagtelkes, fésűs beépítéssel, egyes részein a hadas településre utaló
telekelrendezéssekkel.
Története:
A falu neve 1300-ban, egy határjárás során bukkan fel először. 1358-ban már
vámos hely, birtokosa ekkor egy bizonyos Novák mester volt. 1388-ban már a
Szécsényi család birtoka. 1437-től a Lévai Cseheké, ettől kezdve Léva várának
tartozéka. A 16-17. században tulajdonosai Léva birtokosai: a Dobók, később
Kollonich Siegfrid, majd a Csákyak voltak. A török időkben végig lakott hely. A
galánthai Esterházy család birodalmi hercegi ága a török kiűzése után szerezte meg
a mikolai birtokrészt. A később megalapított hitbizomány központja Vámosmikola lett.
A 20. század elején a Huszár-család bírta, a falu kisvárosias jellegű településsé
fejlődött, járási székhellyé vált.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 79-80.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 220.
KOCZÓ József: Perőcsény és Vámosmikola családnevei a 18. században.
Szakdolgozat. Kézirat. Bp., 1998. ELTE.
KOCZÓ József: Vámosmikola a középkorban. Ipolytölgyes, 2000. Agrocaritas.
KOCZÓ József: Vámosmikola és környéke. Helytörténeti szakköri füzet.
Vámosmikola, 2004. Vámosmikolai Általános Iskola. 104.
KOCZÓ József: Vámosmikola és Perőcsény vallásfelekezetei a XVIII. században.
Vámosmikola, 1999. Agrocaritas. 56.
KOCZÓ József: Vámosmikola zsidóságának száz esztendeje. Vámosmikola, 2003.
105.
KOCSIS Gyula: Perőcsény és Vámosmikola állattartása. In: Dóka Klára et. al:
Börzsöny néprajza. Szentendre, 1977. Pest megyei Múzeumok Igazgatósága. 93127.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 384-388.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 543-545.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
NOVÁK(FÖLDE) (elpusztult falu a Nováki-dűlőben)
Története:
1252-től helyi nemesek (serviensek) birtokaként túnik fel. A 13. sz. végén, 14.
elején elnéptelenedett, 1394-ben már csak Novákfölde prédiumként szerepel.

Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 164.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 223.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 535-536.
KÜRT (elpusztult falu Vámosmikola határában)
Története:
1345-ben említik, amikor egy részét Szécsényi Tamás az esztergomi érseknek
adja. Másik része ekkor Kürti István birtoka. Az érsek részét 1394-ben már csak
Pusztakürt prédiumként említik, másik része a 15. sz.-ban néptelenedik el.
Bibliográfia:
BAKÁCS István: Hont vármegye Mohács előtt. Budapest, 1971. 147.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza III. Budapest,
1987. 214.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 546-547.
KÖZÉPKORI TEMPLOM
A Szent János tér környékén állt. Egy térképi ábrázolásból tudhatóan
egyhajós, félköríves szentélyzáradékú épület volt. A pápai tizedjegyzékben szerepel.
1680-1717: reformátusoké, 1745: visszakapják a katolikusok. 1779-ben már csak
romjai állnak.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 542-543.
TARI Edit: Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia 27. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 2000, 132.
R. K. TEMPLOM, Szent Magdolna (Szabadság u. Hrsz. 40.) MŰEMLÉK,
Törzsszám: 7484
Jellege:
A főutca keleti végén álló egyhajós, homlokzati tornyos, barokk, keletelt
templom.
Története:
Épült 1750 körül, 1754-ben már bizonyosan állt. Ekkor tornya, kriptája van,
három oltárral, négy haranggal és jó felszereléssel ellátott. 1797-től
plébániatemplom, addig a település Nagybörzsöny leányegyháza.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 300.

MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 385-387.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
ESTERHÁZY-HUSZÁR-KASTÉLY
Törzsszám: 7483

(Szabadág

u.

6.

Hrsz.

60.)

MŰEMLÉK,

Jellege:
A templommal szemben, a főutca nyugati végén álló, eredetileg téglány
alaprajzú épület, a belsőkben eredeti csehsüveg boltozatokkal, stukkódísszel.
Története:
A galánthai Esterházy család építtette 1750 körül barokk stílusban, a
templommal szemben. A kiskastély rész földszintes, téglány alaprajzú, 1+2+1
tengelyes épület, kis kiülésű, ívelt oromzatú középrizalittal. A nagykastély-szárny
egyemeletes, bal oldalán íves nyílású kocsiáthajtóval.
A Hitbizomány 1875-ös felosztása után Vámosmikolát a baráthi Huszár család
szerzete meg, akik 1914 és 1921 között kibővíttette és korszerűsíttette az épületet.
1945 óta iskolaként funkcionál.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 387-388.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
MAGTÁR
Jellege:
A főutcától észak felé, a szántóföldeken. A XVIII. század második feléből való.
Erős falazatú, igen hosszú, téglalap alakú, emeletes épület, alatta boltozott pince, két
hosszoldalán két sorban egymás felett 12-12, a keskeny oldalon pedig2-2
ablaknyílással. Az ablakok barokk kő kerettel. 1944 óta tető nélkül állt. 1956-ban
lebontották.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 388.
KŐKERESZT.
Jellege:
Kő korpusszal. A templom homlokzata előtt. Felirata: „1782”.

Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 300.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 388.
NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR
Jellege:
A kastélytól északra, a falu közepén. Színesre festett homokkő. Magas barokk
formájú talapzaton, a szent élet nagyságú alakja a szokásos tartásban Felirata:
„1782”.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 300.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 388.
NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR (A Losonci utca 22. sz. ház előtt)
Jellege:
A patakon átvezető híd szomszédságában áll. Mészkő, festve.
Története:
18. századi.
Bibliográfia:
AGGHÁZY Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. II. köt. 300.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 388.
NÉPI ÉPÍTÉSZET (Általános jellemzés)
A lakóházak az északi magyar, a palóc háztípus keretében alakultak. A
hgyományos nagy vízvetős, füstlyukas, zsuppos tetőzet formai hatása az újabb
lakóházaknál is még megfigyelhető. Újabb figyelemre méltó oszlopos tornácokkal.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 388.

ZEBEGÉNY
Jellege:
Főút menti, többutcás, keresztutcás falu.
Története:
A falu eredeti neve Almás volt. Egyetlen középkori említése 1280, ekkor a
zebegényi (Baranya megye, ma Szebény) bencés monostor birtoka volt. Utóbb e
monostor nevét vette fel. A falu az Árpád-kor végén elnéptelenedett, 1629-ben az
esztergomi főszékesegyházhoz sorolják az elpusztult monostor apáti címét. A terület
betelepítése a 18. század közepén történt meg magyar, szláv és német telepesekkel.
A falu a 20. századtól kezdve a középosztály kedvelt nyaralóhelyévé vált. Szőnyi
István (1894-1960) 1923 óta Zebegényben élt. Meghívására szintén itt alkotott
nyaranta: Vass Elemér (1887-1957) /30-as évek/, Elekfy Jenő (1895-1968) /1928-tól/,
Berény Róbert (1887-1953) /1935-től/.
Bibliográfia:
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Budapest,
1989. 226.
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 480.
MAGYARORSZÁG régészeti topográfiája 9. A szobi és váci járás (XII/2. kötet)
Szerk.: Torma István. Budapest, 1993. 569.
MAGYARORSZÁG vármegyéi és városai. Szerk: Borovszky Samu. Hont vármegye
és Selmeczbánya szabad királyi város. Bp., /é.n./ Országos Monografia Társaság.
CD-változat.
R. K. TEMPLOM (Petőfi tér) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7516
Története:
Épült 1910-ben, szecessziós stílusban, Györgyi Dénes, Kós Károly és Jánszky
Béla tervei alapján.
Bibliográfia:
LŐCSEI Gabriella: Zebegényi kincs. Kós Károly katolikus temploma segítőre vár.
Magyar Nemzet, 2000. április 22. melléklet 3.
PUSZTAI László: Zebegény, Havas Boldogasszony plébániatemplom 2. jav. bőv.
kiadás. TKM Egyesület, 1992. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 245.)
PUSZTAI László: Zebegény, Havas Boldogasszony plébániatemplom. TKM
Egyesület, 1986. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 245.)
KÁLVÁRIA KÁPOLNA ÉS STÁCIÓK (Hrsz. 210.) MŰEMLÉK, Törzsszám: 7515
Jellege:
A falu keleti oldalán, meredek dombon épült, barokk oromzattal ellátott,
homlokzati tornyos, kisebb méretű, keletelt, klasszicista épület.

Története:
Építtette Fischer Józsefné, 1853-ban.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 480.
MAGYARORSZÁG műemlékjegyzéke, II. Bp., 1990. Országos Műemléki
Felügyelőség
KÁPOLNA (Nepomuki Szent János)
Jellege:
A hegyekre felvezető főutca keleti végénél épült, kisméretű, szobrokkal ellátott
úti kápolna.
Története:
Épült a 19. század elején.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 480.
DŐRY-KASTÉLY (Dózsa György út)
Jellege:
Szabadonálló emeletes, téglány alaprajzú épület, 1+5+1 tengelyes folyóra
néző, 1+2+3+2+1+2 tengelyes utcai homlokzattal, a széleken eltérő magasságú
rizalitokkal, az utcai homlokzat jobb oldalán négyemeletes toronnyal.
Története:
A Dunára néző domboldalon - nyaraló céljára - épült a századforduló
környékén, historizáló stílusban, feltehetően a jobaházi Dőry család valamely ága
számára.
„ÖREGMALOM” (Bartóki utca 2).
Jellege:
Földszintes, az üzemi résznél emeletes. Homlokzata kéttengelyes,
oromfalában két kerek padlásnyílás. Oldalhomlokzatán héttengelyes, árkádos
tornáccal.
Története:
Épült a 19. század első felében.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 480.

KÚT
Jellege:
Az „Öregmalom” mellett. Kőkávás, 1849-es bevésett évszámmal.
Bibliográfia:
MAGYARORSZÁG műemléki topográfiája. V. Pest megye műemlékei. Szerk:
Dercsényi Dezső. Pest megye műemlékei, II. Aggházy Mária et al. Bp., 1958.
Akadémiai K. 480.
SZŐNYI ISTVÁN EMLÉKMÚZEUM
Története:
A műterem (építész: Szele Kálmán) 1960-ra készült el.
Az Emlékmúzeumot Szőnyi tanítványai: Iván Szilárd, Breznai József, Miskolci László,
Jetsch György, Patay László, Kórusz József hozták létre. 1966 óta képzőművészeti
szabadiskola.
Bibliográfia:
HORVÁTH Béla: Kisebb közlemények a zebegényi Szőnyi Emlékmúzeumból. In:
Studia Comitatensia 3. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 1975,
393-399.
IKVAI Nándor: Pest megye múzeumai. In: Studia Comitatensia 1. Tanulmányok Pest
megye múzeumaiból. Szentendre, 1972, 5-15.
VÉGVÁRI Lajos: Zebegényi művészek. In: Studia Comitatensia 20. Tanulmányok
Pest megye múzeumaiból. Szentendre, 1990, 269-290.
VASÚTI VIADUKT MŰEMLÉK, Törzsszám: 7517
Története:
Épült 1846-50-ben.

FÜGGELÉK
A
SZOBI
KISTÉRSÉG
TELEPÜLÉSEIRE
VONATKOZÓ
DOKUMENTÁCIÓK
A
KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉGVÉDELMI
TERVTÁRÁBAN
Bernecebaráti
Ltsz:00749
Általános iskola, volt Huszár-kastély
Kerítés kiviteli terve
1964.06.
Ltsz: 00750
Gabonaraktár
Hunyadi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gabonaraktára, kiviteli terv
1967.10.25
Ltsz: 00751
Római katolikus templom
Kerítésfal, felújítási tervdokumentáció
Ltsz: 00752
Általános iskola, volt Huszár-kastély
Felújítási tervdokumentáció
1964.06.
Ltsz: 00753
Általános iskola, volt Huszár-kastély
Beruházási-kiviteli tervdokumentáció
1964.02.
Ltsz: 09961
Római katolikus templom
Kerítés helyreállítás
1971.
Ltsz: 13340
Római katolikus templom
Külső homlokzat felújítás
Ltsz: 22437
Általános iskola, volt Huszár-kastély
Felhasználási javaslat
1981.
Ltsz: 29148
Általános iskola, volt Huszár-kastély

TERVTÁRI
HIVATAL

1981.
Ltsz: 40280
Általános iskola, volt Huszár-kastély
Tudományos elődokumentáció
2005.04.12
Ipolytölgyes
Ltsz: 03853
Római katolikus templom
Tatarozás
1966.
Kemence
Ltsz: 04014
Általános iskola, volt megyeháza
Felújítás
1966.04.14
Ltsz:15576
Római katolikus templom
Tetőfelújítás
1979.
Ltsz:17620
Római katolikus templom
Toronysisak
1982
Ltsz:17621
Római katolikus templom
Toronysisak csere
1980.
Ltsz:23855
Templomrom és körítőfala
Kerítő fal állagmegóvása/kapurészének/
1968.
Ltsz:29276
Általános iskola, volt megyeháza
Ltsz:30131
Általános rendezési terv
1987.

Kóspallag
Ltsz: 39697
Ásatás
2003.
Letkés
Ltsz: 04491
Római katolikus templom
Külső tatarozás
1962.
Ltsz: 04492
Római katolikus templom
Tetőszerkezet átépítése
1961.
Ltsz: 22053
Római katolikus templom
Külső homlokzat és tetőfelújítás
1984.
Márianosztra
02522
Római katolikus plébániaház
Külső felújítás
1968.
04596
Kálvária-kápolna
Felmérés
1954.
04597
Római katolikus templom, volt pálos
Szembemiséző oltár kiviteli terve
1967.
04598
Börtön, volt pálos kolostor
Átalakítás
1958.03.
04599
Görög katolikus kolostor; fővárosi szociális otthon
Ebédlő felújítási munkálatai

1965.
10536
Börtön, volt pálos kolostor
Főépület, tatarozás
1974.
13866
Római katolikus plébániaház
Tetőzetjavítás
16129
Római katolikus templom, volt pálos
Padok helyreállítása
1979.
16478
Római katolikus templom, volt pálos
Festett üvegablak
1979.
17162
Római katolikus templom, volt pálos
Külső felújítás
1980.
18555
Római katolikus templom, volt pálos
Tetőfelújítás
1980.
18556
Kálvária-kápolna
Födém és tető átalakítás
1981.
22273
Római katolikus templom, volt pálos
Szentély oldalajtó építési munkái
1986.
25280
Római katolikus templom, volt pálos
Főoltár
1982.
36081
Kálvária-kápolna
Márianosztra, Szent Sír barlang és stációk felújítása
1995.

36081
Kálvária-kápolna
Márianosztra, Szent Sír barlang és stációk felújítása
1995.
37909
Római katolikus templom, volt pálos
Márianosztra, Rákóczi tér R.k. templom főoltár restaurálás
1984.
Nagybörzsöny
04897
Evangélikus templom
Külső tatarozása
1966.
04898
Rk.templom
1962.01.
04899
Rk.plébánia templom
1966.
04903
Római katolikus templom, úgynevezett Bányásztemplom
Környezetrendezési tervdokumentáció
1966.
04906
Helyreállítási tervdokumentáció
1964.
08261
Római katolikus templom, Szent István
Tudományos dokumentáció
1965.
08262
Helyreállítási tervdokumentáció
1965.
09002
Rk.plébánia templom
1970.
24926

Pinceegyüttes
26216
Vigyázó kastély
Felújítása II ütem
1981.
32579
Vízimalom, múzeum
1979.
37279
Római katolikus templom, Szent István
Nagybörzsöny, Petőfi u. Szt. István templom helyreállítás, utódokumentáció
1998.
Szob
07386
Hősi emlékmű
1950.10.
07387
Római katolikus templom
Statikai szakvélemény
1966.
07388
Luczenbacher-kastély
200 férőhelyes otthon, beruházási program
1963.
10453
Római katolikus templom
Festés
1972.
22975
Luczenbacher-kastély
Nevelőotthon, C épület tetőszerkezet átalakítása
1986.
Tésa
21078
Római katolikus templom
Felmérés
1985.
.

Zebegény
01122
Kálvária-kápolna és stációk
Kápolna felmérése
1954.
01123
Kálvária-kápolna és stációk
Áthelyezés vagy helyreállítás
1962.09.04.

A SZOBI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEIRE VONATKOZÓ, A KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL FOTÓTÁRÁBAN TALÁLHATÓ FÉNYKÉPEK
VÁLOGATOTT JEGYZÉKE
Ipolydamásd
Utcakép, levelezőlap: 157.657
Vár: 186.175-176
Ipolykiskeszi
Templom: 97.753-756
Ipolytölgyes
Utcakép, tpl., levelezőlap: 157.658
Kemence
Megyeháza: 157.671, 180.710
Templom, üzlet: 157.672
Kóspallag
Templom: 186.178-183
Márianosztra
Templom: 157.688-690, 31.469, 186.706, 186.191-196, 166.710
Kálvária: 186.184-190, 157.792-793
Utcakép: 157.691
Nagybörzsöny
Szent István: 8.016, 8.152, 8.333-338, 8.763, 145.274-278, 173.562, 186.882,
202.835-840
Bányász: 8.765-767, 8.845, 188.941-956, 202.841-857
Utcakép: 157.715-716
Szob
Luczenbacher: 186.240-249, 194.151
Templom:182.252-258
Nepomuki: 186.250, 186.259
Plébánia: 186.251, 194.150
Kereszt:186.260
Utcakép:194.149

Zebegény
Templom: 6.881-699, 186.299-301
Viadukt: 186.297-298
Kálvária: 186.302-303, 186.307-311
Országzászló: 186.304-306
Szőnyi műterem: 205.846-847

1.4. GAZDASÁG
MAGYARORSZÁGI TERÜLETRÉSZ
Mezőgazdaság, agrárstruktúra, erdőművelés
Korábban a nagyüzemi mezőgazdaság volt jellemző a kistérségre, amely elsősorban
gabonaféléket, illetve a gyümölcsfélék közül csonthéjasokat (alma, őszibarack,
meggy, szilva), illetve bogyósgyümölcsöket (málna, ribizli, szeder) termelt. A térség
mezőgazdasága manapság egyre inkább a gyümölcsfélék termesztése felé mozdul
el, és a Mezőgazdasági Termelő Szövetkezetek szerepét pedig egyre inkább a
kisebb mezőgazdasági vállalkozások, családi gazdaságok veszik át. A
mezőgazdaság ugyanakkor sok család és háztáji gazdaság számára jövedelemkiegészítőforrás.
Az 1970-es évek elején a térség mezőgazdasági nagyüzemeinek összefogásával
megépült a szobi Gyümölcsfeldolgozó Üzem. A közös vállalat gyorsan fejlődött és
termékei hamarosan országosan is ismertté váltak, legkedveltebb termékük a
gyümölcsszörp lett. Később a cég Szobi Szörp Rt. néven működött tovább. A kelet
európai piacvesztés miatti nehéz helyzetben a külföldi tőke megjelenése
megoldásnak látszott, egy francia tőkés szerzett tulajdonrészt a vállalatban. A vállalat
irányítása fokozatosan idegen kézbe került, az Rt. francia szörpöket kezdett el
forgalmazni, az alapanyag felvásárlásnál tisztán a piaci szempontok érvényesültek.
Bernecebarátiban alakult üzem a szobihoz hasonló profillal, az Agrovital Bt. A kisebb
de szintén gyorsan fejlődő üzem szintén a piaci viszonyok eredményeként
hamarosan a másodlagos feldolgozásra helyezte a hangsúlyt levek, sűrítmények
késztermékké feldolgozásával. A cég termékskáláján a hangsúly áthelyeződött a
lekvárokról és levekről a savanyúságra.
A környéken termelt bogyós gyümölcsök fagyasztására és csomagolására a
korábban Bernecebaráti és Kemence községek területén működő Mg-i Szövetkezet
hűtőházat épített. A hűtőház 1992-ben magánkézbe került. Az új tulajdonos az
alapanyag-felvásárlásnál szintén a piaci szempontok szerint dönt, de a tapasztalatok
szerint a helyben termelt gyümölcsökkel telik meg alapvetően a tároló tér.
Összességében megállapítható, hogy a térség jó adottságokkal rendelkezik a
csonthéjas és a bogyós gyümölcsök termesztésére, melyek családi gazdaságokon,
illetve kisebb mezőgazdasági vállalkozásokon keresztül művelhetők meg a
leghatékonyabb módon.
A tej és vágóállat kínálat eltűnt a kínálati palettáról, ugyanakkor megnőtt a málna és
a ribizli termesztése. A térségben még aktívan működő nagyobb mezőgazdasági
szereplők az Ipolyvölgye MGTSZ, a volt Alagi Állami Gazdaságot felvásárló Eurotrust
(gabonafélék mellett alma termesztése), továbbá a bernecebaráti TSZ tevékenységét
továbbvivő Palóc Kft. (szántóföldi művelés). A térségben a talaj kötött minőségének,
és az éghajlatnak köszönhetően, legjobb adottsága a bogyós és csonthéjas
gyümölcstermesztésnek van; a kb. 10-20 kisebb gazdaság erre épül. A térség északi
részén a bogyós gyümölcsök termesztése, Vámosmikola és Ipolydamásd környékén
az almatermesztés, továbbá Szob és Ipolydamásd környékén az őszibarack
termesztése folyik elsősorban. 2003-ban az Eurotourst C Kft. Sapard támogatással

hűtőházat épített Vámosmikolán, és felszámolta a márianosztrai vágó-marha telepét.
2003-ban Vámosmikola-Kemence-Bernecebaráti települések kistermelői alakítottak
egy termelési és értékesítési szövetkezetet.
Szirom-Dekor Kft. Ipolydamásd külterületén 2002-ben kezdett bio-állattartásba. Az
egyetlen biohús-termelő a térségben. Tangazdasággá válásra törekedik, és
népszerűsíteni kívánja ezt a termelési módot a kistérségben. További terveiben
szerepel a termelés mellett a feldolgozás megvalósítása, bio-vágóhidat kíván
létesíteni.
2003-ban az Agrocaritas Kht. teljesen felszámolta a szántóföldi művelési ágazatát,
csak a vágóhidat hagyta meg, mely megfelel a minőségi előírásoknak, és jelenleg is
üzemel.
A térségben termelt jó minőségű étkezési búzát a vízimalmok leállása óta elszállítják
Vácra, Budapestre vagy még távolabbra. A Szobon és Vámosmikolán működő
pékségek az említett malmokból vásárolják a lisztet.
A kistérségben erdőműveléssel szinte teljes egészében az Ipoly Erdő Rt. foglalkozik,
de itt van a Duna Ipoly Nemzeti Park, amely a gazdálkodást meghatározza, és adott
területeken korlátozza, illetve meg is tiltja az erdőművelést. Az Ipoly Erdő Rt.
leginkább külső vállalkozókkal végezteti az erdőművelést. Legnagyobb mértékben
Kemence, Nagybörzsöny és Kóspallag közigazgatási területén található
erdőművelés.
Foglalkoztatók a Szobi kistérségben
Település
Zebegény

Szob

Márianosztra
Kóspallag
Ipolydamásd
Letkés
Ipolytölgyes

Nagybörzsöny
Vámosmikola

Cég
Önkormányzat
MÁV
Kenderes Fogadó
Mészkő Vállalat
Önkormányzat
Szobi Szörp Rt
Betonüzem
Pestkörnyéki Kőbányák V.
MÁV
VOLÁN
Vám és Pénzügyőrség
Határőrség
Fegyház és Börtön
Eurotroust C.Kft
Önkormányzat
Tekercselő üzem
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
TSz.
Önkormányzat
E.Ü.Gyermekotthon
Ipolyfabrik
Agrocaritas KHT.
Önkormányzat
Szent Orbán fogadó
Önkormányzat

Foglalkoztatottak száma
38
27
146
240
16
37
28
59
195
6
45
24
29
10
53
90
12
118
350
40
43
15
80

Perőcsény
Tésa
Kemence

Bernecebaráti

Eurotrust C. Kft.
DMRV
Önkormányzat
TSz
Önkormányzat
Önkormányzat
Ipolyerdő Rt.
Stollverck
Asztalosüzem
Bogica
Hűtőház
Önkormányzat
Thomas varroda

37
20
60
2
63
58
85
80
46

Forrás: Kistérségi, Vidékfejlesztési Stratégia Helyzetfeltárás Munkarész 2004

Munkahellyel legjobban ellátott terület Szob és vonzáskörzete, Zebegény és
Márianosztra. Ipolytölgyes a másik foglalkoztatási központ, itt található a Szent
Erzsébet Egészségügyi Gyermekotthon, valamint az Mono-Ipolyfabrik is. A
gyermekotthon speciális szakképzett munkaerőt igényel. A Mono-Ipolyfabrik viszont
szakképzetleneket szív fel egyszerű munkafolyamatok végzésére. 2003-ra a
munkaerőigényének megfelelően, már a térségen kívülről is alkalmaz dolgozókat,
Szlovákiából is járnak munkavállalók a céghez.
A kistérség munkahelyekkel jól ellátott. Egy-két nagyobb foglalkoztatót kivéve (Szobi
Szörp Rt, Ipolyfabrik, Fegyház és Börtön) kisebb és rugalmasabb cégek működnek,
melyek a piacon rugalmasabban reagálhatnak a változásokra. Viszont ezek a kis
vállalkozások nem tőkeerősek, alacsony a piaci részesedésük, aminek
következtében alacsonyak a munkabérek is.
Foglalkoztatottság
A TEIR 2004-es „munkaképes korú népesség aránya 2004-ben” című (5 skálás)
ábrája szerint a Szobi kistérség a 51,63-54,69 százalék munkaképes korú népesség
aránya kategóriába tartozik, ezzel Pest megyében egyedüli kistérségként az 5
skálájú listán a legalacsonyabb értéket produkálja.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisa alapján a Pest megyei kistérségek,
Szobi kistérség munkanélküliségi rátája∗ a következőképpen alakult 2001-2005.
időszakban.
Az adatbázisban legfrissebb, adatok kistérségi szinten a 2005. I. negyedéves adatok
voltak, melyet 2001-ig a tárgyévek azonos időszakával (I. negyedév) hasonlítottunk
össze.
A Szobi kistérség munkanélküliségi rátája 2001-től 2004-ig folyamatos csökkenést
mutat. 2005. I. negyedévére viszont meghaladja a 2002. I. negyedévi értéket. A Pest
megyei kistérségek között folyamatosan a középértéket képviseli, 2005. I. negyedévi
mutatója 5,26%. A legalacsonyabb ráta a Dunakeszi kistérségé (3,11%), a
legmagasabb a Nagykátai kistérségnél mutatkozik (6,77%).

∗

Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek a tárgyidőszak gazdaságilag aktív 15-74 éves népességének
százalékában

A Szobi kistérség foglalkoztatási rátája∗∗ 2001-től 2005-ig folyamatosan emelkedik és
a Pest megyei kistérségek közül a vizsgált időszakokban a legmagasabb értékeket
mutatja. 2005. I. negyedévében 72,9%, a legalacsonyabb érték a Gödöllői kistérségé
(37,3%).
A Szobi kistérség aktivitási rátája∗∗∗ 2001-től 2005-ig folyamatosan emelkedik és a
Pest megyei kistérségek közül a vizsgált időszakban a legmagasabb értékeket
mutatja. 2005. I. negyedévében 77%. A legalacsonyabb mutatószám a Gödöllői
kistérségé, 40,1%
A KSH 2004-es Pest megyei évkönyve alapján, 2004 év végén a Szobi kistérségben
a munkanélküliek aránya 3,3%, mely értékkel a megyében a legmagasabb arányú
Ceglédi (4,2%), a Nagykátai (3,6%), és a Dabasi (3,4%) kistérség után következik,
meghaladva a Pest megyei átlagot (2,5%).
„A tartósan munkanélküliek (180 napon túl) munkanélküliek a munkavállalási korú
népességhez viszonyítva (%)” című táblázat alapján, a Szobi kistérség –
megegyezve a Monori kistérséggel – a Pest megyei 1,0%-os arányt mutatja. A
megyében a legmagasabb százalék a Ceglédi és a Nagykátai kistérségnél található
(1,6%), a Szobi kistérség előtt van még a Dabasi és a Szentendrei kistérség is 1,2%kal.
A tartósan munkanélküliek aránya a munkanélküliek körében 36% a Szobi
kistérségben, ezzel a legkedvezőbb a megyében. A megyei 39,1%-nál magasabb
arányt az Aszódi (41,2%), a Dunakeszi (41%), a Gödöllői (41,5%), a Gyáli (40, 8%),
a Monori (43,4%), a Szentendrei (39,7%) és a Váci (39,2%) kistérség mutat.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a Szobi kistérség települései
2005.10.20.-i állapot szerint a következő képet mutatják a területi mutató (a
regisztrált munkanélküliek a munkavállaló korú népesség százalékában) szerint:
A Pest megyei 2,84%-os arány alatt a kistérség települései közül Márianosztrát
(2,33%), és Zebegényt (1,8%) találjuk. A megyei arányhoz közelít Szob (3,03%) és
Kemence (3,05%), Letkés (3,44%) négy százalék alatt maradt. Vámosmikola (4,33%)
és Kóspallag (4,6%) 4 és 5% között, Bernecebaráti, Nagybörzsöny, Perőcsény és
Tésa öt és hat százalék között található meg. Ipolytölgyesen 6,57%, Ipolydamásdon
9,22% a területi mutató.
Munkanélküliek nemek szerinti megoszlása
A munkanélküliek nemek szerint megoszlása országosan 2001-ben 61,48% férfi,
38,52% nő.
A Szobi kistérségben valamivel magasabb a férfi munkanélküliek aránya, 65,37%. A
kistérségi átlagnak megfelelő a nemek aránya Bernecebarátiban, Letkésen, Szobon.
40-43% a munkanélküli nők aránya Ipolydamásdon, Kemencén, Kóspallagon,
Márianosztrán, Vámosmikolán, Ipolyölgyesen. Tésán 50% a munkanélküli férfiak és
a nők aránya. Perőcsényben 75%, Nagybörzsönyben 77,42%, Ipolytölgyesen
77,78% a munkanélküli férfiak aránya.
∗∗

Foglalkoztatási ráta: a foglalkoztatottak 15-74 éves népességen belüli aránya.
Aktivitási ráta: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes száma a 15-74 éves népesség százalékában.

∗∗∗

Gazdasági aktivitás
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a Szobi kistérség településeiben:
(inaktív keresők és eltartottak a KSH 2001.évi népszámlálási adatsora szerint)
Az eltartottak aránya Ipolytölgyesen kis mértékben, Márianosztrán jelentősen
meghaladja az országos átlagot. (Márianosztrán az arányok eltolódását az ott
található intézeti háztartás okozza)
Az inaktív keresők aránya az országos átlaghoz (32,41%) hasonló, vagy kedvezőbb
Vámosmikolán 37,45%, Zebegényben (33,16%), Letkésen (30,69%), Szobon
(29,88%) és Márianosztrán (20,19%). A kistérségi arány 35,85%. 40-50% között van
Ipolydamásd 45,62%, Ipolyölgyes 44,59%, Kemence 46,96%, Kóspallag 43,25%,
Nagybörzsöny 41,62%.
Nagyon magas az inaktív népesség aránya Perőcsényen 60,56% és Tésán 63,81%.
Helyben foglalkoztatottak összevont nemzetgazdasági ág szerint (2001)
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak tekintetében jelentős eltérések mutatkoznak a
kistérség települései között. Ipolydamásd, Kóspallag, Márianosztra, Tésa, Zebegény,
Szob nem éri el az öt százalékot sem, Letkésen 6% ez az arány. Tizenegy és tizenöt
százalék között találjuk Bernecebarátit, Ipolytölgyest, Kemencét, Nagybörzsönyt,
Perőcsényt, és Vámosmikolát. A legalacsonyabb és a legmagasabb arányszám
között 8,2 szeres a különbség.
Az iparban foglalkoztatottak aránya a kistérségben 28,4%. A települések közül
Márianosztrán (20,2%) a legalacsonyabb, Tésán (45,5%) a legmagasabb az iparban
foglalkoztatottak aránya.
A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya a kistérségben 65,1%, ezt az arányt Szob
(71,8%), Zebegény (70,4%), és Márianosztra (77,9%) haladja meg. A
legalacsonyabb arányt Tésa településnél találjuk, 50 százalékban.
Vállalkozások
A TEIR 2003-as „Társas + egyéni vállalkozó + mezőgazdasági kistermelő adófizetők
aránya 2003-ban” című (5 skálás) ábrája szerint a Szobi kistérség a 3,78-5,13
százalék Társas + egyéni vállalkozó + mezőgazdasági kistermelő adófizető aránya
kategóriába tartozik, ezzel Pest megyében egyedüli kistérségként az 5 skálájú listán
a legalacsonyabb értéket produkálja.
Pest megyében az egyéni vállalkozások aránya 56%, a társas vállalkozások aránya
44%. Az Aszódi (61%), a Ceglédi (69%), Dabasi (62%) Monori (62%), a Nagykátai
(67%), a Váci (60%) és a Szobi (67%) kistérségénél az egyéni vállalkozások száma
közelíti, illetve meghaladja a 60%-ot.
A Szobi kistérség települései közül 2003-ban egyedül Tésán nem található egyéni
vállalkozás. A legmagasabb ez az arány Kóspallagon, itt az összes vállalkozás
83,78%-a egyéni, a legalacsonyabb Nagybörzsönyben, ahol 41,67%.
Jövedelem
A TEIR 2003-as „Egy lakosra jutó összes egyéni vállalkozásból származó jövedelem
2003-ban” című (5 skálás) ábrája szerint a Szobi kistérség a 6.678,51-7.950,05 Ft
egy lakosra jutó összes egyéni vállalkozásból származó jövedelem kategóriába

tartozik, ezzel Pest megyében egyedüli kistérségként az 5 skálájú listán a második
legalacsonyabb értéket produkálja.
A TEIR 2003-as „Egy adófizetőre jutó összes személyi jövedelemadó 2003-ban”
című (5 skálás) ábrája szerint a Szobi kistérség a 186.723,99-243.417,71 Ft egy
adófizetőre jutó összes személyi jövedelemadó kategóriába tartozik, ezzel Pest
megyében az 5 skálájú listán a második legmagasabb kategóriába tartozik.
A TEIR 2003-as „Egy adófizetőre jutó összes nettó jövedelem 2003-ban” című (5
skálás) ábrája szerint a Szobi kistérség a 953.001,24-1.223.083,17 Ft egy
adófizetőre jutó összes nettó jövedelem kategóriába tartozik, ezzel Pest megyében
az 5 skálájú listán a legmagasabb kategóriába tartozik.
Boltok, vendéglátó helyek
A kistérség településein a kiskereskedelmi üzletek száma 1990-2001. közötti
időszakban folyamatosan növekedett, 2001-ről 2004-re Ipolytölgyesen, Kemencén,
Letkésen, Márianosztrán, Perőcsényben, Szobon és Zebegényben csökkent,
Bernecebarátin, Ipolydamásdon, Kóspallagon, Nagybörzsönyben és Tésán nem
változott, Vámosmikolán emelkedett 14-ről 15 darabra.
A kistérség települései vendéglátó helyeinek száma 1996-2001. közötti időszakban
csökkent, 2001-2004. közötti időszakban növekedett Bernecebarátin, Kemencén,
Kóspallagon, Letkésen, Zebegényben. 2001-2004. évek között nem változott
Ipolydamásdon és Márianosztrán, csökkent Ipolytölgyesen, Nagybörzsönyben,
Perőcsényben és Vámosmikolán, 1990-2004. között folyamatosan növekedett
Szobon.
SZLOVÁKIAI TERÜLETRÉSZ
A népszámlálási adatsor szerint a munkanélküliek aránya a lakónépességhez
viszonyítva a Nyitrai kerületben 12 %, az Érsekújvári járásban 13 %. A települések
közül a legjobb helyzetűnek Leléd (13 %) mutatkozik, azonban ezt a mutatót
befolyásolja a település területén működő szociális nyugdíjas otthon, mely egyrészt
munkahely a helyi lakosság részére, másrészt az otthonban élők rendszeres
nyugdíjjal rendelkeznek. Helembán és Ipolyszalkán a munkanélküliek aránya 16 %,
Bajtán 19 %, Kiskeszin 21 %.
A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív lakossághoz képest 2001-ben a
Nyitrai kerületben 24 %, az Érsekújvári járásban 25 %. A települések közül rendkívül
magas Kiskeszi 46 %, Bajta 43 %-os aránya, de Helemba (31 %), Leléd (33 %) és
Ipolyszalka (34 %) is jelentősen meghaladja a kerületi és a járási arányt.
A polgármesterekkel készített interjúk alapján megállapítható, hogy a 2001. évi
adatokhoz képest a munkanélküliségi ráta kis mértékben csökkent, melynek okaként
a Magyarországon munkát vállalók számának növekedése jelölhető meg. Ez a
folyamat azonban rendkívül érzékeny az esztergomi, dorogi és a csolnoki térség
gazdasági fejlődésének alakulására.

Helemba (saját felmérés alapján kidolgozva)
A falu területén a legtöbb munkahely a közszférában (postahivatal, községi hivatal,
óvoda) valamint a szolgáltatások területén (üzletek, vendéglők, temetkezési vállalat)
található. A falu munkaképes lakossága a környéken elsősorban Magyarországon
(Esztergom, Dorog) és Párkányban dolgozik. A munkaügyi hivatal által nyilvántartott
munkanélküliek aránya kb. 20%.
A falu lakossága hagyományosan mezőgazdaságból és erdőgazdaságból élt. A
faluban a rendszerváltozás előtt létezett TSZ, de ez megszűnt. A mezőgazdaság,
mint ágazat válsága rányomta a bélyegét a falu gazdaságára is. A falu határában
találhatók szőlős kertek. A szőlőtermesztésnek jó adottságai vannak.
Vállalkozások elsősorban az idegenforgalom és a szolgáltatások területén. A falu
határában idegenforgalmi szempontból jelentős terület található, mely Kovácspatak
néven ismert. Nagy számban találhatók itt víkendházak, melyek egy része a nyári
szezonban turisták (a párkányi fürdő vendégei) elszállásolására szolgál. A
víkendházak tulajdonosai nagyrészt nem helembai lakosok. Kovácspatak területén
találhatók még egyéb idegenforgalmi létesítmények is mint pl. a Panoráma hotel
(jelenleg nem működik) komplexuma szabadtéri fürdőmedencével 120 ágy és 100
férőhelyes étterem, Ozdravovňa Kováčov – szanatórium 30 ágy és 60 férőhelyes
étterem, Kék hal – vendéglő cca 100 férőhellyel. A faluban további szálláshelyek
találhatók kb. 250 – 300 turista elhelyezésére.
Leléd (saját felmérés alapján kidolgozva)
A falu területén működő vállalkozások: ácscsoport 2 tulajdonos+ 2 alkalmazott,
virágüzlet (munka mellett félállásban), Jednota élelmiszerüzlet 2 alkalmazott, Pressó
1 alkalmazott, kocsma 1 alkalmazott. További helyi munkahelyek öregotthon
(fenntartó Nyitra megye önkormányzata) 35 alkalmazott ebből 20 helybéli, községi
hivatal 2 alkalmazott, óvoda 2 alkalmazott. A falu munkaképes lakossága
Magyarországon (Esztergom 23, Dorog 12) és Párkányban (papírgyár, vasút)
dolgozik. A munkaügyi hivatal által nyilvántartott munkanélküliek aránya kb. 20%
nyáron és 30% télen.
Mezőgazdaság - a falu határában található termőföldeket egy idegen kft bérli, helyi
lakosokat nem alkalmaz. A szövetkezet csődbe ment. Szőlőtermesztésnek jó
adottságai vannak, minden helyi családnak van szőlője. A telepített szőlők mintegy
fele nemes fajta. A faluban található pincesor is.
A faluban kb. 18 (ágy) férőhely van turisták elszállásolására. Továbbá a falu
határában található egy erdészház chata Ipeľ, mely az Szlovák erdőgazdasági
vállalat tulajdonában van és külföldi vadászok elszállásolására is használják.
Bajta (saját felmérés alapján kidolgozva)
A munkaképes lakosság kisebbik része Párkányban a nagyobbik része, pedig
Magyarországon (Esztergom, Csolnok, Budapest, Dorog) dolgozik. A faluból kb. 70en ingáznak. Az utóbbi pár évben 35%-ról 22,0%-ra csökkent (2005-ös adat) a
munkanélküliségi ráta főleg a magyarországi munkavállalási lehetőségeknek
köszönhetően.

A falu területén jelentős mezőgazdasági termelés nem folytatódik. A szövetkezet
felszámolás alatt áll. A faluban kevés gazdálkodó lakik (kb. 5). A faluhoz tartozó
kataszter területén található egy halastó, amit jelenleg a zsolnai halászegyesület
bérel (Zväz rybárov v Žiline). Nem alkalmaznak helyi lakosokat.
A faluban 2 vendéglő és 2 üzlet üzemel, melyek üzemeltetői a Jednota értékesítési
szövetkezet, községi hivatal és magánvállalkozás. A faluban található munkahelyek a
közszférában vannak. A település üzemeltet egy regionális hulladéktárolót 4
alkalmazottal a polgármesteri hivatal 2 főt alkalmaz. Továbbá a község létrehozott
egy építőipari vállalkozást, mely helyi munkanélkülieket foglalkoztatott. A község
állami támogatással szociális bérlakásokat épített. Ez a projekt már befejeződött, de
a jövőben szeretnék újraindítani.
Ipolyszalka (a falu gazdasági és szociális fejlesztési terve alapján kidolgozva,
2004)
Jelenlegi állapot: magas munkanélküliség, a kis és közepes vállalkozók nem kielégítő
támogatása, kevés vállalkozás az idegenforgalomban.
Szalka községben tradicionálisan a fő megélhetést a mezőgazdaság biztosította. Ez
a tradíció többé-kevésbé megmaradt máig. Jelenleg a faluhoz tartozó földeken a
HITMIX nevű termelőszövetkezet és 19 magángazdálkodó gazdálkodik.
A faluban 3 élelmiszerüzlet, 2 vegyesárubolt, 3 vendéglátóegység, 1 benzinkút, új 6
szobás panzió található, melyek összesen kb. 30 munkahelyet jelentenek. Ezenkívül
a faluban az alábbi szolgáltatások találhatók meg : fodrász, asztalos, vízvezeték
szerelő, fűtésszerelő. A hagyományos mesterségek közül pedig a faluban található:
kosárfonó, kukaricahéjból használati tárgyak készítése, kovács és szőnyegszövő.
A falu gazdasága szempontjából nagy jelentőséggel bír a vásárlóturizmus.
Kiskeszi (saját felmérés alapján kidolgozva)
A falu területén semmilyen vállalkozás nem működik. A falu lakossága nem elég
aktív. A munkanélküliségi ráta 2005 novemberében 24,41%-os volt (polgármesteri
hivatal információja szerint) ez 47 főt jelent, melyek közül 33 aktivációs munkák
keretében időszakosan dolgozik. A faluban működik egy félnapos óvoda 2
alkalmazottal, Jednota vegyesbolt 2 alkalmazottal, kocsma magánvállalkozás. A falu
munkaképes lakossága Párkányban (4-5), Vámosmikolán (12), Ipolytölgyesen (5),
Esztergomban (cca 15), Dorogon (cca 15) és Csolnokon (cca 15) dolgozik.
A falu területéhez tartozó földeken mezőgazdasági termelés folyik. A földeket egy
idegen kft bérli helyi lakosokat nem alkalmaz.
A falu tervei között szerepel egy 5 ha ipari zóna (ipari park) kialakítása. A terület
tulajdonjogi rendezése folyamatban van. A terület infrastrukturális adottságai a falu
adottságaihoz képest jók. Rendelkezésre áll 110 kV elektromos vezeték a vízvezeték
és a telefonkábelek 100 méterre a területtől végződnek. A legnagyobb problémát a
szennyvízcsatorna hiánya jelenti.

Boltok, vendéglátóhelyek
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Forrás : saját felmérés alapján kidolgozva

A CÉLTERÜLET TURIZMUSA
A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció a Szobi kistérségnek elsősorban
rekreációs feladatokat szán. A legfőbb vonzerő a Börzsönyi hegyvidék, mely motorja
lehet a turizmus vendéglátó-fogadó, megélhetést nyújtó részének kialakulásához. A
hegység mindig is kedvelt célpontja volt a turistáknak, a Magas-Börzsöny
érintetlensége mindmáig megmaradt. Ez egy jó alapot ad a környezetbarát
természeti értékeket előtérbe helyező idegenforgalom kialakításához. Az Ipoly mente
önkormányzatainak érdeke, hogy az idelátogató vendégek minél hosszabb időre
telepedjenek le a régióban, ehhez megfelelő turisztikai infrastruktúrával ellátott
természeti tájat kell kialakítani.
A Börzsöny hegység, már a századelőn is kedvelt kirándulóhely volt, sorra épültek a
turistaházak. Az Ipolymenti településeken, a hegység keleti oldalával ellentétben,
nem volt jellemző háznál való szálláshely kialakítás, vendéglátás.
Az elmúl évtizedek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az ide látogató
turisták, a szervezett programkínálat, és a kiszolgáló infrastruktúra hiánya miatt csak
kevés időt töltenek el a térségben.
Téli sportok
Télen jó feltételekkel találkozhatnak itt a sí-sport kedvelői, a Magas-Börzsöny az
egyik legjobb hótartó terület hazánkban. A Nagy-Hideg hegy a Börzsöny
síparadicsoma, melyről három sípálya vezet le. A Cartographia által kiadott
„Börzsöny és az Ipoly völgye” című kiadvány „Téli sport lehetőségek” fejezetében a
Nagy-Hideg hegy délnyugati részére 90-100 havas napot és 30-40 cm hóréteg
vastagságot jelöl meg. Az 1930-as években épített turistaház mellett 1947-en
elkészült a lesikló pálya és az ország első sífelvonója. 1985-ben a Magyar
Síszövetség új sípályákat alakított ki a hegy északi és déli oldalán. A hegy északkeleti oldalában a Fekete patak völgyébe fut le a közel 1000 m hosszú, 220 méter
szintkülönbségű piros-fekete nehézségi fokozatú sípálya. A fejlesztési elképzelések
között szerepel, hogy a Nagy-Hideg hegy környékén a sísport egyik ágának a
futóléccel űzött északi sízésnek is központja legyen. Folyamatban van néhány 700 m
fölötti régi szekérút kijelölése és jelzése, mely télen sífutó pályaként használható.
Felvonókkal ellátott sípályákat találunk Szokolya határában a Társa-hegy oldalában,
Kemencénél a Kemence-patak völgyében, Zebegénytől északra a Bőszobi-patak
völgyében.
A turistaház gyalogos túrával érhető csak el, így ritka a zsúfoltság. A téli gyalogtúrák
kedvelt útvonala a Csóványost is útba ejtő, Királyrétről induló körtúra.
Horgászat, erdei iskolák, borturizmus, öko-, wellness turizmus, vadászat,
lovaglás
A határfolyóként működő Ipoly sokáig nem volt turisztikailag értékesíthető, jelenleg
nyári időben egyre több horgász sátorozik a parton. Mivel az Ipoly parton nincs
infrastruktúra kiépítve, az ott táborozók jelentős hulladék mennyiséget hagynak
maguk után, mely csak kiadást és munkát jelent a helyi horgász egyesületnek és
önkormányzatnak.

A legfőbb célkitűzésként szereplő természettel kapcsolatos nevelést alkalmazó erdei
iskolák tantervbe történő beépítését a 90-es évektől a területen több vállalkozó is
sikeresen kihasználta. Szálláshelyeiket úgy alakították ki, hogy azok megfeleljenek
eme oktatási forma követelményeinek. A programkínálatok között szerepel
túravezetés, ásványismertetés, vadgazdálkodási ismeretek, növénymeghatározás,
bemutató séta, tanösvény, madármegfigyelés, solymászat, íjászat, gombaismeret,
lovaglás, agyagozás, nemezelés, stb.
Ipolytölgyesen, Vámosmikolán, Nagybörzsönyben hangulatos borpincék találhatók,
bár a környezeti adottságok nem kedveznek jó minőségű bor termeléséhez. A Honti
Borút-Natúrpark Egyesület részéről figyelemre méltó kezdeményezés indult meg az
Ipoly folyó túloldalán. Ezen a borúton számos jó minőségű, versenyképes bort lehet
találni. A szlovák terület további érdekességeként megemlíthetjük az Ipolyszalka
határában található pincefalut. Említésre méltó a Helembán található sziklába vájt
pincesor, valamint a 2005-ben átadott Bormúzeum. Bajta és Leléd is rendelkezik
pincesorral.
Az öko-, wellness turizmus napjainkban egyre népszerűbb kínálati elem, mely a
kistérségben nem talált még kellő visszhangra. Szlovák oldalon Kovácspatak
üdülőközpont területén található egy, 30 férőhelyes, a vendégek egészségének
megóvására szolgáló létesítmény (ozdravovna), mely piaci alapon kínálja
szolgáltatásait.
A vadászat jogszabályoknak megfelelően lehetséges az Ipoly mentén is, a
vadásztársaságok által területi alapon történik a vadgazdálkodás és a vadásztatás. A
szlovák oldalon minden falu rendelkezik saját vadászterülettel és vadásztársasággal.
A vadásztársaságok általában rendelkeznek vadászházzal, melyet Ipolyszalkán
cserkésztáborok szervezésére szálláshelyként is igénybe vesznek. A lelédi
kataszteren található vadászházat a Szlovák Erdőgazdaság tartja fenn és külföldi
fizető vadászvendégek elszállásolására is használják.
Az elmúlt évtizedben megnőtt a lovaglás iránti kereslet, Kemencén, Vámosmikolán,
Szobon, Zebegényben tartanak lovakat, kocsikázásra van lehetőség a Szent Orbán
Hotelben.
Gyalogos turizmus
A Cartographia által kiadott „Börzsöny és az Ipoly völgye” című kiadványának „A
Börzsöny turistaútjainak rendszere” című fejezete alapján: a hegység jelzett turista
útjainak főbb szakaszai már évtizedek óta ugyan azok, a 60-as évekbeli jelentős
bővítést az 1980-as rendszerezéssel együtt járó jelzésváltozásokat, valamint az
1993-as Nagy-Hideg hegy – Királyrét közötti kisebb korrekciókat leszámítva a hálózat
stabil és megszokott.
A Börzsöny az országos kéktúra a Cserhátból érkezve félkörben járja végig. 1980ban kialakított Börzsönyi kék sáv az említett vonaltól északra, illetve nyugatra ír le
hatalmas félkört. A két piros sáv jelzés észak-dél irányban szeli át a helyenként
országosan is páratlanul szép hegygerincösvényeken (Nagy-Mána, Holló-kő
térségében) a hegységet. Fő jelzések közé tartoznak a nagyjából kelet-nyugat irányú
sárga, illetve zöld sáv jelzésű turistautak. A hegység specialitása a Diósjenőről
Királyrétre a Magas-Börzsönyön átvezető PX jelzésű sífutó út. A hegység turistaút

hálózata igen sűrű, a jelzett utak kombinálásával számos túrára van lehetőség. A
„Börzsöny és az Ipoly völgye” című kiadvány 27 db ajánlott turista útvonalat ismertet.
A vizsgált szlovák területen túrázásra alkalmas útvonalak egyedül a Burda hegység
erdeiben találhatók, melyek hossza tekintettel a Burda hegység kiterjedésére nem
jelentős. Kijelölt turistautak a vizsgált területen egyedül Helemba község területén
találhatók.

Kerékpáros turizmus
2006-ban már közel 100 km hosszú, kerékpározásra szabályozott keretek között
engedélyezett túraútvonal hálózat kínál egészséges időtöltést a Börzsöny
közforgalmú és erdészeti műútjainak, erdei útjain. A kerékpártúra-útvonalhálózatot a
hegységben kerékpáros piktogramok jelzik. Az Ipoly menti és a Duna menti
kerékpárutak leírása és állapotának értékelése az 1.2. Közlekedés fejezetben
található.
A Cartographia által kiadott „Börzsöny és az Ipoly völgye” című kiadványának
„Kerékpártúrák” fejezete a következő Duna menti és Ipoly menti kerékpáros
útvonalhoz csatlakozó, vasútvonalakhoz kapcsolódó, a hegyvidékeket az
engedélyezett útvonalon bebarangoló túraútvonal variációkat ajánlja:
I.

Zebegény vá. – Csizmadia-völgy – Köves-mező – Török-mező – Kóspallag –
Deszkametsző-völgy – Királyrét – Diósjenő végállomás – Pénzásás –
Nagyoroszi vá. – Nagy-völgy – Bernecebaráti – Kemence – Ipolymenti
kerékpáros útvonal – Szob vá.

II.

Szobi rév – Zebegényi vá. – Márianosztra – Kóspallag – Deszkametsző-völgy –
Királyrét – Diósjenő végállomás – Závoz – Királyháza – Kemence – Ipoly menti
kerékpáros útvonal – Szob vá.

III.

Szobi rév – Szobi végállomás – Csákhegy – Márianosztra – Kóspallag –
Kisinóci th. – Érsek-tisztás – Kisirtás puszta – Nagybörzsöny – Ipoly menti
kerékpáros útvonal – Szob vá.

IV.

Szob vá. – Ipoly menti kerékpáros útvonal – Nagybörzsöny – Kisvasúti
kerékpárszállítás – Nagyirtás vá. – Érsek-tisztás – Kisinóci th. – Deszkametszővölgy – Királyrét – Széles-mező – Nógrádi vá.

A célterület szlovákiai részén a katonai térképészeti intézet (Vojenský kartografický
ústav, š.p. Harmanec) által kibocsátott kerékpáros túraútvonalakat ábrázoló
térképsorozat Garammente (Pohronie) című kiadványában egyetlen útvonal van
jelölve. Ez pedig a Párkányt Ipolysággal összekötő 3-as számú útvonal, mely
a vizsgált területen a II/564-es úton van jelölve. Véleményünk szerint
a kerékpárosoknak a másodosztályú úton való vezetése tekintettel az utóbbi időben
növekvő közúti forgalomra nem szerencsés. Ezért javasoljuk új útvonal kijelölését,
mely Párkányból kiindulva a Dunaparton vezet a Garamtorkolatig, majd innen
a Garamparton folytatódva Garamkövesdig. Innen tovább a meglévő harmadosztályú
úton Helembára. Helembáról pedig tovább az Ipoly folyó mellett Ipolyszalkára.
Ipolyszalkáról több irányba folytathatják útjukat a kerékpárosok :
-

a határátkelőn keresztül
ipolymenti kerékpárútra,

csatlakozhatnak

a magyar

oldalon

meglévő

-

II/564-es úton tovább Kiskeszi és Ság felé,

-

az ipolyszalkai szőlőskerteket érintve a Zalabai erdőn (Zalabský chrbát) át
Kémendre ahol csatlakoznak a garammenti kerékpárúthoz.

Természetesen a fent vázolt útvonalak jelenleg nincsenek kijelölve és mivel jó részt
erdei utakon vezetnek járhatóságuk nagyban függ az időjárási viszonyoktól.
A börzsönyi kisvasút hálózat
1893-ban a királyréti vonal építésével megkezdődött a Börzsöny keskeny nyomsávú,
erdei vasúthálózatának kiépítése. A faipari, bányaipari vállalkozásokat folytató
területbérlők a vágányokat a völgyben fektették le, de bravúros műszaki
megoldásokkal, úgynevezett csúcsfordítós pályákkal a hegység felső zugaiba is
feljutottak a sínpárok. A kisvasutak csak teherforgalmat bonyolítottak, erdei
munkások, vadászok utaztatása jelentette a személyi forgalmat. 1945 után a
fővonalakat felújították, a vontatást korszerűsítették, megjelentek az apró
motormozdonyok. Az 50-es intenzív erdőgazdálkodásához a kisvasutak kapacitását
használták. A börzsönyi kisvasút vonalai a 60-as évektől elveszítették gazdasági
jelentőségüket.
1954-ben
Szob
és
Márianosztra
között
próbálkoztak
személyforgalom szállítással először, a nagybörzsönyi kisvasút 1969 óta szállít
kirándulókat, Kemencén csak 2000-től van utasforgalom. A közelmúltban újra
működőképessé tett vonalak (Nagybörzsöny-Kemence) turisztikai fogadtatása
igazolja megőrzésük fontosságát.
A kisvasutak általában nem közlekednek a téli időszakban. Májusban és júniusban
rövidített üzemidővel, míg a nyári időszakban a bővített üzemidővel közlekednek.

Vizitúrázás
1990 óta az Ipoly „megnyílt” a vizitúrázók előtt. A túrát a szlovákiai Ipolyhidvég
(Ipel’ske Predmostie) határából szokás kezdeni Hont-Tesmag térségig tart a folyó
természetes ártéri ligeteken át kanyargó szakasza. Az ipolyi túraút vizsgált területen
áthaladó szakasza különösen szép a Damásdi-szurdokban. Ezen a folyó menti
szakaszon az ártéri területen megfelelő táborozási lehetőségek találhatók.
Falusi turizmus, kulturális események
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bernecabarátiban – Öregedő turistaház, tájház, pincesor, szeptember végeoktóber elején szüreti felvonulás;
Ipolytölgyes – pincesor, szüreti felvonulás, hagyományőrző program, amatőr
színjátszó csoportok előadásai;
Kemence – tájház; nyugdíjas klub, kemencei majális, falunap, kisvasutas nap,
hagyományőrző szüreti mulatság, kálvária búcsú, mikulás vonat,
kisboldogasszony búcsú.
Szob – Szent László napi rendezvény, Danubius napok
Zebegény – 1968-tól évente megrendezésre kerül a képzőművészeti
szabadiskola, zebegényi napok, banya-bál, Dunakanyar
Művészeti Hetek;
Márianosztra – falunapi, egyházi ünnepek, zarándoklatok;
Kóspallag – búcsú;
Ipolydamásd – farsang, búcsú; Ipolydamásd-Helemba – farsang
Letkés – szüreti mulatság;
Nagybörzsöny – búcsú, vásár;
Vámosmikola – évente rendezett hagyományőrző egyesületek találkozója, szüreti
mulatság;
Perőcsény - búcsú, vásár;
Ipolyszalka – faluház, „magyarház”. Ezek a létesítmények hagyományos népi
mesterségek, úgy mint lepénysütés, kötélverés, kosárfonás, népi
használati tárgyak készítése természetes anyagokból (fa,
kukoricaszár, stb.) megőrzésére és bemutatására szolgálnak.
Fontosabb rendezvények: farsangi mulatság, húsvétvárás,
gulyásfőző verseny, nemzetközi gyermekfolklór fesztivál, „Ipolyparti randevú” nemzetközi folklórfesztivál, megemlékezés a Szent
László Hadosztály hősi halottairól, nemzetközi kézművestábor,
búcsú, szüreti felvonulás és mulatság, vadászbál.
Helemba – Bormúzeum
Leléd – farsangi bál, búcsúi bál, Katalin bál, nyugdíjas találkozó.

Fürdőhelyek
Kemence - strand

Szálláshelyek
Kisinóci turistaház

Kóspallagtól 1,5 km-re

45 ágyas, éttermes, egész
évben működik
Királyházai
turistaház Kemence patak partján
24 ágyas, konyha, ebédlő,
(Mathias-lovaspanzió)
műúton megközelíthető a
Diósjenő-Kemence felől
Sport Fogadó
Kemence
Szabadidős
tevékenységek, uszoda
Nagy-Hideg
hegyi Nagy-Hideg hegy
Személygépkocsival nem
turistaház
megközelíthető,
DINP
tulajdonában
álló
80
ágyas ház, 2 sípálya
47
ágyas
turistaház
Törökmezői turistaház
Dél-Börzsönyben
jelleggel
működik,
Kismarostól,
személygépkocsival
is
Nagymarostól,
Zebegénytől
és megközelíthető
Kóspallagtól
egyforma
távolságra
Magas-taxi turistaház
A Nagy-Hideg hegytől Jelenleg
kulcsos
délre
turistaházként működik
Szent Orbán Erdei Hotel
Nagyirtáspuszta
30 ágyas fogadó, 10 db
faház, 70 személynek,
erdészeti
műúton
és
kisvasúttal is elérhető,
(Nagybörzsöny-Nagyritás
kisvasút)
25
m-es
medence
Feketevölgy Panzió
Kemencétől délre
44 fő, személygépkocsival
megközelíthető,
saját
strand és sípálya a
kemencei völgyben
Bence Szálló
Kemence/Nagy-völgy
100 férőhelyes + 60 fő
faházban, erdei iskola
Kőrózsa Panzió
Kemence/Nagy-völgy
80 férőhely
Kastélyhotel
Királyrét
Nagybörzsönyi
Ifjúsági Börzsöny hegység nyugati 84 férőhely, parkolási
Tábor
oldalán
lehetőség
A natúrpark koncepció
A natúrpark európai mintákat követő, a természet és az ember összhangjára épülő
területfejlesztési eszköz, mely elősegítheti a turizmus és az ehhez kapcsolódó
környezetbarát fejlesztési lehetőségek hatékonyabb kihasználását. A natúrpark
értékes, jellegzetes tájegységeket takar, ami általában tájvédelmi terület, és kiemelt
mértékben alkalmas pihenésre, a szabadidő eltöltésére, a természeti és a kulturális
értékek bemutatására. Speciális infrastruktúra kiépítésével a nagyközönség számára
nyitottá válik a táj és megtartja jellegét. A natúrparkok létesítésének célja a
természeti értékek megőrzése mellett a látogatók természet iránti fogékonyságának
növelése.

A natúrpark koncepció célja a természeti értékekben gazdag térség bemutatása,
szabadidős
szolgáltatások
fejlesztése,
rendezvények
szervezése,
információszolgáltatás a megfelelő oktatáson keresztül.
A natúrpark a térségben lévő vendégek tartózkodási idejének színesebb eltöltését
célozza meg, a minőségibb időtöltés lehetőségét kínálja. A natúrpark által szervezett
oktatási és szakmai tanácsadási tevékenység révén a térség lakóinak és
vállalkozásainak szemléletét formálja. Közvetett eredménye, hogy szélesíti a térség
lakóinak megélhetési lehetőségeit, ezáltal hozzájárul a fiatal, szakképzett, vállalkozni
akaró munkaerő helyben tartásához, csökkentve a térségből való elvándorlást.
Az elkészített üzleti terv kimutatta, hogy a natúrpark rövid- és középtávon, külső
források bevonása nélkül nem képes gazdaságilag önfenntartóvá válni. 8-10 éven
belül lehetőség van a költségek és a bevételek kiegyenlítésére, tehát a külső
támogatások nélküli üzemeltetésre.
A létrehozandó natúrpark közös szlovák-magyar turisztikai terméket képez, melynek
vonzerejét az növeli, hogy az idelátogató turista, miközben egy terméket fogyaszt,
két országban jár. Ennek feltétele a szoros együttműködés.
A kereskedelmi szálláshelyek és a magánszálláshelyek
vendégforgalma üdülőkörzetenként 2004-ben:
Üdülőkörzet,
település
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kóspallag
Nagybörzsöny
Perőcsény
Szob
Zebegény
A
Dunakanyar
kiemelt
üdülőkörzete
Pest
megyében
összesen:

Férőhely
2004.07.31.

Vendég
összesen

%
0,24
0,08
2,17
0,9
2,2
1,06
1,13
6,6

db
14
5
122
52
128
60
64
371

%
0,08
0
0,8
1,3
9,3
1,7
0
5,8

db
100
12
1060
1577
11215
2127
80
7099

100

5616

100

120434

kapacitása

és

Ebből
külföldi
%
db
0
1
0
0
0
0
0
4
0,1
20
0,1
21
0
4
1,5
224

Vendégéjszaka
Ebből
összesen
külföldi
%
db
%
db
0,5
1241
0
4
0
12
0
0
1,2
291
0
0
1,0
2492
0
4
7,0
17204
0,1
46
1,8
4648 0,22
97
0,16
396
0
8
6,5
16162
1,1
495

100

100

14117

245441

100

42971

Forrás: KSH Pest megyei Statisztikai Évkönyv 2004.

2005-ben elkészült „Az Ipoly mente kistérség turizmus-fejlesztési stratégiája és
marketing terve 2005.” című tanulmány, mely az alábbi eredményeket mutatja.
2000-2003. évi időszakban a férőhelyek száma 26 %-kal emelkedett a térségben,
ezen belül Nagybörzsönyben 18 %-os, Kemencén 12 %-os, Zebegényben 94 %-os
az emelkedés, mely abból adódik, hogy az addig művésztáborként üzemelő
művésztelep 2001-ben. bejelentkezett, mint kereskedelmi szálláshely. Az adatgyűjtés
egyik nehézsége az volt, hogy az önkormányzati pályázati lehetőségek biztosításával
a helyi vállalkozók érdektelenné váltak a pontos adatszolgáltatásban.
Zebegényben 243 férőhelyre 7249 vendégéjszaka esik 2003-ban, ez 1 férőhelyre
29,8, azaz 30 vendégéjszakát jelent. A számítás akkor igaz, ha egy teljes évet
veszünk figyelembe. A kistérség idegenforgalmát azonban erősen jellemzi a

szezonalitás, ezért az éves kihasználtságot 5 hónapra vetítve 118 vendégéjszaka jut
egy férőhelyre, így javul az arány, ami Kemence tekintetében 8 %-os,
Nagybörzsönyben 50 %-os és Zebegényben 25 %-os kihasználtságot jelent.
Kistérségi szinten az éves kihasználtság a következőképpen alakult: 1999-ben 23,8
%, 2000-ben 16,1 %, 2001-ben 16,3 %, 2002-ben 18,4 %, 2003-ban 11,8 %, azaz öt
év alatt több mint felére visszaesett a turista vendégéjszakákat igénybe vevők
száma.
A vendégek száma a térségben 1999-2003. között gyakorlatilag ugyanazon a szinten
mozog, 2002-ig van ugyan egy enyhe emelkedés, de 2003-ra visszaáll az 1999-es
szint. A külföldi vendégek aránya elenyésző, 2003-ban Zebegényben 3 %,
Nagybörzsönyben 0,1 %, Perőcsényben 1,3 %. 2000-ben a külföldi vendégéjszakák
száma tekintetében Zebegényben kiugróan magas számot kapunk, amit egy
nemzetközi rendezvény megtartása okozott. Nagyon fontos emelkedés a vendégek
számában a nagybörzsönyi, hiszen három év alatt 86 főről 747 főre emelkedett és
2003-ban hasonló vendégforgalmat teljesített, mint Zebegényben a 40 vendéglátó.
A szálláshelyek kihasználtsága, ha a szezonalitást is figyelembe vesszük, 118 napos
üzemelési idővel számolva a kistérségben a következőképpen alakul. 2003-ban 1
vendégágyra 14 vendégéjszaka jut, ez 11 %-os kihasználtságot jelent. Kemencén
egy erőteljes visszaesés érzékelhető, mert míg 2002-ben 15 %, 2003-ban már csak 4
% volt. Kóspallagon öt év alatt negyedével esett vissza a turista vendégéjszakák
száma, ám még így is 33 %-os a kihasználtság. Nagybörzsönyben folyamatos
emelkedést lehet tapasztalni, a kihasználtság 28 %-os, Zebegényben 14 %-os. A
kihasználtság ilyen mértéke mellett a férőhelyek számának folyamatos csökkenése a
turizmusban az alacsony kategóriás szálláshely szolgáltatás zsugorodását jelenti.
2003-ban 77 vendég átlagosan 2,5 napot töltött Kóspallagon magánszálláshelyen.
Az eltöltött vendégéjszakák száma alapján a kihasználtság 7 %. 1999-ben
Ipolydamásdon még nem volt magánszálláshely, 2003-ban már 10 db található.
1990 előtt igen közkedvelt volt az alacsony kategóriás vendégfogadás, mely
mostanra a szolgáltatás számában visszaesett. Ezt a formát ma inkább ifjúsági és
erdei iskolai szállásként használják.

2. A fejlesztést befolyásoló tényezők
DEMOGRÁFIA
ERŐSSÉG
• Bevándorlás a fővárosból

GYENGESÉG
• A
lakónépesség
természetes
szaporulata negatív
• Elöregedő lakónépesség
• A fővárosból az idősebb korosztály
vándorol a térségbe és az elöregedés
folyamatát erősíti
LEHETŐSÉG
VESZÉLY
• Megfelelő infrastruktúra fejlesztéssel, • A
budapesti
agglomeráció,
a
gazdasági és családpolitikával a
Dorog/Esztergom/Párkány iparvidék, a
fiatalok térségbe való vonzása
rétsági
ipari
park
elszívja
a
gazdaságilag aktív lakónépességet
• A kis falvak lakónépessége elfogy
KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
ERŐSSÉG
• Az
újjáépült
Mária-Valéria
híd
katalizátor szerepe
• A megépült 2/A autóút lerövidítette a
térség elérési idejét
• A célterület nemzetközi vasúti
fővonalon is jól megközelíthető
• Helsinki
folyosók
budapesti
csomópontja a célterület közelében
helyezkedik el
• A célterületet délről helsinki folyosó, a
Duna nemzetközi viziútja határolja
• A célterület a fejlesztési tervek szerint
elérhető lesz a fővárosból a
kiépítésre kerülő Budapest-Vác-Szob
kerékpárúton is, amely az országos
kerékpárút hálózat része
• Az orszgos kerékpárút hálózat VácBalassagyarmat közötti része a
célterület
észak-déli
közlekedési
főtengelyében halad át
LEHETŐSÉG
• Észak-déli transzkontinentális folyosó
kiépülése a célterület keleti oldalán
• Budapest mint globális turisztikai
célpont és kárpát – medencei elosztó
központ közelsége

GYENGESÉG
• A Vác-Zebegény-Szob közút a
turisztikai idényben túltelített, ami
nehezíti a célterület közlekedési
kapcsolatát a magyar fővárossal
• A célterület dunai megközelítési
lehetősége kihasználatlan
• A
célterületen
a
településeket
összekötő úthálózat rossz minőségű,
műszaki állapota kedvezőtlen
• A
célterület
szlovákiai
és
magyarországi
része
között
elégtelenek a közlekedési kapcsolatok
az Ipoly-hidak hiánya miatt
• A Budapest-Szob kerékpárút jelentős
része még nem került kiépítésre
• Az országos kerékpárút hálózatnak a
célterület
észak-déli
közlekedési
főtengelyén áthaladó része még nem
került kiépítésre
VESZÉLY
• A régió és a magyar főváros közötti
közlekedési viszonyok nem javulnak
• Nem épülnek ki a két határfolyót
átívelő közlekedési kapcsolatok
• Elmarad
a
kerékpárút-hálózat

•
•
•
•

fejlesztése
A Duna, mint európai jelentőségű vizi
út fejlesztése
• A
Pozsony-Párkány-Budapest
nemzetközi vasúti fővonal veszít
A célterület jó tömegközlekedési
jelentőségéből és a Helsinki folyosó
elérhetősége
Budapestről
és
Budapest-Pozsony vasúti közlekedési
Pozsonyból vasúton
tengelye áthelyeződik a PozsonyA térségben kerékpáros elérhetősége
Rajka-Győr-Tatabánya-Budapest
Budapestről
vasútvonalra
Új kapcsolatok létesítése az Ipoly
folyón (Párkány, Szob)

ÁLTALÁNOS INFRASTRUKTÚRA
GYENGESÉG
ERŐSSÉG
• Az önkormányzatok együttműködése • Bázisinfrastruktúra fejletlensége a
szlovák oldalon
és
az
Ister
Granum
munkabizottságok tevékenysége
• Az alapfokú oktatási infrastruktúra
hiánya a kisebb településeken
VESZÉLY
LEHETŐSÉG
• Településés
városközpontok • Sikertelen uniós pályázati részvétel
kialakítására,
rekonstrukciójára
indított kezdeményezések
• A
művelődési
és
oktatási
intézmények
rekonstrukciója
a
településeken
• Megpályázható
európai
uniós
támogatások az infrastruktúra minden
területén
GAZDASÁG
ERŐSSÉG
GYENGESÉG
• A térség épített és természeti • Kis számú, aránylag képzetlen
környezeti adottságai
munkaerő
• Alkalmas terület a hagyományos • Meglévő bázisinfrastruktúra nem teszi
(bogyós) gyümölcs termesztésére (a
lehetővé
nagyobb
fejlesztés
szlovák oldalon is)
megvalósítását,
csatornarendszer
hiánya (szlovák oldal)
• Közös gazdasági tér hiánya
• Kevés kis- és középvállalkozás
• Az átgondolt együttműködések hiánya,
koordináció hiánya
• Általános tőkehiány
• Rendezetlen birtokviszonyok (szlovák
oldal)
• Magas, 20 % körüli munkanélküliség
(szlovák oldal)
• Erdőgazdaság idegen kézben van

LEHETŐSÉG
• Munkalehetőség
a
budapesti
agglomerációban
• A meglévő turisztikai infrastruktúra
alapját
képezheti
a
további
fejlesztéseknek
• Természetes
nyersanyagforrás
elérhetősége (fakitermelés)
• Helyi tájjellegű termékek iránti igény,
biotermékek iránti igény
• Gyógynövény termelése a DINP
területe mellett

(magyar oldal)
• A gazdasági szereplőknek nincs
átfogó üzleti elképzelésük
• Nagyon szűk belső piac a helyi
szolgáltatásokat
végző
kisés
közepes vállalkozások számára
VESZÉLY
• A
közösségi
agrárpolitika
támogatásainak
csökkenése,
a
kifizetések elhúzódása
• A
nemzetgazdasági
átlagnál
jellemzően alacsonyabb ár, jövedelem
színvonal

3. A kiinduló helyzet összefoglalása
A határon átnyúló térség jelenlegi helyzetét összefoglalóan az alábbiak jellemzik. A
magyarországi területrész lakossága 13002 fő, a szlovákiai területrészé 2990 fő, a
vizsgált térség lakossága összesen 15992 fő. A területen jelenleg egyetlen városi
ranggal rendelkező település található, Szob, amelynek lakossága 3005 fő.
Az Ipoly folyó két oldalán elterülő célterület nagysága 380,74 km2, amelyből 314,74
km2 esik a magyarországi, 66 km2 a szlovákiai területrészre.
A célterület népsűrűsége 42 fő/km2, amelyből a magyarországi területrészé 41
fő/km2, a szlovákiaié 45,3 fő/km2. A népsűrűség településenként 9 fő/km2
(Perőcsény) és 66 fő/km2 (Vámosmikola) között váltakozik a magyar területrész
Szobtól északra eső falvaiban. A térség városában 137,52 fő/km2, a fővároshoz
legközelebb eső legdélibb községében, Zebegényben 112,44 fő/km2. Az említett 11
északi falu többségében, 7 községben (Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes,
Kemence, Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa) a települések népsűrűsége 30 fő/km2
körüli (Ipolydamásd: 30,60 fő/km2), illetve az alatti. Ez az alacsony népsűrűség a
vidék kifejezetten rurális jellegét tükrözi.
A célterület településeit az élveszületések számának csökkenése és a halálozások
számának emelkedése, illetve stagnálása miatt a természetes fogyás és az
elöregedés demográfiai folyamatai jellemzik. A népességfogyást a migrációs mérleg
pozitív értéke ellensúlyozza bizonyos mértékben, összességében így a
magyarországi területrész népessége lassú ütemben, de növekedést mutat, mely a
magas számú bevándorlással magyarázható. Ebben a pozitív tendenciát mutató
folyamatban azonban hátrányt jelent, hogy a bevándorlók zöme az idősebb
korcsoportokhoz tartozik, így az öregedési index növekedésének természetes
folyamatát, a kistérségre jellemző elöregedés tendenciáját erősíti.
A célterületet feltáró „külső” közlekedési infrastruktúra értékelése alapján
megállapítható, hogy közlekedés-földrajzi helyzete szempontjából a vizsgált, határon
átnyúló
térség
térszerkezeti
pozíciója
az
eddig
megvalósult
nagy
közlekedésfejlesztési projektek eredményeként már jelenleg is rendkívül kedvező és
a jövőben várhatóan tovább javul. A célterületet keletről a 2. számú, I. rendű
főútvonal Budapest-Ipolyság-Besztercebánya-Krakkó nemzetközi közlekedési
tengelye, nyugatról a Budapestről a 10-es számú főúttal kiinduló, Dorogon és
Esztergomon áthaladó, majd Párkányon át Léva térségén keresztül a Garam folyó
völgyében folytatódó 76. számú szlovákiai főút szlovákiai közlekedési tengelye,
északról a Lévától délre eső, 75. számú Pozsony-Érsekújvár-Nagykürtös-Losonc
főútvonal szlovákiai közlekedési tengelye, délről a Duna nemzetközi hajóútja és a
Budapest-Szob-Párkány-Pozsony közötti két vágányú villamosított nemzetközi vasúti
fővonal tárja fel. A 2/A autóút megépülésével a célterület déli (Zebegény) és északi
(Bernecebaráti) kapuja egyaránt egy órán belüli utazási idővel elérhetővé vált
Budapestről az M0-ás körgyűrű 2/A csatlakozási pontjától. Ennek a körülménynek a
jelentősége abban áll, hogy a magyar főváros – mint világváros és a kelet-nyugat és
észak-dél irányú európai uniós közlekedési tengelyek (Helsinki folyosók)
csomópontjában fekvő, nemzetközi repülőtérrel rendelkező közép-európai
metropolisz – a Magyarországra irányuló turistaforgalom nagyobbik hányadának
célpontja, illetve belépési és elosztási központja. Ebből következően az a potenciális
turisztikai célterület, amely elérési időben számítva közelebb helyezkedik el

Budapesthez, kedvezőbb turisztikai fejlesztési potenciállal rendelkezik térszerkezeti
szempontból, mint amelyik távolabb van. Kevésbé kedvező a célterület kerékpáros
és vizi megközelíthetősége. Az országos kerékpárút hálózat részét képező
Budapest-Szob kerékpárút csak néhány részletében épült meg. A Budapestről a
Dunakanyarba, illetve az országhatáron túlra közlekedő menetrendszerinti
hajójáratok nem állnak meg a vizsgált terület egyik Duna parti településén sem.
A vizsgált terület alapvetően kedvező pozícióját térszerkezeti és marketing
szempontból a következő 10 éves periódus folyamán tovább fogja javítani két másik
tényező is:
•

az M2 autópálya kiépülése a Budapest-Vác-Parassapuszta vonalon az érvényben
lévő közlekedésfejlesztési kormányzati döntéseknek megfelelően 2015-ig, amely
a terület északi kapujának elérési idejét legalább negyed órával csökkenteni
fogja;

•

a Dunakanyar felvétele az UNESCO Világörökség Jegyzékébe, amelynek
eredményeként a célterületből legalább annak Duna menti déli sávja (Helemba,
Szob, Zebegény) rákerül a globális turizmus célpontjait tartalmazó térképre a
világörökség jegyzék olyan elemei mellé, mint például a chambordi kastély, az
egyiptomi piramisok vagy az angkori szentély.

A vizsgált terület belső közlekedési hálózatának állapota kevésbé kedvező. A
Dunakanyar településein átvezető Vác-Szob útvonal a potenciális turisztikai
fejlesztések szempontjából legfontosabb időszakokban túltelített a Verőcére, a
Kismarosra, Nagymarosra, Zebegénybe tartó célforgalom miatt. A szlovákiai és
magyarországi területrészt összekötő, valaha létezett Ipoly hidak közül jelenleg csak
a Letkés és Ipolyszalka közötti létesítmény üzemel. A gépjármű közlekedés
szempontjából a célterület észak-dél irányú gerincútját alkotó Szob-VámosmikolaBernecebaráti útvonal jelenlegi műszaki állapota rossz és alkalmatlan a potenciális
turistaforgalom lebonyolítására. A kerékpárút hálózat hiányos, meglévő elemei
sincsenek az európai normáknak megfelelően és a biztonságos közlekedéshez
szükséges előfeltételeket biztosító módon kiépítve. A Börzsöny belsejének feltárását
környezetbarát módon lehetővé tevő kisvasút hálózat lényeges elemei hiányoznak,
és a meglévőket is a megszűnés veszélye fenyegeti. A turistautak sűrű és viszonylag
jól karbantartott hálózatot alkotnak a hegyvidéken, a szükséges erőforrások
hiányában azonban az őket gondozó civil szervezetek egyre kevésbé tudják
biztosítani megfelelő szinten való fenntartásukat.
A helyi gazdaság helyzetét a térségben élő népesség viszonylagos szegénysége,
kedvezőtlen jövedelmi helyzete és regionális összevetésben hátrányos helyzetére
utaló mutatói határozzák meg. 16000 főt el nem érő, 380,74 km2-en alacsony
népsűrűséggel eloszló lakossága, amelynek népesség száma összesen egy
kisvárosét teszi ki nem testesít meg olyan fizetőképes keresletet, amely a piaci
alapon működő helyi szolgáltatási szektor fejlődésének alapja lehetne. A térségben
élő munkavállalók nagy részének foglalkoztatását a korábbi időszakban biztosító
mezőgazdasági termelőszövetkezetek és ipari, élelmiszeripari üzemek a
rendszerváltás és a privatizáció következtében radikális mértékben lecsökkentett
kapacitással működnek, helyüket pedig nem tudták átvenni a foglalkoztatás
szempontjából az újonnan alakult, illetve betelepült vállalkozások. Az országhatár
uniós belső hátárrá válásának folyamatával párhuzamosan megszűnnek a

határőrség, illetve a vámhivatal által a térségben korábban biztosított munkahelyek
is. A célterület munkavállalóinak foglalkoztatását az említett korábbi foglalkoztatók
helyett Párkány--Esztergom-Dorog iparvidékének vállalatai, a rétsági ipari parkba
települt vállalkozások, illetve Vác és a budapesti agglomeráció biztosítja. Ez az
összefüggés magyarázza, hogy az említett, a térség munkavállalói szempontjából
kedvezőtlen irányú strukturális gazdasági változások ellenére a magyarországi
területrész munkanélküliségi mutatói a megye más kistérségeihez képest
kedvezőnek tekinthetők. A hátrányosabb helyzetű kistérségekhez hasonlóan a
vizsgált területen is jelentős probléma, hogy a népesség tartós munkanélküli részét
hogyan lehet visszavezetni a munka világába. A tercier szektorban működő
vállalkozások legjelentősebb piacát nem a térség belső kereslete biztosítja, hanem a
turizmus. A turizmus az elmúlt évtized folyamán jelentős fellendülésen ment
keresztül. Zebegényben és a Börzsönyben újra lendületet kapott az a folyamat,
amely a XX. század első felében indult meg, és üdülőterületek, turistautak, sípályák
és menedékházak létrehozásával a közeli főváros rekreációs és üdülőterületévé tette
az említett célterületeket. A fellendülés további kibontakozását azonban akadályozza
az összehangolt marketingtevékenység és infrastruktúra-fejlesztés hiánya az
előkészítés és a megvalósítás szintjén egyaránt. Ennek az állapotnak a
fennmaradása azzal a veszéllyel jár, hogy a térség fejlesztésében érdekelt szereplők
– civilek, vállalkozók, települési önkormányzatok – nem tudják kihasználni azt a
lehetőséget, amelyet a szükséges fejlesztések megvalósítására a 2007-2013 közötti
EU költségvetési időszakban megnyíló támogatási lehetőségek hordoznak
magukban.
A célterület természeti és épített környezete országos összehasonlításban is
kiemelkedően kedvező adottságokkal rendelkezik.
A vizsgált magyarországi terület túlnyomó hányada a Duna-Ipoly Nemzeti Park része
(Zebegény, Szob, Ipolydamásd, Márianosztra, Kóspallag, Letkés, Ipolytölgyes,
Nagybörzsöny, Perőcsény, Kemence, Bernecebaráti közigazgatási területének
jelentős része). A szlovákiai területrészen védett természeti terület a Kovácspataki
dombok, illetve a Burda hegység jelentős része a Dunakanyarban Helemba, Leléd és
Bajta közigazgatási területén, a Damásdi szurdok túlsó oldalán. A Duna-Ipoly
Nemzeti Park területének több mint negyed része a célterület magyarországi részére
esik. Ebből a magyarországi területrész minden egyes lakosára több mint 1 ha
nemzeti parki terület jut.
A célterület épített környezete a természeti környezetéhez hasonlóan gazdag
értékekben. Régészeti és építészeti öröksége az Ipoly völgy és a hegyvidék újkőkori
lakótelepeiből, rézkori telepeiből, bronzkori nyílt és erődített telepeiből, földváraiból,
középkori várak romjaiból, Árpád-kori és későbbi román, gótikus stílusú
templomokból, illetve maradványaikból, a török hódoltság utáni újjáépítés emlékét
őrző barokk templomokból, kolostorokból, kúriákból, kastélyokból, népi építészeti
emlékekből és épületegyüttesekből áll. Ipolykiskeszi Árpád-kori eredetű
négyszögletes szentélyzáradékú körtemploma az egyetlen meglévő emléke ennek a
Kárpát-medencében a középkorban létezett épületfajtának. Az őskortól lakott
vidéken, ahol a mai falvak többsége Árpád-kori eredetű, a települési örökség unikális
emlékei jelennek meg Nagybörzsöny és Bernecebaráti településszerkezetében. A
célterület gazdag középkori és újkori régészeti és építészeti örökségének
tudományos hitelű feltárása és bemutatása érdekében a helyzetfeltárás keretében
elkészítésre került egy hiánypótló tanulmány és adattár is. Történész, illetve régész

szerzőinek tudományos munkája részletes ismertetéssel és elemzésekkel alapozza
meg azt a megállapítást, hogy a célterület olyan gazdag, összetételében és területi
sűrűségében kiemelkedő jelentőségű régészeti és építészeti örökséggel rendelkezik,
amely a térségbe irányuló turizmus fejlesztésének egyik pillére lehet.
A térség kulturális örökségének másik fontos részét képezik a XX. századi magyar
építészet és képzőművészet élvonalához kötődő Zebegényi hagyományok. Kós
Károly és Jánszky Béla Kőrösfői-Kriesch Aladár falfestményeivel díszített zebegényi
temploma a századelő közép-európai építő- és képzőművészetének nemzetközi
szinten ismert remekműve. A Magyar Nemzeti Galériában a XX. századi magyar
festők munkásságát bemutató teremsor legelőkelőbb helyén látható képek festői –
Szőnyi István és Berény Róbert – a század első felében Zebegényben alkottak,
aminek emlékét múzeum őrzi.
Az Alsó-Ipolymente folyóvölgye és a két oldalán elterülő hegyvidék olyan természeti
adottságokkal és kulturális örökséggel rendelkezik, amely arra predesztinálja, hogy a
Budapestről, mint közép-európai metropoliszból és globális jelentőségű turisztikai
célpontból és elosztó központból kiinduló ökoturizmus, kulturális turizmus nemzetközi
jelentőségű célterülete és a főváros népességének egyik legfontosabb rekreációs
területe legyen.
A célterület tudatos fejlesztésének legfontosabb tétje és kihívása az, hogyan lehet a
természeti és az épített környezet meglévő értékeinek kihasználására alapozva, a
természeti környezet és a technikai civilizáció egyensúlyát megtartva, a közszféra és
a magánszféra együttműködésével biztosítani az Alsó-Ipolymente határon átnyúló
térségének turisztikai fejlesztését.

4. A jövőkép forgatókönyvei
4.1. A SPONTÁN FEJLŐDÉS FORGATÓKÖNYVE
A spontán fejlődés forgatókönyve azt a jövőképet fogalmazza meg, amelynek
kialakulása abban az esetben várható, ha a jelen munkát kezdeményező civilek
javaslatai ellenére nem alakul ki az összefogás és az együttműködés a térség
fejlődését előmozdítani kívánó civil szervezetek, a célterület általános gazdasági és
infrastrukturális fejlődésében érdekelt helyi vállalkozások és a településfejlesztésére
a törvény szerint felelős települési önkormányzatok között annak érdekében, hogy a
közszféra és a magánszféra együttműködésével, a célterület összehangolt tudatos
és operatív fejlesztésével 10-15 éves távlatban, a közszféra (állam, Európai Unió)
által nyújtott támogatások lehetőségeit kihasználva mágváltoztassák a spontán
fejlődési tendenciákat, és amelyek új, fenntartható pályára állítsák a célterület
fejlődését.
A határon átnyúló célterület összehangolt operatív fejlesztése és a közszféra ebben
az értelemben történő fejlesztési beavatkozása nélkül a jelenlegi folyamatok az
alábbi jövőképet vetítik előre.
A határon átnyúló célterület déli kapujának üdülőterületeire – Helemba és Zebegény
– folytatódik a lakó- és üdülőnépesség odavándorlása, ez a folyamat azonban nem
eredményez lényeges pozitív hatást a tőlük északra, az „árnyékukban” meghúzódó,
a térség belsejében fekvő falvak sorsának alakulására. Az említett községekben,
Szobtól északra folytatódnak a kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a lakónépesség
fogyása és elöregedése. A kisebb lélekszámú, 500 fő lakónépességű falvak néhány
évtized alatt gyakorlatilag elveszthetik helyben élő lakónépességüket, amit
kismértékben ellensúlyozhat a vidék mérsékelt vonzereje alapján a hétvégi
üdülőnépesség megjelenése.
A kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal párhuzamosan hatva a célterület kedvező
elérhetőségi feltételei és különösen azok további prognosztizálható javulása arra az
eredményre vezet, hogy a falvak népességéből annak a résznek a száma is
jelentősen lecsökken elvándorlása és munkahelye közelébe történő áttelepedése
miatt, amely a Dorog-Esztergom-Párkány iparvidék, a rétsági ipari park, Vác vagy a
budapesti agglomeráció mukaerőpiacán talál magának munkát és tudja biztosítani
megélhetését. A célterület településeit összekötő úthálózat rossz minősége és a
kisebb falvak infrastruktúra ellátásának hiányosságai az említett agglomerációk és
foglalkoztatási zónák elszívó hatását erősítik. Ugyanakkor az említett tényezők
akadályát képezik annak, hogy az elvándorló népesség helyére olyan városi
népesség települjön a felsorolt területekről, amely a jelenleginél magasabb
képzettséggel rendelkezik, munkahelye és életmódja, mobilitása lehetővé tenné
számára, hogy az egészséges környezetet és a jó levegőt kihasználva családjával a
vizsgált területen lakjon, miközben az említett távolabbi helyeken dolgozik
ténylegesen, vagy távmunka jelleggel.

Az öko-turizmus fejlődésének előmozdítására törekvő civil szervezetek erőfeszítései
ellenére a célterület turistaút hálózatának fenntartása folyamatos nehézségekbe
ütközik és akadozik, nem épül ki a közönség euróai normáknak megfelelő
fogadásához szükséges infrastruktúra a gyalogosturizmushoz. Nem kerül kiépítésre
az európai normáknak megfelelő és a biztonságos közlekedést lehetővé tevő
kerékpárút hálózat. A kisvasút hálózat tervezett fejlesztései elmaradnak, a meglévő
szakaszok állapota tovább romlik. A Börzsöny déli részében meglévő településeket
és turisztikai célpontokat összekötő úthálózat minősége tovább romlik.
A célterület országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű kulturális
örökségét nem sikerül megismertetni a kulturális turizmus iránt érdeklődő hazai és
európai közönséggel. A régészeti és építészeti örökség potenciális turisztikai
vonzerőt képviselő és turisztikai termékké fejleszthető objektumainak helyszíni
bemutatása minimális szinten sem történik meg. Nem sikerül kihasználni azt a
fejlesztő erőt, amit a Dunakanyar világörökséggé nyilvánítása a célterület turisztikai
fejlesztése szempontjából jelent.
Az említett körülmények következtében a turizmus fejlődése messze elmarad a
lehetőségektől és a jelenlegi szinthez képest hosszabb távon stagnálás alakul ki.
A térség népességvesztése a jelenlegi kiinduló helyzethez képest is tovább szűkíti a
helyi szolgáltatásokat nyújtó kis- és közepes vállalkozások piacát.
A turizmus stagnálása következtében a turisztikai piacon működő helyi kis- és
közepes vállalkozások piaca összességében nem bővül számottevő mértékben.
Területi összefüggésben ez a jövőkép azt jelenti, hogy Zebegényben és Helembán
folytatódik az üdülőturizmus fejlődésének jelenlegi tendenciája. Az említett két
település és a tőlük északra eső, a célterület belsejében elhelyezkedő falvak közötti
különbség jelentős mértékben felerősödik. A célterület északi kapuját alkotó
Bernecebaráti és Kemence települések spontán fejlődése a turizmus területén
lendületet kap az M2 autópálya megépítésétől és elérhetőségi feltételeik radikális
megjavulásától. Ez a fejlődés azonban teljesen lokális marad és csak az említett két
településre, illetve a rájuk épülő turisztikai szolgáltatásokra korlátozódik. A terület
belseje – benne Nagybörzsönnyel, amely összességében a határon átnyúló
célterület legnagyobb jelentőségű, legváltozatosabb és legintenzívebb kulturális
örökségével rendelkezik – véglegesen leszakad és elmarad a fejlődésben.
A spontán fejlődés a célterületen nagy mértékben felerősíti a jelenleg is
meglévő, de nem minden tekintetben első látásra nyilvánvaló területi
különbségeket. A felerősödő területi különbségek kiegyenlítése, illetve
csökkentése a bemutatott spontán folyamat előrehaladásával egyre nehezebb,
összetettebb és költségesebb feladatot fog jelenteni.

4.2. AZ IDEÁLIS FEJLŐDÉS FORGATÓKÖNYVE
Az ideális jövőkép és az ideális fejlődés forgatókönyve arra épül, hogy tökéletesen
sikerül kihasználni a kedvező adottságokat és ezzel együtt megoldódnak olyan
strukturális problémák is, amelyek nem csak a vizsgált célterületet, hanem a határon
átnyúló térséget magában foglaló két országot és az Európai Uniót is jellemzik.
Ebben az esetben megoldódnak a mezőgazdasági termelés és a vidéki tájhasználat
strukturális problémái. A Szobtól északra eső falvak lakónépességének nagy részét
foglalkoztatni tudja a saját birtokain végzett helyi mezőgazdasági és a saját
vállalkozásaiban folytatott élelmiszeripari tevékenység, valamint a turizmus. A tágabb
térség iparvidékeinek és munkaerőpiacainak elszívó hatása az említett ágazatok által
biztosított kedvező megélhetési feltételek miatt radikálisan lecsökken.
A falvak lakónépessége természetes növekedésnek indul, megáll az elöregedés
folyamata.
A célterület belső közlekedési infrastruktúra hálózatának európai színvonalon kiépül,
kapcsolathiányai pótlásra kerülnek.
A falvakban kiépülnek a hiányzó infrastruktúrák, amelyekre a biztos megélhetéssel
és a szükséges jövedelemforrásokkal rendelkező lakosság a fejlett európai
országoknak megfelelő arányban ráköt.
A jól működő állattenyésztés, növénytermesztés, gyümölcstermesztés, a
környezetvédelem és a turizmus érdekeivel összhangban működő erdőgazdálkodás
minden részletében ápolt, vonzó tájat és településképet eredményez.
A falvak gyarapodó lakossága saját erőből felújítja a települések közterületeit és
középületeit.
A célterület országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű kulturális
örökségét sikerül megismertetni a kulturális turizmus iránt érdeklődő hazai és európai
közönséggel. Teljes egészében megtörténik a régészeti és építészeti örökség
objektumainak feltárása és vonzó, európai színvonalú helyszíni bemutatása.
Komplex rehabilitációra kerül és országos jelentőségű télisport-központként üzemel a
Nagy-Hideg hegyi sícentrum. A turistaúthálózat karbantartása biztosított, a teljes
területen kiépül a gyalogosturizmus infrastrukturális háttere. A célterületet
behálózzák az európai normáknak megfelelő, biztonságos közlekedést lehetővé
tevő, jó minőségű kerékpárutak.
Kiépül a Börzsöny környezetbarát tömegközlekedési feltárását a hegyvidék egész
területén
biztosító
kisvasút
hálózat
Kemence-Feketevölgy-NagybörzsönyMárianosztra-Szob, illetve Nagybörzsöny-Királyrét-Szokolya-Kismaros vonalakon,

amely a Nagybörzsöny-Ipolypásztó vonallal kapcsolódik az Ipol völgyön áthaladó
Ipolyságra vezető vasútvonalhoz.
Szob és Zebegény menetrendszerűen közlekedő kirándulóhajókkal közelíthető meg
Budapestről. A szobi kikötőben megállnak a nemzetközi személyszállító hajók.
Szobon kishajókikötő létesül.
Az Ipolyon Szob és Tésa között kiépül a viziturizmus háttér-infrastruktúrája.
Sikerül kihasználni azt a fejlesztő erőt, amit a Dunakanyar világörökséggé
nyilvánítása a célterület turisztikai fejlesztése szempontjából jelent.
Az ápolt, élettel teli mezőgazdasági vidék, a hegyvidék erdői és turisztikai
infrastruktúrája, a gondozott, színvonalas települési környezetet biztosító települések,
az építészeti és régészeti örökség nagy számban helyreállított értékei jelentős
közösségi rásegítés nélkül, spontán jelentős turistaforgalmat vonzanak.
A lakónépesség biztos mezőgazdasági megélhetése és a turizmus ehhez
kapcsolódó fellendülése hatására a helyi szolgáltatásokat nyújtó, valamint a
turizmust kiszolgáló kis- és közepes vállalkozások felvirágzanak, piacuk nagyon nagy
mértékben kibővül.
Az alapvető strukturális problémák megoldása után a célterület népességének
gazdasági ereje területi szempontból kiegyensúlyozottan növekszik. A közszférának
a terület egészét egyenletesen lefedő közlekedési és turisztikai infrastruktúrafejlesztési tevékenysége szintén a kiegyensúlyozott területi fejlődést segíti elő.
Az ideális fejlődés forgatókönyvének megvalósulása a terület kiegyensúlyozott
fejlődését eredményezi. A strukturális alapproblémák megoldását követően a
kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállítása és ellentétes előjelűre
fordítása, valamint a települések komplex rehabilitációja nem igényel jelentős
támogatásokat a közszféra részéről.

4.3. A TUDATOS FEJLESZTÉS FORGATÓKÖNYVE
A tudatos fejlesztés forgatókönyve arra épül, hogy a közszféra és a magánszféra
együttműködésével megvalósítható összehangolt operatív területfejlesztés
megvalósításával 10-15 éves távlatban az előző fejezetben említett – a
mezőgazdaság helyzetével és jövőjével kapcsolatos – alapvető strukturális
problémák megoldatlansága – megoldhatatlansága – mellett is a jelenleginél sokkal
kedvezőbb helyzetet és a spontán fejlődés esetén prognosztizálható állapotokhoz
képest sokkal kiegyensúlyozottabb területi fejlődést lehet elérni az Alsó-Ipolymente
határon átnyúló térségében.
A térség lakónépessége többségének megélhetését a tágabb környezet (Rétság,
Esztergom, Dorog, Párkány, Vác, Budapest) iparvidékei és foglalkoztatási zónái
biztosítják. Az EU közösségi vidékfejlesztési és agrárpolitikájának támogatásai
lehetővé teszik a lakónépesség számára, hogy a mezőgazdasági és
élelmiszertermelési tevékenységből jelentős kiegészítő jövedelemforrásokra tegyen
szert. Az említett közösségi politikák támogatási eszközeinek alkalmazása biztosítja
a gondozott, ápolt vidéki tájkép fenntartását, valamint a falusi közterületek és
középületek rehabilitációja érdekében szükséges komplex településrehabilitációs és
falumegújítási tevékenység megvalósíthatóságát.
A települések népességcsökkenése megáll, elöregedésének üteme lelassul.
A területet feltáró külső közlekedési infrastruktúrák fejlesztése – M2 autópálya
kiépülése, a dunai személyhajóval történő elérhetőség feltételeinek megjavítása, a
Pilismarót-Szob kompátkelés és a hozzákapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, a
Párkány-Helemba útvonal forgalomkorlátozó szűkületeinek kiküszöbölése –
eredményeként a célterület a mainál sokkal kedvezőbb elérhetőségi feltételek közé
kerül a Budapestről kiinduló turizmus szempontjából.
A vámosmikolai és a helembai Ipoly híd megfelelő keresztmetszettel történő
újjáépítése és az Ipoly belső EU határrá válása következtében a célterület szlovákiai
és magyarországi területrészének közúti közlekedési hálózata szervesen
összekapcsolódik. A célterületen belül a fejlett európai országokban megszokott
minőségben felújításra kerülő településeket összekötő úthálózat lehetővé teszi, hogy
a kedvező feltételekkel a célterületre érkező turistaforgalom egyenletesen oszoljon
meg az Ipoly völgyében és elérje a hegyvidék turisztikai fejlesztési célterületeit.
Másrészt a hatékonyan működő belső és külső közlekedési hálózat lehetővé teszi,
hogy a célterületen kívüli, említett foglalkoztatási zónákba ingázó lakosság életmódja
a napi utazási idő lerövidülésével kedvező irányba változzon. Az életmód kedvező
megváltozása felszabadíthatja a helyi lakosság energiáit, ami tovább segíti a fejlődés
szempontjából kedvező általános feltételek kialakulását.
A gyalogos turistaúthálózat karbantartása és szükséges mértékű fejlesztése
megtörténik, a gyalogos turizmus infrastrukturális háttere kiépítésre kerül.

Megtörténik az országos kerékpárút hálózat részét képező és a határon átnyúló
célterület kerékpáros közlekedésének gerincét alkotó észak-déli kerékpárút
elkülönített pályán, az európai normáknak és a biztonságos közlekedés
előfeltételeinek megfelelő kialakítása, amelyhez csatlakozva ugyanilyen minőségben
kiépül a Letkés-Ipolyszalka-Párkány vonalon az Esztergom felé közvetlen
összeköttetést biztosító kerékpárút. A Szob-Kemence kerékpár gerincútvonalról
kiépülnek a hegyvidéki turisztikai fejlesztési célterületekig vezető kerékpárutak.
A kisvasúthálózatból megvalósul teljes hosszában a Nagybörzsöny-MárianosztraSzob vonal felújítása, valamint a Kemence-Feketevölgy vonalon tervezett fejlesztés,
és felújításra kerül a Kismaros-Királyrét vonal.
A településeket összekötő úthálózat felújításra és európai színvonalon történő
kialakításra kerül. Megépül a Nagybörzsöny-Kóspallag-Nógrád vonal hiányzó része,
ami lehetővé teszi a Börzsöny nyugati és keleti oldalában fekvő jelentős turisztikai
célterületek összekapcsolását. Az Ipoly túlsó oldalán megvalósításra kerül az
Ipolyszalka-Leléd és a Helemba-Bajta között a turizmus fejlesztése érdekében
szükséges összekötő út.
A célterület országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű kulturális
örökségét sikerül megismertetni a kulturális turizmus iránt érdeklődő hazai és európai
közönséggel, és a célterületet az európai kulturális turizmus egyik célpontjává tenni.
A stratégiai fejlesztési tervjavaslatban foglaltaknak megfelelően megtörténik a
régészeti és építészeti örökség objektumainak feltárása és vonzó, európai
színvonalú helyszíni bemutatása. Az őskori régészeti emlékek feltárása a kulturális
turizmus területén prognosztizálható piaci kereslet figyelembevételével, a
gazdaságossági szempontok érvényesítésével, a későbbiekben megfogalmazásra
kerülő részletesebb tervek szerint történik meg. Ennek során lehetséges, hogy egyes
elemek részletesebben feltárva és helyreállítva, mások pusztán tájépítészeti és
kertrendezési szintű megoldásokkal láthatóvá téve kerülnek bemutatásra. Az ősöri és
a honfoglalás utáni régészeti és építészeti örökség terjedelmében, intenzitásában és
változatosságában egyedülálló közép-európai szinten. Turisztikai hasznosítása
érdekében határon átnyúló archeológiai park kerül megvalósításra, amelynek déli
kapuja Szob és Zebegény, nyugati kapuja Ipolyszalka és Letkés, északi kapuja
Kemence és Bernecebaráti, keleti kapuja Nógrád, központja pedig a célterület
súlypontjában elhelyezkedő és a leggazdagabb kuturális örökséggel rendelkező
Nagybörzsöny. Az archeológiai park központjában a hasonló európai
létesítményekben szokásos interaktív múzeumi létesítmény együttes kerül
megvalósításra az Európai Unió támogatásával.
Az archeológiai park kapuiban és központjában, illetve területén komplex
településrehabilitációs és falumegújítási akciók – településfejlesztési akciók –
kerülnek
megvalósításra
a
közterületek
rendezésével,
a
középületek
rehabilitációjával és a vállalkozások által megvalósításra kerülő turisztikai célú
fejlesztési projektek építési lehetőségeinek
kialakításával.
A
komplex
településrehabilitációs és településfejlesztési tevékenység eredményeként a
célterület településhálózata alkalmassá válik arra, hogy európai színvonalú települési

környezettel tudja fogadni az odaérkező turistákat, ami az előfeltétele annak, hogy
turisztikai létesítményeiben több napra ott tudja tartani őket.
A célterület rendkívül kedvező külső és belső elérhetőségi viszonyait, gyalogos és
kerékpárút hálózatát kihasználva fejlesztésre, illetve komplex rehabilitációra kerülnek
a hegyvidék ökoturizmusának meglévő, illetve hagyományos központjai: Nagy-Hideg
hegy, Királyrét, Nagyirtáspuszta, Királyháza, Feketevölgy.
Szob és Zebegény menetrendszerűen közlekedő kirándulóhajókkal közelíthető meg
Budapestről.
Szobon kishajókikötő létesül.
Az Ipolyon Szob és Tésa között kiépül a viziturizmus háttér-infrastruktúrája.
Sikerül kihasználni azt a fejlesztő erőt, amit a Dunakanyar világörökséggé
nyilvánítása a célterület turisztikai fejlesztése szempontjából jelent.
Az ápolt mezőgazdasági vidék, a hegyvidék erdői és turisztikai infrastruktúrája, a
gondozott, színvonalas települési környezetet biztosító települések, az építészeti és
régészeti örökség helyreállított értékei jelentős turistaforgalmat vonzanak a kulturális
turizmus és az ökoturizmus iránt érdeklődő európai és hazai közönség részéről.
A célterület Budapest közvetlen szomszédságában a Budapestről kiinduló kulturális
és ökoturizmus célpontjává, Budapest és környéke lakosságának egyik legfontosabb
rekreációs területévé válik.
A turizmus fellendülése és a helyi lakónépesség megélhetésének fenti módon
történő biztosítása hatására a helyi szolgáltatásokat nyújtó és a turizmust kiszolgáló
kis- és közepes vállalkozások piaca jelentős mértékben kibővül, forgalma
megnövekszik, gazdálkodásuk fenntartható pályára áll.
A köz- és magánszféra együttműködésén alapuló összehangolt operatív
területfejlesztés és településfejlesztés megvalósítása során a jelen
forgatókönyvben felvázolt fejlesztési iránynak megfelelően a közszféra
(települési önkormányzatok, állam, Európai Unió) megvalósítja az említett
infrastruktúra fejlesztéseket és azokat a további településfejlesztési és
településrendezési beruházásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
- a célterület imázsa (amely jelenleg egy depressziós, hanyatló térség képét
mutatja) radikálisan megjavuljon és a meglévő értékeken alapuló
fejlesztések előkészítésének és megvalósításának hatására presztizse hazai
és nemzetközi szinten megnövekedjen;

- megteremtődjenek azok a fizikai-műszaki és jogi előfeltételek, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy a magánszféra vállalkozásai megvalósíthassák
turisztikai fejlesztési projektjeiket.
A köz- és magánszféra együttműködésén alapuló összehangolt operatív
területfejlesztés és településfejlesztés eredményeként a közszféra (állam,
Európai Unió) jelentős finanszírozási támogatásával területi szempontból
kiegyensúlyozott fejlődés valósul meg, amely biztosítja, hogy
- a célterület a védett természeti területei és a kulturális öröksége által
meghatározott értékének megfelelően fejlődjön;
- a helyi lakónépesség
megvalósulása során;

esélyegyenlősége

érvényesüljön

a

fejlődés

- a helyi kis- és közepes vállalkozások piaca jelentős mértékben kibővüljön
és ezáltal a vállalkozások fejlődése fenntarthatóvá váljon;
- a jelenleg hanyatló célterület fenntartható fejlődési pályára álljon.
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