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A TÉRSÉG TERÜLETI 
BEHATÁROLÁSA ÉS BEMUTATÁSA 

Az Ipoly mente egyrészt egy földrazi, másrészt egy 
néprajzi tájegység is egyben, tulajdonképpen a Palóc-
föld legnyugatibb tájegysége. Az egykori Hont és Nóg-
rád megye területe, amely a szlovák–magyar nyelvha-
tár és a magyar–szlovák országhatár között húzódik. 
A hosszú, keskeny sávot lakó magyar, római katolikus 
felekezetű lakossága elsősorban földműveléssel és 
állattartással, részint szőlőtermesztéssel foglalkozott.  
A térség névadója, az Ipoly folyó a szlovákiai Ve-
por-hegység mintegy 1100 méteres oldalából indulva, 
5000 km2-es vízgyűjtővel, alig 220 kilométert meg-
téve – a balparti mellékfolyók közé sorolódva – ömlik 
Szobnál a Dunába.

A térség másik meghatározó természeti értéke a Bör-
zsöny hegység. Évmilliókkal ezelőtt a Börzsöny ősvul-
kán tömbje közel 2000 méter magasan emelkedett  
a tenger szintje fölé. A későbbi kitörések nyomán ki-
alakuló beszakadások illetve az erőteljes lepusztulások 
révén a mai legmagasabb pont – a 939 méter magas 
Csóványos – már „csak” huszadik a száz legmagasabb 
magyar hegycsúcs listáján. Kialakulásának köszönhe-
tően a Börzsöny az egyik legérintetlenebb hazai hegy-
ség. A hegység (szintén a vulkánosságból adódóan) 
felszíni vizekben rendkívül gazdag. Forrásainak száma 
400 körüli, ennek tizede bukkan elő 600 méter fölött.  
A mintegy 1200 itt élő növényfaj közül olyan országos 

ritkaságok emelkednek ki, mint a bennszülött ma-
gyarföldi husáng vagy a hazánkban csak a Börzsöny-
ben megtalálható pirosló nádtippan.
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A RÉGIÓ TELEPÜLÉSEINEK 
BEMUTATÁSA

Ipolyság

Hont vármegye egykori székhelye Ipolyság. A város 
alapját egykori premontrei kolostora adta, amit a 13. 
század elején a Hont-Pázmány nemzetségbeli Márton 
bán alapított. A török uralom után a jezsuiták építet-
ték újjá a kolostort, s 1734-ben befejezték a kéttornyú 
barokk templomot is. A Fő tér közepén 1859-től a város 
védőszentjének, a Szeplőtelen Istenanyának a szobra 
áll. 

Az egykori vármegyeháza 1827 és 1857 között épült, 
copf-klasszicista stílusban, jelenleg városháza. A neo-
lóg zsinagóga 1852-ben létesült, a súlyosan leromlott 
épületet nemrég felújították, kulturális központ mű-
ködik benne. Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galé-
ria termeiben gazdag helyteörténeti kiállítás várja az 
érdeklődőket. Kisboldogasszony ünnepéhez igazít-
va (szeptember első felében) rendezik meg minden 
évben a városban a régió legnagyobb fesztiválját,  
a Honti Kulturális Napokat.

Ipolyszakállos

Lévától 30 km-re délkeletre, Ipolyságtól 16 km-re dél-
nyugatra, az Ipoly jobb partján fekszik. Nevezetességei 
közül említésre méltó a község római katolikus temp-

loma, mely a 17. században épült barokk stílusban.  
Az egyhajós templomot 1909-ben két oldalhajóval bő-
vítették. Szószéke 18. századi, későbarokk alkotás. Gaz-
dag néprajzi gyűjteményét az egyik régi lakóházban 
kiállítás mutatja be. Kastélyát Plachy Gyula építtette 
1888-ban, neoklasszicista stílusban. 
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Ipolyszalka

Párkánytól 7 km-re észak-északkeletre, az 564-es út 
mentén, az Ipoly jobb partján fekszik. Nevezetessé-
gei közül kiemelhető a Szűz Mária mennybemenetele 
tiszteletére szentelt római katolikus temploma, mely 
a 18. század második felében épült.  1907. szeptember 
1-jén avatták fel az óvodaként és leányiskolaként mű-
ködő Szent Teréz Intézetet. 

A településen rendezik évente az Ipolyparti Randevú 
nevű fesztivált június utolsó hétvégéjén, a szabad-
téri színpadon; valamint kézművestábort tartanak  
3 turnusban (júliusban és augusztusban) a Tájházban.  
A községet Verne Gyula is megemlíti „A Dunai hajós” 
című művében.

Ipolyvisk

Ipolyvisk, vagy a hétköznapi szóhasználattal élve csak 
Visk, a környék szárazföldi „félszigete”. Itt található 
a környék egyik legnagyobb katolikus temploma, az 
Antióchiai Szent Margit katolikus templom, amely fölé 
a Mahér domb magasodik. A Mahér domb történelmi 
emlékhely és egyben a régi kálvária helyszíne is. 

A falu határába barangolva az erdő mélyén egy kis 
tisztás rejti az 1829-ben a Hétfájdalmú Szűzanya tiszte-
letére épült kis kápolnát, a Kútyikát, ahová minden év 
szeptemberében a község hívő lakossága is ellátogat.

Százd

Ipolyságtól 13 km-re nyugatra, a Búr patak partján, az 
azonos nevű völgyben fekszik. A szép fekvésű telepü-
lés a Morda „hegy” aljában fekszik. Látnivalói és neve-
zetteségei: Szent Miklós tiszteletére szentelt, római ka-
tolikus temploma a 13. század második felében épült. 
A 15. században késő gótikus stílusban átépítették, 
ekkor épült tornya is. A hajó és a szentély falain még 
láthatók a gótikus freskók maradványai. A községnek 
országos hírű citeraegyüttese van. A falu tájházában 
gazdag néprajzi kiállítás várja az odalátogatókat.
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Bernecebaráti

Az Árpád-kori település két falu, Bernece és Baráti 
egyesüléséből jött létre 1928-ban. A templomdombon 
az Árpád-kori földvár helyén álló, lőréses fallal kerített 
13. századi erődtemplom hirdeti az örökkévalóságot. 
A közeli kálváriadomb remek kilátóhelyül szolgál a vi-
dékre. Érdekesség, hogy az utolsó börzsönyi betyár, 
Sisa Pista, aki kalandos életútján végül jó útra tért, itt 
végezte be vadőrként 1910-ben. A megújult erdészház 
ideális kiindulópontja az észak-börzsönyi kirándulá-
soknak.

Kemence 

Kemence az Ipoly völgyében, a Börzsöny lábánál fek-
szik Bencebaráti, Tésa és Perőcsény szomszédságá-
ban. A település népszerű kirándulócélpont, ennek 
ellenére a mai napig megőrizte jellegzetes falusi báját 
és hamisíthatatlan vendégszeretetét. A festői környe-
zetben található kis falu családi-, baráti-, és osztályki-
rándulások, valamint gyermektáborok gyakori helyszí-
ne, évente több ezer turista keresi fel kisvasútja miatt. 
Annak, aki a faluba látogat, mindenképpen érdemes 
felkeresnie a volt megyeháza épületét, amely ma  
a Puskás Péter helytörténeti gyűjteménynek ad ott-
hont. A Fő út mentén található az 1769-ben épített ró-
mai katolikus templom, amelynek a fala bedőlt, ezért 
1810-ben új homlokzatot emeltek eléje. A település 
mégis talán leginkább a Kemencei Erdei Múzeumvas-
útról és a Tájházról híres.
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Márianosztra

Márianosztra a Börzsöny-hegységben fekvő kis köz-
ség, amely Budapesttől 70 km-re található. Az egykori 
kolostorból lett fegyintézet történetével a börtön és 
a templom mellett található múzeumban ismerked-
hetünk meg. Nagy Lajos király építtette a kolostort és 
templomot a fehér habitust viselő remeték számára, 
amit a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelte-
tett föl. Márianosztra így kapta a Maria Nostra, vagyis 
a Mi Máriánk nevet. Márianosztra Faluházában köze-
lebbről is megismerkedhetünk a paraszti építészet 
hagyományaival, a régi mesterségekkel, cégtáblákkal, 
emellett kézimunkákat, fotókat, okiratokat, és pecsé-
teket is találunk az épületben. 

Kóspallag 

Kóspallag Pest megye északi részén, a Börzsönyben, 
a Kóspallagi-medencében fekszik Budapesttől mind-
össze 65 km-re. Nevezetességei közül kiemelhető  
a Szűz Mária neve tiszteletére szentelt római katolikus 
templom, mely 1805-ben készült el késő barokk for-
mában, klasszicizáló részletekkel. 

A déli részen fekvő dombos határrészen található Bi-
bervár, mely a Kis- Hanta-patak és Korompa-patak ta-
lálkozása felett emelkedő dombtetőn állt. A községtől 
délre kb. 2-3 km-re a Kismaros felé vezető út bal olda-
lán találjuk egy kis domb tetején az egykori őrtorony 
maradványait.

Nagybörzsöny

Nagybörzsöny a Duna-kanyarba látogatók kedvenc 
kirándulási célpontja. A község a Börzsöny hegység 
nyugati, az Ipoly felé elcsendesülő völgyében fekszik. 
A települést 1439-ben már bányavárosként, majd  
az 1700-as évek végén mezővárosként említik. Nagy-
börzsöny műemlékekben gazdag, a település legré-
gebbi és legszebb műemléke a falu bejáratánál lévő 
Szent István templom.

Nagymaros

Visegráddal pontosan szemben, közvetlenül a Duna 
partján fekvő Nagymaros egy csendes, békés han-
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gulatú kisváros. Amiért megér egy kirándulást, az el-
sősorban a gyönyörű kilátás a visegrádi fellegvárra, 
Salamon-toronyra, a kulturált Duna-parti sétány egy 
jó játszótérrel, két kitűnő cukrászda és kiindulópont  
a Julianus kilátó felé. 

A Dunakanyar északi partján vezető kerékpárút fontos 
állomása, sok büfével, kerékpárszervizzel. Révátkelés 
Visegrádra. (Autóval is.) Nagymaros részvételével ren-
dezik meg június közepétől július közepéig a Duna-
kanyar Művészeti Heteket. A Dunakanyar Kulturális 
Alapítvány 1998 óta minden évben kivételes találko-
zásokra hívja a kitűnő zenékre, a kvalitásos kiállítások-
ra vágyókat. A vizisprtok kedvelőinek sem maradnak 
program nélkül, hiszen július második hétvégéjén ren-
dezik meg a SAN-TEAM Kupa Dunai Kajaktúrát.

Szob

Az Ipoly torkolatánál, a Duna bal partján fekszik Szob 
városa, melynek területe már az őskor óta lakott volt. 
Ezt több lelet is bizonyítja, melyet a helyi Börzsöny Mú-
zeumban csodálhatnak meg az érdeklődők. Római 
kori emlékek is szép számmal kerültek elő, lévén itt 
húzódott a Limes. Az első írásos emlék 1280-ban említi 
a települést Terra Sob néven, magáról az elnevezésről 
több elképzelés is létezik, annyi biztos, hogy szláv ere-
detű. A város temploma 1775-1778 között épült barokk 
stílusban, de ha a településen járunk, akkor minden-
képpen érdemes felkeresni a közelmúltban felújított 
városházát is.
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TURISZTIKAI LEHETŐSÉGEK 
ÉS HELYI KURIÓZUMOK 
AZ IPOLY MENTÉN 
ÉS A BÖRZSÖNYI TÁJAKON 

Honti Piros túra

Nevével ellentétben a Nagymarosról induló útvonal 
nem az egykori vármegye központjánál ér véget, azaz 
Honton, hanem a szomszédságában fekvő – ma Szlo-
vákiához tartozó – határ menti kisvároskában, Ipolysá-
gon. Legalábbis egyelőre. A tervek szerint a jövőben 
egészen a Selmeci-hegységig fog érni, valószínűleg 
ezért előlegezték meg neki a honti nevet. A piros sáv-
jelzés a nagymarosi kompállomástól indul, és észa-
ki irányban hagyja el a várost, amelynek hangulatos 
utcáin és házain egyértelműen megjelennek a sváb 
települések sajátosságai. Panorámákban gazdag, vál-
tozatos tájon vezető utunk több nagymúltú börzsönyi 
települést is érint (pl. Kóspallag, Nagybörzsöny, Ke-
mence), melyek látnivalóikkal már önmagukban is 
megérnek egy kirándulást.

Nagymaros és a “börzsönyi oroszlánvadász”

Amennyiben a Honti Piros túra útvonalán indulunk 
tovább, mielőtt kiérnénk a nagymarosi gyümölcsö-
sökbe, elhaladunk a híres Afrika-kutató, Kittenberger 
Kálmán magyar Afrika-kutató, zoológus, tanár, vadász 

és természettudományi író egykori otthona mellett. 
A felvidéki Léván született Kittenberger 6 alkalom-
mal összesen 16 évet töltött Afrikában. Az Ipoly Erdő 
Zrt. megvásárolta a családtól a világszerte ismert Af-
rika-kutató nagymarosi házát (Sylvia-lak) és  látogató-
központtá alakította. Minden év júniusának első vagy 
második hétvégéjén rendezik meg a Kittenberger Kál-
mán Vadászati és Természetvédelmi napokat.
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Barokk templom és komor fegyház 
a Börzsöny lankáin – Márianosztra

Márianosztra ma is fontos búcsújáró hely, de a telepü-
lés nevének hallatán sokaknak inkább a börtön ugrik 
be. A 14. században épült, a Magyarok Nagyasszonya 
tiszteletére fölszentelt bazilika és kolostor falai kö-
zött maga Nagy Lajos is többször megfordult. A pá-
los rend feloszlatását követően kórházként használ-

ták a kolostior épületét, majd női börtön lett belőle.  
Az épületegyüttes nagyobbik része ma is ezt a funkci-
ót látja el, de 1950 óta férfi elítélteket tartanak itt fogva. 
A gótikus és barokk jegyeket viselő bazilikát a rend-
szerváltás után visszakapta az egyház, azóta az épület 
szabadon látogatható. Felújított falai között találjuk  
a Fekete Madonna híres kegyképének másolatát.

Szob-nagybörzsöny kisvasút

Ennek a felújított vonalnak köszönhetően Szobtól Má-
rianosztrán és Nagyirtáspusztán át egészen Nagybör-
zsönyig vonatozhatunk kényelmesen szemlélődve, 
gyakorlatilag átszelve a Börzsönyt.

A Börzsöny tetején – Nagy-Koppány, 
     Kis-Koppány és Gömbölyű-kő

Ha a kolostoráról, börtönéről és bányászatáról hí-
res Márianosztrát nyugati irányban, a Fogház-kert, 
majd az egykori Brécska-bánya mentén hagyjuk el, 
a Koldus-árokban enyhe emelkedésben többször is 
keresztezzük az itt csörgedező erecskét, amelyet a Kol-
dus-kút táplál. A völgyből kifordulva már meredekeb-
ben kapaszkodunk a Koppány-nyeregig, ahonnan ér-
demes egy kis kitérővel ellátogatni a Nagy-Koppányra, 
ahonnan pompás kilátás tárul elénk a dél-börzsönyi 
tűzhányók látványos kúpjaira. A Koppány-nyeregből  
a piros északnyugati irányban megmássza a Kis-Kop-
pányt, majd egy további kilométert követően a szintén 
panorámás Gömbölyű-követ is.



12

Árpádok útján – Nagybörzsöny 
     Árpád-kori temploma

A Börzsöny nyugati szélén fekvő, nagymúltú, egyko-
ri bányaváros, Nagybörzsöny határában áll hazánk 
egyik legszebb épen maradt román stílusú, Árpád-ko-
ri temploma, a Szent István-templom. A kőkerítéssel 
körülvett ódon hangulatú épület a magyar építészet-
történet egyik gyöngyszeme.

A kicsiny épületet a falu magyar lakosai építették a XIII. 
században, kőkerítéssel csak később 1632-ben vették 
körül. A templom belseje teljesen egyszerű, a dísztelen 
belső térben középkori hangulatú félhomály fogad.  
A falakon még halványan láthatók eredeti freskóma-
radványok, felszentelési keresztek. A kis szentélyt ne-
gyedgömböt formázó boltozat fedi. Az északi falon he-
lyezték el a bányásztemplom régi, 1700 körül készült 
oltárképét.

Kemencei Erdei Múzeumvasút

A Kemencei Erdei Múzeumvasút a Börzsöny északi 
részén található, Magyarország egyetlen, kizárólag 
önkéntes munkával működtetett kisvasútja. Technikai 
különlegessége a személyszállító kisvasutak körében 
ritkaságnak számító 600 mm nyomtáv és az ún. gör-
pályás vonalvezetése.
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Ipolyságtól Szobig – kajakozás és kenus 
     kalnadtúra az Ipolyon

A szlovákiai Vepor-hegységben eredő 254 kilométer 
hosszú Ipoly a nógrád-megyei Ipolytarnócnál lépi át  
a magyar határt, és 143 kilométer hosszan kanyarogva 
a gyönyörű Börzsöny hegység völgyén keresztül Szob-
nál folyik bele a Dunába. Magyarországi felső szaka-
szán keskeny, gyors folyású sekély vízű, rendkívül ka-
nyargós folyó, kifejezetten technikás evezést igényel. 

Lejjeb a duzzasztógátak közelében már lassú és szét-
terülő, békés folyócskává szelídül. Tájképe gyönyörű, 
a keskeny folyón evezve gyönyörködhetünk gazdag 
állat és növényvilágában. 2019-es fejlesztés eredmé-
nye képpen számtalan stég került kihelyezésre a part 
menti településeken vagy azok közelében.

Ipolyság, a premontreiek otthona

Az Ipoly ártere által kettéválasztott Ipolyság városának 
történelmi magjában, a folyón átvezető 20. századi 
híd közelében ma is áll az egykori premontrei kolos-
tor épülete. A bányavárosok és az Esztergom és Viseg-
rád közötti fontos kereskedelmi útvonal mellett 1236 
és 1238 között felépült, Szűz Mária tiszteletére szentelt 
premontrei kolostor alapítója Hont-Pázmány nembéli 
Márton bán volt, aki örökösök híján királyi engedéllyel 
birtokait is a szerzetesekre hagyta. A kolostor fényko-
rát a 14. század elején élte, amikor közel 30 évig Fegy-
verneki Ferenc töltötte be a prépost tisztségét.

A román stílusú, 13. századi kapuzatát és kapubélletét 
nagyrészt megőrző Boldogságos Szűz Mária-temp-
lom mellett, attól délre áll a ma Magtárnak vagy Kolos-
tormagtárnak nevezett 23,7 x 17,2 méter alapterületű, 
közel téglalap alaprajzú épület. Ennek déli traktusá-
ban egykori lakóhelyiségek maradtak fenn. Az északi 
épületrész keleti homlokzatán befalazva ugyan, de lát-
hatóak a már elpusztult kerengőfolyosó íves nyíláske-
retei. Az újkori tetőzettel fedett, vakolatlan falú Kolos-
tormagtár teljes egészében áll, előzetes egyeztetéssel 
látogatható. 
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Mahir – az ipolyviski földvár

Ipolyság városától 7 km-re, nyugatra, az Ipoly jobb 
partján fekszik Ipolyvisk község. Visk vára a község 
központjától 600 méter távolságra, délre található 
egy északnyugat–délkelet irányban elnyúló, Mahir 
nevezetű dombháton, az Ipoly bal partja mentén.  
Az Árpád-korban ez a vidék 1296-tól Csák fia János bir-
toka volt, feltehetően ő építtette a várat a 13–14. szá-
zad fordulója táján. 1313-ban I. Károly király ostromolta  
az akkor már Csák Máté kezén lévő erősséget, amely 
feltehetően ekkor pusztult el. A várdomb legnagyobb 
relatív magassága mindössze 40 méter, a várterület-
hez kapcsolódó  földsánc keltezését régészeti ásatás 
tenné lehetővé, melyre eddig nem került sor. Feltehe-
tően még az őskorban készült és a középkori vár épí-
tésekor is felhasználták (az Árpád-korból egy cserép-
bogrács maradványa került itt elő).

Százd rejtett csodája – középkori freskók 
     az Árpád-kori templomban

Ennek a csendesen megbújó, csöppnyi, elfeledett, 
szinte ismeretlen településnek van egy páratlan 
temploma, amelyről még szinte senki sem hallott. 
Az Árpád-korban (1280 körül) épült római katolikus,  
a premontrei szerzetesek által Szent Miklós tiszteleté-
re szentelt templom szentélyfreskói az Anjou-kor leg-
értékesebb mesterművei közé tartoznak a Kárpát-me-
dencében. 

Az ábrázolások, túlzás nélkül állítható, európai jelen-
tőségűek, a 14. századi képzőművészet kimagasló al-
kotásai. A szentélyben egész alakos szentábrázolások 
láthatók, gótikus stílusban megfestve. A képeket 1380 
körül festette a firenzei Nicolo di Tomasso mester, aki 
az itáliai festőzseni, Giotto műhelyéből került ki. 
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Ipolyszalkai tájház

Régi álmát váltotta valóra az Ipoly Menti Kulturális és 
Turisztikai Társaság, illetve a Csemadok Szalkai Alap-
szervezete, amikor a faluban megvásárolt egy öreg 
parasztházat, s azt 2003 májusa és októbere közt fel-
újította. A tájház köré tömörülő népművészek, meste-
remberek, szervezők, azaz a Csemadok és a turisztikai 
társaság felvállalta a néprajzi értékek megmentését, 

továbbadását. 2004 júniusától rendszeresen fogad-
ják az ide érkező érdeklődőket: 30-40 fős csoportokat, 
osztályokat, akik számára egész napos programokat 
biztosítanak. Például kézműves bemutatókat tarta-
nak, a kinti kemencében hagyományos ételeket készí-
tenek stb. A diákok élvezhetik dédszüleik étkeit, meg-
ismerkedhetnek a régi mesterségekkel, elsajátíthatják 
az egyes munkafolyamatokat is. 
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VENDÉGLÁTÓHELYEK,
TURISTASZÁLLÁSOK
ÉS HELYI TERMÉKEK A RÉGIÓBAN

Szent Orbán Erdei és Wellness Hotel,
Kóspallag

A 4 csillagos Szent Orbán Erdei és Wellness Hotel-
nek különleges megjelenésű és illatú farönképület 
ad otthont. Budapesttől 70 km-re, a Börzsöny szívé-
ben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található. 
Azon vendégek számára kínálnak magas szintű szol-

gáltatásokat, akik a természet szépségeinek élvezete 
mellett gondtalanul és aktívan szeretnének pihenni.  
Az odalátogató vendégek egy aktív nap után a Patak-
part wellness részlegben lazíthatnak, ahol igazi relaxá-
ló élmények várják.

Kőrózsa Panzió, Kemence

A Kőrózsa Panzió Kemence község belterületének 
határán, a Börzsönyi tájvédelmi körzet szomszédsá-
gában található, a Kemencét Diósjenővel összekötő 
út mentén. A néhány méterre lévő Kemence-patak 
csobogása fogadja az idelátogatókat. A patak két ol-



17

dalán több mint 6 hektár ligetes, gondozott területen 
focizhatnak, sétálhatnak, emellett számtalan túrázási 
lehetőség közül válogathatnak az odalátogató vendé-
gek. A panzió wellness-részlege szaunával és jakuzzi-
val felszerelt.

Malomkert Fogadó, Szob

A Malomkert Ökoturisztikai Központ egy rendkívül 
sokrétű családi vállalkozást képvisel. Elsősorban me-
zőgazdasággal foglalkoznak, minősített ÖKO gazda-
ságként. A gazdasághoz tartozó fogadóban megszálló 
vendégek a gazdaság feldolgozott temékeivel és he-
lyi alapanyagokkal találkozhatnak a vendégasztalon.  
Mind a bivalyhús, mind a feldolgozott áruk vendégasz-
talra kerülnek, ezzel biztosítva a legalapvetőbb alap-
anyagok vitathatatlan frissességét, megbízhatóságát. 
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Méhecske Panzió, Ipolyszakállos

Az Alsó-Ipoly mentén, csodálatos természeti környe-
zetben található Méhecske Panzió széles körű well-
ness szolgáltatást és sportolási lehetőséget kínál ven-
dégei számára. Az érkező vendégeket mézbor-kóstoló 
várja, a tartózkodási időt mézből és mézzel készített 
ételek édesítik. A panzió ideális lehetőséget biztosít  
a pihenésre, a nyugodt és békés környezetnek köszön-
hetően. 

Irodalomjegyzék:
Botík, Ján (szerk.): Hont. 
Tradície ľudovej kultúry. Osveta, Martin, 1988.
Csáky Károly: Honti barangolások. 
Madách, Bratislava, 1985. 
Csáky Károly: Néprajzi honismereti írások 
az Ipoly mentéről. Debrecen: Kossuth Lajos  
Tudományegyetem, Néprajzi Tanszék, 2000.
Csáky Károly: Az ipolyszalkai élő tájház 
és környéke a hagyományőrzés tekintetében 
élen jár
(http://sturovo.com/drupal/content/az-ipolyszal-
kai-elo-tajhaz-es-kornyeke).
Koczó József: Börzsöny anyánk, Ipoly apánk. 
Polski Fiat 125p Klub, Vámosmikola, 2013.
Börzsöny és az Ipoly völgye turistakalauz. 
Cartographia, Budapest, 2021.

Felhasznált online adatbázisok:

Duna-Ipoly Nemzeti Park 
(https://www.dunaipoly.hu/hu/)
Hazajáró Honismereti és Turista Egylet 
(https://hazajaroegylet.hu/)
Szlovákiai Magyar Adatban
Forum Kisebbségkutató Intézet 
(https://adatbank.sk/)
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Penzión Včielka - Méhecske Panzió, 
Ipeľský Sokolec

Penzión Včielka sa nachádza v južnej časti Poiplia  
v krásnom prostredí, ponúka svojim hosťom  širokú 
škálu wellness služieb a možnosti na šport. Ako well-
come drink si návštevníci môžu ochutnať medovinu, 
počas pobytu ich čakajú jedlá z medu alebo pokrmy 
osladené medom. Penzión poskytuje ideálnu mož-
nosť relaxu v tichom a pokojnom prostredí. 

Zoznam použitej literatúry:
Botík, Ján (szerk.): Hont. 
Tradície ľudovej kultúry. Osveta, Martin, 1988.
Csáky Károly: Honti barangolások. 
Madách, Bratislava, 1985. 
Csáky Károly: Néprajzi honismereti írások 
az Ipoly mentéről. Debrecen: Kossuth Lajos  
Tudományegyetem, Néprajzi Tanszék, 2000.
Csáky Károly: Az ipolyszalkai élő tájház 
és környéke a hagyományőrzés tekintetében 
élen jár
(http://sturovo.com/drupal/content/az-ipolyszalkai-elo-
tajhaz-es-kornyeke).
Koczó József: Börzsöny anyánk, Ipoly apánk. 
Polski Fiat 125p Klub, Vámosmikola, 2013.
Börzsöny és az Ipoly völgye turistakalauz. 
Cartographia, Budapest, 2021.

Zoznam použitých online databáz:

Duna-Ipoly Nemzeti Park 
(https://www.dunaipoly.hu/hu/)
Hazajáró Honismereti és Turista Egylet 
(https://hazajaroegylet.hu/)
Szlovákiai Magyar Adatban
Forum Kisebbségkutató Intézet 
(https://adatbank.sk/)
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ktorý je vzdialený iba niekoľko metrov. Hostia si môžu 
zahrať futbal a prejsť sa po udržiavanej, viac ako 6-hek-
tárovej zalesnenej ploche, ktorá sa nachádza na obi-
dvoch brehoch potoka, okrem toho si môžu vybrať  
z množstva turistických možností. Návštevníkom sú  
k dispozícii náročne obnovené dvoj-, troj- a štvorlôžko-
vé i aj rodinné izby s vlastnou kúpeľňou a TV. Vo well-
ness centre čaká hostí sauna a jakuzzi.

Malomkert Fogadó, Szob

Ekoturistické centrum Malomkert predstavuje mimo-
riadne všestranný rodinný podnik. Zaoberajú sa hlav-
ne poľnohospodárstvom ako certifikovaná EKO far-
ma.  Na stoloch hostinca, ktorý patrí k farme, sa hostia 
môžu stretnút s vlastnými výrobkami a miestnymi in-
gredienciami. Byvolie mäso aj spracované výrobky sa 
dostávajú ihneď na hosťovský stôl, čím je zabezpečená 
nesporná čerstvosť a spoľahlivosť tých najzákladnej-
ších surovín.
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MOŽNOSTI UBYTOVANIA, TURISTICKÉ 
UBYTOVNE A REGIONÁLNE 
PRODUKTY V REGIÓNE 

Szent Orbán Erdei és Wellness Hotel, 
Kóspallag

4-hviezdičkový Szent Orbán Erdei és Wellness Hoteln 
sa nachádza v jedinečnej drevostavbe, ktorej vônu tak 
rýchlo nezabudnete. Leži 70 km od Budapešti v srd-
ci pohoria Börzsöny, na území Národného parku Du-

naj-Ipeľ. Ponúkajú služby na vysokej úrovni hosťom, 
ktorí chcú bezstarostne a aktívne relaxovať a zároveň 
vychutnávať si krásy prírody. Návštevníci po aktívne 
strávenom dni môžu oddychovať vo wellness centre 
Patakpart, kde ich čakajú ozajstné relaxačné zážitky.

Penzión Kőrózsa, Kemence

Penzión Kőrózsa  sa nachádza na okraji intravilánu 
obce Kemence, vedľa chránenej krajinnej oblasti Bör- 
zsöny, pozdĺž cesty spájajúcej obce Kemence a Diós-
jenő. Návštevníkov víta žblnkotajúci potok Kemence, 
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Táto ticho sa ukrývajúca, malinká, zabudnutá, takmer 
neznáma dedinka má jedinečný kostol, o ktorom 
takmer nikto predtým nepočul. Fresky vo svätyni rím-
skokatolíckeho kostola premonštrátov postavené-
ho v dobe Árpádovcov /cca. okolo r. 1280/ na počesť  
Sv. Mikuláša patria medzi najcennejšie majstrovské 
diela doby Anjouovcov v Karpatskej kotline.   

Zobrazenia môžeme považovať bez zveličovania za 
vrcholné diela európskeho výtvarneho umenia v 14. 
storočí.  Podľa umeleckohistorického výskumu fresky 
boli vyhotovené vtedy, keď Jacobus Saracenus, dvorný 
lekárnik kráľa Ľudovíta I., získal panstvo v Sazdiciach. 
Vo svätyni sa nachádzajú vyobrazenia svätých v gotic-
kom štýle.  Autorom obrazov je florentský maliar Nico-
lo di Tomasso, geniálny taliansky maliar, učeň z dielne 
Giotta.

Salka – Dom ľudových tradícií

Ipeľské kultúrne a turistické združenie si splnilo svoj 
dávny sen v spolupráci s Miestnou organizáciou CSE-
MADOK-u, keď si v dedine kúpili starší sedliacky dom 
a v r. 2003 ho obnovili.   Ľudoví umelci, remeselníci, 
majstri, organizátori, teda členovia CSEMADOK-u a tu-
ristického združenia sa zaviazali zachrániť a odovzdať 
budúcim generáciám etnografické hodnoty.  Od  júna 
r. 2004  pravidelne prijímajú záujemcov: skupiny 30-
40 osôb, triedy, pre ktoré je zabezpečený celodenný 
program. Žiaci si môžu pochutnať na jedle svojich 
prastarých rodičov, spoznať staré remeslá a osvojiť si 

každý pracovný postup. Môžu si oživiť a prezentovať 
asi 20 starých remesiel, ako napr. pletenie z košíkov, 
viazanie lana,  pradenie a tkanie,  tkanie kobercov,  prá-
ce zo šúpolia, vyšívanie, plstenie, batikovanie, vyhoto-
venie metly, pečenie chleba, tkanie korálikov, pečenie 
medovníkov a maľovanie skla.  
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Vedľa románskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie, 
ktorý si vo veľkej miere zachoval svoju bránu a ústup-
kový portál z 13. storočia, sa južne od neho nachádza 
budova s takmer obdĺžnikovým pôdorysom o veľkosti 
23,7x17,2 metra, ktorá sa dnes nazýva Sýpka alebo Kláš-
torná sýpka. V jej južnom trakte sa zachovali niekdaj-
šie obytné miestnosti. Na južnej fasáde severnej časti 
budovy sú hoci už zamurované, ale ešte stále viditeľné 
zakrivené rámy otvorov zničeného ambitu. Na základe 
prieskumného nákresu vyhotoveného podľa arche-
ologických výskumov sa stredoveké múry a detaily 
najlepšie zachovali v južnom trakte a na východnom 
múre severného traktu. Kláštorná sýpka s modernou 
strechou a stenami bez omietky stojí úplne zachova-
ná, avšak nie je prístupná pre verejnosť.
 

Mahir – pevnosť vo Vyškovciach nad Ipľom

Obec Vyškovce nad Ipľom (Ipolyvisk) sa nachádza  
7 km západne od mesta Šahy (Ipolyság) na pravom 
brehu Ipľa. Hrad Vyškovce sa nachádza 600 metrov 
južne od centra obce na hrebeni vrchu Mahir tiahnu-
com sa v smere zo severozápadu na juhovýchod na 
ľavom brehu Ipľa. V Árpádovskom období patrilo toto 
územie od roku 1296 synovi Csáka, Jánosovi, pravde-
podobne on dal postaviť hrad približne na prelome 13.  
a 14. storočia. V roku 1313 kráľ Károly I. obliehal pevnosť, 
ktorá v tom čase už bola v rukách Mátého Csáka a kto-
rá bola pravdepodobne vtedy aj zničená. Najväčšia 
relatívna výška hradného vrchu je iba 40 metrov, da-
tovanie vzniku valu by umožnil archeologický výskum, 

ku ktorému však dodnes nedošlo. Pravdepodobne 
vznikol ešte v praveku a využili ho aj pri výstavbe stre-
dovekého hradu (z Árpádovského obdobia tu  objavili 
zvyšky hlineného kotlíka).

Tajný poklad Sazdíc – stredoveké fresky 
v kostole z doby Árpádovcov  



13

Od mesta Šahy až po Szob  – kajakovanie 
a kanoistika na rieke Ipeľ

Rieka Ipeľ, ktorá má dĺžku 254 km, prameni  vo Vepor-
ských vrchoh na Slovensku a krajinu opúšta pri ma-
ďarskej obci Ipolytarnóc v Novohradskej župe,  preteká 
kľukatou cestou 143 km cez prekrásne údolia pohoria 
Börzsöny, aby sa vlieval do Dunaja pri mestečku Szob.  
Na hornom úseku, na území Maďarska si úzka, rých-
lo tečúca, plytká, mimoriadne kľukatá rieka vyžaduje 
najmä technické veslovanie. V dolnej časti, v blízkosti 
priehrad sa stáva pomalým a rozširujúcim sa, pokoj-
ným vodným tokom. Krajina je prekrásna, pri veslova-
ní na úzkej rieke môžeme obdivovať jej bohatú faunu  
a flóru. Voda je mimoriadne vhodná na rybolov. Z tu-
ristického hľadiska nie je táto oblasť frekventovaná, 
nepatrí medzi obľúbené destinácie na vodnú turistiku.    
V dôsledku rozvoja v roku 2019 sa v pobrežných ob-
ciach alebo v ich blízkosti umiestnilo niekoľko desia-
tok mól.

Šahy, domov premonštrátov

V historickom centre mesta Šahy rozdelenom inun-
dačným územím Ipľa a v blízkosti mostu cez rieku  
z 20. storočia stojí ešte aj dnes budova bývalého kláš-
tora premonštrátov. Zakladateľom kláštora premon-
štrátov vysväteného na počesť Panny Márie, posta-
veného v rokoch 1236 až 1238 pri dôležitej obchodnej 
ceste spájajúcej banské mestá a Ostrihom (Esztergom)   
a Vyšehrad (Visegrád) bol bán Márton z rodu Hont-Páz-

mány, ktorý s kráľovským povolením  prenechal mní-
chom aj svoje panstvá, keďže sám nemal dedičov. Po-
čas vpádu Tatárov, vo februári 1242, bola obec zničená 
a vypálená, spolu s budovou konventu.  Po odchode 
Mongolov obec ožila a obnovený bol aj kláštor. V roku 
1245 sa kráľ Béla IV. osobne zúčastnil na vysvätení kláš-
tora, ktorý on sám znovu založil. Kláštor zažil svoj roz-
kvet na začiatku 14. storočia, kedy takmer 30 rokov za-
stával funkciu prepošta Ferenc Fegyverneki.
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Cestou Árpádovcov – Kostol obce 
Nagybörzsöny z doby Árpádovcov

Kostol sv. Štefana, jeden z najkrajších zachovalých ro-
mánskych kostolov z doby Árpádovcov v Maďarsku 
stojí na okraji bývalého baníckeho mestečka v západ-
nej časti pohoria Börzsöny. Starobylá budova ohrade-
ná kamenným plotom je jedným z klenotov maďar-
skej architektonickej histórie.

Malú budovu postavili maďarskí obyvatelia obce v 13. 
storočí, kamenný plot bol vyhotovený neskoršie, oko-
lo r. 1632.  Interiér kostola je veľmi jednoduchý, steny 
sú bez ozdoby, návštevníka privíta pološero pripomí-
najúce stredovek. Na stenách sú ešte sčasti viditeľné 
pôvodné fresky a kríže z vysviacky kostola.  Malá sväty-
ňa je krytá klenbou tvoriacou štvrťguľu. Starý oltárny 
obraz baníckeho kostolíka, ktorý bol vyhotovený okolo 
r. 1700, umiestnili na severnej stene.

Lesná múzejná železnica Kemence

Lesná múzejná železnica Kemence sa nachádza v se-
vernej časti pohoria Börzsöny, je to jediná úzkokoko-
ľajka v Maďarsku prevádzkovaná výlučne dobrovoľník-
mi. Technickou zvláštnosťou je 600 mm-ový rozchod 
koľaje.
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Barokový kostol a  pochmúrna väznica 
     na stráni pohoria Börzsöny – Márianosztra

Márianosztra je ešte aj dnes dôležitým pútnickým 
miestom, ale viacerým napadne skôr väznica nachá-
dzajúca sa v tejto obci.  Múry baziliky a kláštora po-
svätených na počesť Panny Márie Patrónky Uhorska, 
pochádzajúcich z 14 storočia, navštívil aj kráľ Ľudovít 
Veľký. Po rozpustení Rádu sv. Pavla budova slúžila ako 
nemocnica, potom sa z nej stala väznica pre ženy. 
Väčšia časť budovy spĺňa túto funkciu aj dnes, ale od 
r. 1950 sú tu uväznení aj muži.  Baziliku s gotickými  
a barokovými znakmi po páde komunistického režimu 
vrátili cirkvi. Odvtedy je otvorená pre každého. Medzi 

jej obnovenými múrmi nájdeme kópiu slávneho po-
svätného obrazu Čiernej Madony.  

Úzkokoľajka Szob-Nagybörzsöny

Vďaka tejto obnovenej trase môžeme vlakom pre-
cestovať vlastne celé pohorie Börzsöny, od mestečka 
Szob cez obce Márianosztra a Nagyirtáspuszta až po 
Nagybörzsöny.

Na vrchole pohoria Börzsöny – 
Nagy-Koppány, Kis-Koppány a Gömbölyű-kő

Ak odchádzame z obce Márianosztra, ktorá je známa  
o kláštore, väznici a baníctve, smerom na západ, prej-
deme okolo záhrady  Fogház-kert a bane Brécska-bá-
nya, pri priekope Koldus-árok  budeme postupne 
stúpať a uvidíme malý pramienok, ktorý pramení zo 
studne Koldus-kút. Potom odbočiac z doliny lezieme 
strmšie až po sedlo Koppány-nyereg, odkiaľ sa oplatí 
vydať sa až na  Nagy-Koppány, a kochať sa neobyčaj-
ným výhľadom na vulkanické kužele južnej časti po-
horia  Börzsöny. 

Táto obchádzka niekoľkých stoviek metrov naozaj sto-
jí za námahu a nie je to výrazná strata času.Zo sedla 
Koppány-nyereg sledujúc červenú značku na severo-
západ, dostaneme sa na Kis-Koppány, a potom po ďal-
šom kilometri na vrchol Gömbölyű-kő. Toto 509 m-vé 
návršie je jedno z menej známych výhladkových miest 
západnej časti pohoria Börzsöny.
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MOŽNOSTI PRE TURISTIKU 
A MIESTNE KURIOZITY NA POIPLÍ 
A V OBLASTI BÖRZSÖNY 

Hontianska červená túra

Trasa túry, ktorá sa začína v obci Nagymaros, sa ne-
končí v centre bývalej Hontianskej župy, v obci Hont, 
ale v susednom mestečku Šahy, ktoré sa dnes nachá-
dza na Slovensku.   Aspoň zatiaľ. Podľa plánov v budúc-
nosti trasa túry bude viesť až k Štiavnickým vrchom, 
asi preto ju pomenovali hontianskou túrou. Červená 
turistická značka odchádza od zastávky kompy v obci 
Nagymaros, pokračuje smerom na sever, tak si turis-
ti môžu prezrieť toto malebné mestečko s typyckými 
švábskymi znakmi.  Trasa vedie cez prekrásny kraj  
s panoramatickým výhľadom a pritom môžeme spo-
znať mnoho obcí pohoria Börzsöny, ktoré sa môžu pý-
šiť s bohatou históriou  (napr. Kóspallag, Nagybörzsö-
ny, Kemence).

Nagymaros  a “ lovec levov v oblasti Börzsöny“

Ak budeme pokračovať po trase Hontianskej červenej 
túry, ešte predtým, než sa dostaneme do ovocných sa-
dov mestečka Nagymaros, prejdeme okolo bývalého 
domu známeho maďarského afrického bádateľa, ces-
tovateľa, zoológa, lovca, pedagóga a spisovateľa, Kál-
mána Kittenbergera, rodáka z Levíc. Kittenberger bol  

v Afrike 6-krát, strávil tam spolu 16 rokov. V rokoch 
1903-1906 pochodil tie oblasti Kilimandžara, ktoré obja-
voval pred niekoľkými desiatkami rokov Sámuel Teleki.  
V rokoch 1906-1907 navštívilTanzániu. V Etiópii skúmal 
zem Danakil, ktorá vtedy bola ešte neobjavená.   Medzi 
rokmi 1908 a 1912  zbieral materiály a  lovil na východ-
nom brehu jazera Viktória, dva roky pred svetovou voj-
nou sa zdržiaval v Ugande a v Belgickom Kongu. Firma 
Ipoly Erdő Zrt. kúpila od rodiny dom svetoznámeho af-
rického bádateľa v meste Nagymaros (Sylvia-lak) a vy-
tvorila z neho návštevnícke centrum. Prvý alebo druhý 
júnový víkend sa tu každoročne konajú Dni poľovníc-
tva a ochrany prírody Kálmána Kittenbergera.
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Vyšehrade, na vežu Salamon, najmenších čaká dobre 
vybavené detské ihrisko na brehu Dunaja, v meste sú 
dve vynikajúce cukrárne a je to vhodným východisko-
vým bodom na túru k rozhľadni Julianus.  Mestečko 
je dôležitou štáciou cyklistickej trasy, ktorá vedie cez 
severnú časť oblasti Dunakanyar, je tu niekoľko dob-
rých bufetov a servisov. Na protiľahlú stranu, do Vy-
šehradu chodí kompa /aj pre autá/.  Kultúrny program 
Dunakanyar Művészeti Hetek /Týždne umenia v ob-
lasti Dunakanyar/ sa uskutoční pravidelne od polovice 
júna do polovice júla.  Nadácia  Dunakanyar Kulturális 
Alapítvány od roku 1998 óta  každoročne pripravuje 
pre milovníkov kvalitnej hudby a výtvarného umenia 
jedinečné zážitky. Aj vodní športovci prídu na svoje, 
veď na druhý júlový víkend sa zrealizuje  kajaková túra 
SAN-TEAM Kupa.

Szob

Mestečko Szob leží na ľavom brehu Ipľa, priamo pri 
ústí rieky. Mesto bolo obývané už od praveku. O tom 
svedčia archeologické nálezy, ktoré si záujemcovia 
môžu pozrieť v Múzeu Börzsöny. Našli sa aj nálezy  
z doby antického Ríma, pretože sa tu nachádzal Limes. 

V prvej písomnej zmienke z roku 1280 sa objavuje ako  
Terra Sob, o význame názvu existuje viac teórií, ale to 
je isté, že má slovanský pôvod.  Mestský kostol bol po-
stavený v rokoch 1775-1778 v barokovom štýle, ale keď 
navštívime mesto, určite vyhľadajme aj radnicu, ktorá 
bola nedávno obnovená.
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Márianosztra

Márianosztra je malá dedinka v pohorí  Börzsöny, na-
chádza sa 70 km od  Budapešti. Históriu väznice, kto-
rá sa nachádza v budove bývalého kláštora, môžeme 
spoznať v múzeu, ktoré sa nachádza pri trestnici vedľa 
kostola. Kláštor a kostol dal postaviť kráľ Ľudovít Veľký 
pre pustovníkov v bielom habite, kostol bol posvätený 
na počesť Panny Márie Patrónky Uhorska.  Preto je po-
menovaná obec  Maria Nostra, čiže Naša Mária.  

V Dome ľudového umenia sa môžeme oboznámiť  
s tradičnou ľudovou architektúrou, starými remeslami, 
céhovými tabuľami a môžeme si preštudovať aj staré 
ručné práce, fotky, dokumenty a pečate.

Kóspallag 

Kóspallag sa na nachádza v severnej časti Peštianskej 
župy, v pohorí Börzsöny, v kotline Kóspallag, iba 65 km 
od Budapešti. Medzi jej historickö pamiatky patrí ba-
rokový rímskokatolícky kostol na počesť Panny Márie  
z r. 1805, ktorý sčasti má aj klasicistický charakter. 
V južnej časti obce, na kopci nad sútokom potokov 
Kis-Hanta a Korompa stojá hrad Bíbervár.  Tiež v južnej 
časti obce, asi 2-3 km na ľavej strane cesty smerujúcej 
do obce Kismaros na jednom kopci nájdeme  zvyšky 
bývalej strážnej veže.

Nagybörzsöny

Nagybörzsöny je obľúbeným cieľom návštevníkov ob-
lasti Dunakanyar /Ohyb Dunaja/, po nemecky Deut-
schpilsen. Obec sa nachádza v západnej časti poho-
ria  Börzsöny, v jednom tichom údolí smerujúceho sa  
k rieke Ipeľ. Obec sa v roku 1439 objavuje v listinách 
ako banské mesto, koncom 18. storočia ako poľno-
hospodárske mesto. Obec Nagybörzsöny je bohatá  
na kultúrne pamiatky, z ktorých najstaršia a najkrajšia 
je kostol sv. Štefana hneď na začiatku dediny, ktorý od 
XIII.  až do XV. storočia bol farským kostolom. 

Nagymaros

Pokojné malé mestečko na brehu Dunaja, Nagyma-
ros leží presne oproti Vyšehradu. Určite sa tam oplatí 
stráviť nejaký čas, hlavne pre krásny výhľad na hrad vo 
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Bernecebaráti

Obec z obdobia Árpádovcov vznikla spojením dvoch 
dediniek Bernece a Baráti v roku 1928.  Na kostolnom 
vrchu hlása večnosť opevnený kostol z 13. storočia so 
streľňou na mieste pohanskej pevnosti postavenej zo 
zeme z obdobia Árpádovcov. Z blízkej kalvárie sa nám 
otvára krásny panoramatický výhľad na celé okolie. 
Posledný novohradský zbojník Sisa Pista, ktorý mal 
fakt dobrodružný život, v roku 1910 tu umrel ako háj-
nik. Obnovená hájovňa je ideálnym východiskovým 
bodom pre túry v severnej časti pohoria  Börzsöny.

Kemence 

Kemence leží v údolí Ipľa, pod Börzsönyom medzi ob-
cami Bencebaráti, Tésa a Perőcsény. Obec je obľúbe-
ná medzi turistami, napriek tomu si dodnes zachovala 
svoj charakteristický dedinský šarm a nezameniteľnú 
pohostinnosť. Malá dedinka v malebnom prostredí je 
častým cieľom rodinných, priateľskych a triednych vý-
letov, ale aj detských táborov a vďaka úzkokoľajke ju 
každoročne navštívia tisíce turistov. Kto navštívi obec, 
sa oplatí pozrieť aj budovu bývalého župného domu, 
kde sú dnes stále expozície zbierky z regionálnej his-
tórie Pétera Puskása. Popri Hlavnej ceste sa nachádza 
rímskokatolícky kostol postavený v r. 1769, ktorého 
múr sa zrútil, preto v r.1810 postavili novú fasádu. Obec 
je známa hlavne o lesnej úzkokoľajke a o Dome ľudo-
vých tradícií.  
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 Salka

Salka sa nachádza na pravom brehu Ipľa, popri ceste 
č. 564, 7 km od Štúrova na sever-severovýchod. Medzi 
jej pamätihodnosti patrí rímskokatolícky kostol Nane-
bovzatia Panny Márie postavený v druhej polovici 18. 
storočia, ktorý bol upravený a rozšírený v roku 1850.    
1. septembra 1907 otvorili Inštitúciu sv. Terezy, ktorá 
slúžila ako materská škola a dievčenská škola. 

V obci sa každoročne zrealizuje na amfiteátri festival 
Stretnutie pri Ipli, okrem toho sa v Salke uskutočňu-
je aj tábor malých remesiel v troch turnusoch (v júli  
a v auguste) v Dome ľudových tradícií, ktorý je otvore-
ný denne od 8 do 16 hod. Obec sa objaví aj v románe 
Julesa Verneho Lodivod dunajský. 

Vyškovce nad Ipľom

Vyškovce nad Ipľom, alebo ako sa bežne používa, Vy-
škovce sú „polostrovom“ regiónu. Obec je bohatá na 
skryté poklady. Tu sa nachádza najväčší kostol celého 
okolia,  Kostol sv. Margity Antiochijskej, nad ktorým sa 
týči vrch Mahir.   

Vrch Mahir je historická pamiatka a zároveň je aj 
miestom starej kalvárie. Na potulkách po chotári sa 
na lesnej čistinke ukrýva kaplnka Kútyika, postavená  
v roku 1829 na počesť Sedembolestnej Panny Márie, 
ktorú v septembri každoročne  navštevujú veriaci obce.

Sazdice

Obec leží 13 km západne od Šiah na brehu potoka Búr, 
v rovnomennom údolí. Dedina s prekrásnou polohou 
leži pod kopcom Morda. Pamätihodnosti obce:  rím-
skokatolícky kostol sv. Mikuláša postavený v 2. polovici 
13. storočia, potom bol prestavaný v 15. storočí v nesko-
rorom gotickom štýle, vtedy postavili aj vežu. Na ste-
nách lode a vo svätiny sa zachovali pôvodné gotické 
fresky.  Po celom Slovensku sú známi citaristi obce.  
V Dome ľudových tradícií čaká záujemcov bohatá 
zbierka z oblasti folklóru a etnografie. 
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PREDSTAVENIE OBCÍ  
A MIEST REGIÓNU

Šahy

Centrom bývalej Hontianskej župy bolo mesto Šahy. 
Zakladateľom kláštora premonštrátov bol bán Már-
ton z rodu Hont-Pázmány.  Po období tureckých vpá-
dov jezuiti postavili na ruinách starého kláštora nový  
v r. 1734, dokončili aj barokový kostol s dvoma vežami.  
Na Hlavnom námestí od r. 1859  stojí socha Nepoškvr-
nenej Bohorodičky, patrónky mesta.  

Bývalý župný dom bol postavený v rokoch 1827 a 1857   
v zopf klasicistickom štýle. V r. 1902 sa tu otvorilo aj 
Hontianske múzeum. Momentálne tu sídli Mestský 
úrad.  Neologická synagóga vznikla v roku 1852, zniče-
nú budovu nedávno obnovili, slúži ako kultúrne cen-
trum.  V priestoroch Hontianskeho múzea a v Galérii 
Ľudovíta Simonyiho čakajú záujemcov výstavy s tema-
tikou z regionálnej histórie.  

Ipeľský Sokolec

Obec sa nachádza na pravom brehu Ipľa, 30 km od 
mesta Levice na juhovýchod a 16 km od mesta Šahy 
v juhozápadnom smere.  Známou pamiatkou obce je 
rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v 17. storočí 
v barokovom štýle. V r. 1909 bola budova upravená na 
trojloďovú.  Nachádza sa tu mnoho obytných domov  

z 19. storočia so zdobenými fasádami a sedlovými 
strechami. Jej bohatá etnografická zbierka je prezen-
tovaná na výstave v jednom z týchto starých domov. 
Kaštieľ si dal postaviť Gyula Plachy v r. 1888 v neoklasi-
cistickom štýle. 
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ÚZEMNÉ VYMEDZENIE 
A CHARAKTERISTIKA REGIÓNU 

Poiplie je geografická a zároveň etnologická, najzá-
padnejšia časť zeme Plavcov /Palócföld/. Je to oblasť 
bývalej Hontianskej a Novohradskej župy, ktorá sa 
rozprestiera medzi slovensko-maďarskými hranica-
mi. Maďarské, rímskokatolícke obyvateľstvo žijúce  
v dlhom úzkom páse sa zaoberalo najmä roľníctvom  
a chovom dobytka, čiastočne aj vinohradníctvom. Rie-
ka Ipeľ, po ktorej je táto oblasť pomenovaná, pramení 
vo Veporských vrchoch vo výške 1100 m, plocha povo-
dia je 5000 km2. Sotva po 220 kilometroch sa vlieva pri 
Szobe do Dunaja, do jedného zo svojich ľavostranných 
prítokov.

Ďalšou dominantou nášho regiónu je pohorie Börz-
söny. Pred miliónmi rokov sa vulkanický blok sop-
ky Börzsöny týčil takmer 2000 metrov nad morom.  
V dôsledku prietrží spôsobených neskoršími erupcia-
mi a silnej deštrukcie je dnešný najvyšší bod - 939 met-
rov vysoký Csóványos - už „len“ dvadsiatym v zozna-
me najvyšších maďarských štítov. Börzsöny je vďaka 
svojmu vývoju jedným z najviac nedotknutých pohorí  
v Maďarsku.
 
Pohorie (aj vďaka vulkanickej činnosti) je mimoriadne 
bohaté na povrchové vody.Počet prameňov sa pohy-
buje okolo 400, z toho desatina sa objavuje nad 600 
metrov.Všade v hlbokých údoliach sa rútia  k Dunaju 

alebo Ipli drobné vodné toky. Na rozmanitom povrchu 
žijú zaujímavé živočíchy.Z približne 1200 tu žijúcich 
rastlinných druhov sa tu nachádzajú také rarity ako fe-
ruľa sadlarova alebo smlz purpurový, ktorý rastie iba  
v pohorí Börzsöny.
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