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A TÉRSÉG FÖLDRAJZI 
ELHELYEZKEDÉSE 

Ahogy azt már a régió neve is előrevetíti, a Garam mente 
térségének névadója a régiót átszelő Garam (Hron) folyó. 
A Garam a Duna mellékfolyója Szlovákiában, teljes hosz-
sza 289 km, vízgyűjtő területe 5465 km², átlag vízhozama 
55,2 m³/mp. Az Alacsony-Tátrában ered, a Király-hegyen 
(Kráľova hoľa) (1948 m) Garamfő mellett. Ezután hosszan-
ti völgyben folyik Besztercebányáig nyugatnak, majd on-
nan délnek. Lévánál töri át a vulkanikus hegységet és eléri 
az alföldet. Végül Párkány mellett, Esztergommal szem-
ben ömlik a Dunába. Kiadványunkban Garam mente alsó 
folyásának turisztikai attrakcióit mutatjuk be, ez a régió  
a folyó Lévától a torkolatig húzódó völgyének falvait fog-
lalja magában. 

Kiadványunk további főszereplője a Pilis térsége, mely 
magába foglalja a Visegrádi-hegységet, és annak pe-
remterületeit egészen Szentendréig. A Pilis hegység 
Budapesttől csupán harminc kilométerre található, Ma-
gyarország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja.  
A térség elsősorban az aktív turizmus szerelmeseit vonz-
za, de a kisgyermekes családok vagy az idősebb korosz-
tály is előszeretettel keresi fel a természeti értékekben 
gazdag hegyvonulatot hosszabb-rövidebb kirándulások 
céljából. 

A Pilis a Dunántúli-középhegység legkeletibb tagja.  
A hegység legmagasabb csúcsai ma épp csak meghalad-
ják a hétszáz métert (Nagy-Szoplák 710 m, Nagy-Bodzás 
717 m, Pilis-tető 756 m), pedig eredetileg akár Himalája 
magasságúak is lehettek.

A Visegrádi-hegységet elsősorban az különbözteti meg 
a Pilistől, hogy vulkáni eredetű. A hegység legmagasabb 
csúcsa a Dobogókő is csak hétszáz méter magas. A hegy-
ség és a szomszédos Pilis élővilága az eltérő földtani fel-
építés ellenére nagyon hasonló. 
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A RÉGIÓ TELEPÜLÉSEINEK
BEMUTATÁSA 

Zselíz 

Lévától 25 km-re délre, a Garam jobb partján fekszik. 
Szent Jakab tiszteletére szentelt római katolikus templo-
ma a 14. század második felében épült gótikus stílusban. 
A templombelső egyik freskója Vesszős György megítél-
tetését ábrázolja, aki 1348-ban I. Lajos oldalán harcolt az 
első nápolyi hadjáratban és Aversa városában a király pa-
rancsára lefejezte az ártatlanul megvádolt Durazzói Ká-
roly nápolyi herceget.

A város kastélya 1720 körül épült késő barokk stílusban.  
Az úgynevezett „Baglyosház”-ban a valamikor itt elszál-
lásolt, az Esterházyak szolgálatában itt tartózkodó Franz 
Schubert tiszteletére kiállítást rendeztek be.

Oroszka

Lévától 33 km-re délre, a Garam jobb partján találha-
tó. A régészeti leletek tanúsága szerint területén már  
az írott történelem előtti időkben is éltek emberek. Egy-
aránt itthagyta nyomait a vonaldíszes kultúra, a lengyeli 
kultúra, a hévmagyarádi kultúra és a hallstatt kor embe-
re is. Legfontosabb látnivalói: A Rózsafüzéres Szűz Mária 
tiszteletére szentelt római katolikus templom, mely 1953 
és 1962 között épült, tornyát 2003-ban építették. A tele-
pülésen működik a Hadtörténeti Múzeum (Military Histo-
rical Museum), mely egész évben gazdag programokkal 
várja az odalátogatókat.
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Bény

Szlovákia régészeti szempontból legjelentősebb terüle-
teinek egyike Bény (Bíňa) község. Bény nevezetességei 
közé tartozik az 1217 előtt épült, kéttornyú római katolikus 
Szűz Mária templom. A községbe látogatókat már az első 
pillantásra megragadja a közeli Tizenkét Apostol kápolna. 
Ez eredetileg egy falfestményekkel díszített, a 12. század 
elejéről származó, román stílusban épült rotunda, ame-
lyet 1755 után barokk stílusban alakítottak át. Néprajzi 
kuriózum a bényi viselet, melynek egyik különlegessége, 
hogy a magyar női viseletek közül a bényi viseletnél he-
lyezkedik el legalacsonyabban a derékvonal. Kőhídgyarmat

Párkánytól 7 km-re északnyugatra, a Garam jobb partján 
fekszik. Látnivalók: víztározó gátrendszer a Párisi patakon, 
1742-46-ban az esztergomi káptalan által építtetett ba-
rokk stílusjegyeket hordozó, boltíves kiképzésű templom, 
amit Frivaisz Mihály címzetes püspök szentelt fel 1748. 
május 24-én Szent Móric vértanú tiszteletére. Oltárképei 
Jakobey Károly alkotásai (1874). A község területén talál-
ható a Tisztások Természetvédelmi Terület.

Nána

Nána Párkánytól 2 km-re északnyugatra fekszik, a Garam 
nyugati partjának közelében. Hegyfarok területe 1965 óta 
védett (CHKO Vŕšok) szárazságkedvelő növénytársulásai-
ért. A községben 2003 óta évente megrendezik a faluna-
pot. A Nánai Színjátszó Csoportot 1996-ban alapították. 
Fellépéseiket számos díjjal jutalmazták, Juhász Mária ren-
dezői munkásságát 2009-ben Mics Károly-díjjal ismerték 
el. 
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Párkány

Párkány a magyarországi Esztergommal szemben,  
a Duna bal partján fekszik. Csodálatos természe-
ti környezete és a város elbűvölő hangulata teszi von-
zóvá a kirándulók számára. Az utóbbi évtizedekben 
sokan látogatnak Párkányba, hogy gasztronómiai kü-
lönlegességeket kóstoljanak, de egy-egy kerékpártú-
ra alkalmával is szívesen fedezik fel maguknak a várost 
a baráti társaságok, és a kisgyermekes családok is. Pár-
kány éppoly híres az őszi Simon-Júda-vásárról, mint  
a Mária Valéria hídról, illetve a város hangulatos sétálóut-
cájáról, és szökőkútjairól. A városban található III. János 
lengyel király bronz lovas szobra, mely csaknem 15 évig 
készült, kezdetei Barta Gyula képzőművész és Bartusz 
Gyula nevéhez fűződnek.  A városban járva érdemes fel-
keresni a Szent Imre plébánia templomot is, mely barokk 
stílusban épült a 18. század elején, Kollonich Lipót érsek-
sége alatt. Simor János érsek 1878-ban újíttatta fel.

Visegrád

Az első, latin nyelvű oklevél 1009-ben említi Viseg-
rádot (mely magas várat jelent). Visegrád első vára  
a castrum-ra, annak köveinek felhasználásával épült, 
de ez a vár a tatárjárás idején elpusztult. A mai vár-
rendszert IV. Béla és felesége Mária királyné kezdte el 
építtetni az 1250-es években, ennek részei a 328 m ma-
gas hegyen álló Fellegvár, a Várhegy alatti dombon az 
Alsóvár, a Duna parton pedig a Vízibástya. Nemzetkö-
zi jelentőségűvé a XV. században, az Anjouk idején vált  
a város. Károly Róbert 1320 körül kezdte el a királyi pa-

lota építését a város főutcájában, a Duna parthoz közeli 
területen. Pár év alatt e központ lett a királyi székhelye,  
s az uralkodó kedvelt tartózkodási helye.  1335-ben volt az  
a híres királytalálkozó, melyre I. Károly magyar király meg-
hívására János cseh, Kázmér lengyel király, Károly morva 
őrgróf, Wittelsbach Henrik bajor és Rudolf szász herceg 
érkezett, s oly nagy jelentőségű egyezmény született, 
mely biztosította az érintett országok gazdasági függet-
lenségét Bécstől és a nyugati kereskedőktől. 

A királyi palota történelmi falai között 1991-ben a magyar, 
csehszlovák és lengyel miniszterelnök őseik példáját kö-
vetve aláírásával létrehozta azt az együttműködést, mely-
nek neve Visegrádi Négyek.
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A város a következő fénykorát Mátyás király uralkodás 
alatt érte meg. Ma Visegrád a hazai és nemzetközi turiz-
mus kedvelt célpontja, mely az ország egyik leglátoga-
tottabb üdülőkörzetében, a Dunakanyarban fekszik. Bár 
lakóinak száma alig több, mint 1800 fő - az ország egyik 
legkisebb városa - nem kevesebb, mint 300 ezer vendé-
get fogad egy évben.

Leányfalu

Leányfalu a Dunakanyarban, a Visegrádi-hegység lábánál 
a Vöröskő, Nyerges-hegy és a Duna szentendrei ága kö-
zött, a 11-es főút mellett, Budapesttől 27 kilométerre fek-
szik.  Leányfalu kiemelt üdülőterület, Az 1960-as évek vé-
gén végzett próbafúrások során 36 °C-os hévizet találtak, 
így megépülhetett a termálvízű strandfürdő, 4 medencé-
vel. Az 50 méteres úszómedence versenyek lebonyolítá-
sára is alkalmas.

Pilisszentlászló

A Visegrádi-hegység legmagasabban, 310 és 430 méter 
között fekvő települése Szentendrétől mintegy 8 kilo-
méterre. Pilisszentlászlóról könnyen elérhető a Visegrá-
di-hegység összes nevezetessége (Visegrád, Dobogó-kő, 
Rám-szakadék, Vörös-kő, Prédikáló-szék). A község teljes 
bel- és külterülete is a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. 
Temploma a falu egyetlen műemléke. A templomot az 
elpusztult kolostor helyén, annak alapfalain, barokk stí-
lusban 1770-1772 között építették fel a pálosok. 

Csobánka

A település a 328 méteres Oszoly-csúcs, a 352 méteres 
Csúcs-hegy, a 488 méteres Kis-Kevély, a Csobánkai-nye-
reg és a Hosszú-hegy határolta medencében fekszik, 
mely észak-északnyugati irányból nyitott.  Csobánkától 
északnyugatra emelkedik a Pilis legmagasabb pontja,  
a Pilis (757 méter), valamint a Dobogó-kő (700 méter). 
További jelentős turisztikai látványosságai közt említhető  
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a csobánkai tanösvények,a  Közép-európai Cserkészpark, 
a Mackó-barlang, a Macska-barlang, a Margitligeti kastély 
és a Prohászka Ottokár Élet Háza.

Pilisborosjenő

A Budapesttől északra, a Pilis hegység délkeleti vonulatai 
mentén lévő település a természetjárás szerelmeseinek 
kedvelt úti célja. Pilisborosjenő a Nagy-Kevély szomszéd-
ságában, deli irányban fekszik, melynek csúcsáról cso-
dás panoráma nyílik hegy-völgyekre, a környező falvakra,  
a Duna szalagjára. A település határától nem messze 
épült fel az Egri csillagok című film forgatása során hasz-
nált díszlet-vár, amely még ma is áll.  Nevezetességei közé 
tartozik többek között a római katolikus temploma, mely 
1756-ban épült, illetve a német nemzetiségi tájház és  
a Teve-szikla.

Solymár

A település az Aranyhegyi-patak, a Jegenye-völgy, a Bu-
dai-hegység és a Pilis által közrefogott területen helyez-
kedik el. A község római katolikus temploma (Szűz Mária 
neve templom) 1782-1785 között épült késő barokk stílus-
ban. Említést érdemel barokk főoltára Falconer József Fe-
renc főoltárképével, szószéke és a sekrestye szekrénye, tu-
lipántos pántokkal. A községben található a Dr. Jablonkay 
István Helytörténeti Gyűjtemény, amely egy régi paraszt-
házból kialakított, eredetileg 1972. augusztus 19-én meg-
nyitott gyűjtemény. Népszerű kiránduló- és pihenőhely  
a Rózsika-forrás az Alsó-Jegenye-völgy középső szaka-
szán. Szintén népszerű kirándulási célpont a Jegenye-völ-
gyi vízesés, amely 5 méteres magasságával a Budai-hegy-
ség legnagyobb vízesése. Említésre méltóak továbbá  
a középkori solymári királyi vár romjai a Mátyás-dombon.
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Pilisvörösvár

Pilisvörösvár a Pilisi- vagy Pilisvörösvári-medence nyu-
gati felében terül el, az Aranyhegyi-patak és mellékágai 
vízgyűjtő területét alkotó hosszanti völgyben futó, fon-
tos közlekedési útvonal mentén létesült. Pilisvörösvári 
tórendszer – a város területének déli-délkeleti részén el-
helyezkedő öt bányatavat főleg horgászati és rekreációs 
célokra hasznosítják a környéken élők. A település ked-
velt célpontja a Bányász emlékpark, mely Zelenai István 
kezdeményezésére jött létre az egykori pilisvörösvári 
Bányatelep központi terén. A Kápolna utcában található 
Falumúzeumban a város helytörténeti gyűjteményét te-
kintheti meg az odalátogtó, melyet egy régi parasztház-
ban alakították ki.

Pilisszentkereszt

Budapest északi határától 26 km-re, a Dunazug-hegyvi-
dék, pontosabban a Pilis völgyében fekszik, a Dobogó-kő 
és a Pilis alatt. Itt található a pilisi ciszterci apátság ko-
lostorának és kápolnájának romjai (13. század). Jelentős 
nevezetességei közé tartozik továbbá barokk római ka-
tolikus temploma, a Kakas-hegyi vadászház, a Vas-kapu 
sziklabordája, Szopláki-ördöglyuk, Zsivány-barlang szik-
lacsoportja, a Zsivány-sziklák, Dobogó-kő (700 m, a Vi-
segrádi-hegység legmagasabb pontja) és a Dobogókőn 
található Báró Eötvös Loránd menedékház és Turistamú-
zeum, illetve a Dobogókő Síközpont, mely a mai Magyar-
ország legrégebbi sípályája.
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PILIS ÉS A GARAM MENTE 
TURISZTIKAI ATTRAKCIÓI

Esterházy-hagyaték és ébredező 
Sacher-kultusz Zselízen

Zselíz kastélya 1720-ban épült, eredetileg klasszikus vidéki 
kúriaként szolgált az Esterházyak nyári rezidenciájaként. 
Az épület négyszárnyú, belső udvarral ellátott. A kastélyt 
meseszép angolpark veszi körül, melyben patak, ritka és 
értékes fák, platánok, ciprusfa és egy 350 éves tölgyfa is 
található. Esterházy János Károly 1818-ban Franz Schubert 
zeneszerzőt kérte fel lányaik, Mária és Karolina oktatásá-
ra. A híres zeneszerző több hónapon át élt a kastélyban.  
A további híres személyiségek között szerepel Franz Sa-
cher, aki az írásos emlékek alapján szintén az Esterházy 
család szolgálatában állt 1842 - 1843 között.

Esterházy János Károly gróf 1834-ben bekövetkezett ha-
lála után felesége, Esterházy (született Festetich) Rozina 
úgy döntött, hogy három gyermekével a zajos császári 
fővárosból immár huzamosabb időre is Zselízre teszik át 
lakhelyüket, amelyet eddig csak nyári laknak használták. 
A grófnőn 1842-ben uralkodott el a Bécs iránti nosztalgia, 
így elhatározta, hogy legalább a konyhájában felidézi azt. 
Ezért hívta Felső-Magyarországra az akkor húszas évei-
nek közepén járó Franz Sacher főszakácsot (a róla elneve-
zett közismert torta megalkotóját) feleségével, Veininger 
Rózival együtt. A kastély közvetlen szomszédságában álló 
ház lett az ideiglenes otthonuk. Egy évvel később, 1843. 
február 8-án ebben a házban látta meg a napvilágot fiuk, 
Eduard, aki később Bécsben megalapította a máig világ-
színvonalú Hotel Sacher-t. Innen ered a máig használt 
Sacher-ház elnevezés. A rendszerváltás éveire szinte rom-
halmazzá vált épületet végül a Csemadok helyi alapszer-
vezete vásárolta meg. Az új tulajdonosok a jobb sorsra 
érdemes ingatlan egy részét lebontották, a megmaradt 
torzóját felújították, átépítették és egy sokáig befejezet-
len új szárnnyal toldották meg. 2003-ban a Csemadok a 
Rákóczi Baráti Társasággal közösen új Sacher-emléktáb-
lát leplezett le.

A 2010-es évektől kezdődően a ház új virágzását éli.  
A megújuló Csemadok Alapszervezetének köszönhető-
en társadalmi megmozdulás keretein belül (téglajegyek 
árusítása révén) sikerült befejezni és egy külső terasszal 
bővíteni az új szárnyat. Ez az új közöségi tér számtalan le-
hetőséget kínál. Rendezvények sokaságának, konferenci-
áknak, kiállításoknak, koncerteknek és fesztiváloknak ad 
új otthont a ház.
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A 2016-os évben itt alakult meg a Sacher Polgári Társulás, 
amely néhány helyi értelmiségi kezdeményezése az ed-
dig mellőzött Sacher-kultusz ismételt felvirágoztatására. 
A társulás Sacher-tortasütő versenyt, állandó és időszakos 
kiállításokat, helytörténeti előadásokat és egyéb népsze-
rűsítő rendezvényeket szervez, nemzetközi projektekbe 
kapcsolódik be.

Zselízi Népművészeti Fesztivál

Már több mint ötven éve minden esztendőben megszer-
vezik Zselízen az Országos Népművészeti Fesztivált, mely 
méltán nevezhető a felvidéki népművészet ünnepének.  
A rendszerint augusztus hónapban megszervezett fesz-
tivál sokszínű programkínálatával várja a Zselízre látoga-
tókat, a Schubert parkban erre az alkalomra kialakított 
sokadalmi tereken. 

2019-es év mérföldkövet jelentett a fesztivál életében, 
hiszen felkerült a CIOFF (International Council of Orga-
nizations of Folklore Festivals and Folkart) világfesztivá-
lok listájára. Az 1970-ben alakult 93 nemzeti tagországot 
számláló világszervezet több mint 264 világfesztiváljával 
egyedülálló szerepet tölt be a tagországok hagyományos 
kultúrájának megismertetésében és népszerűsítésében, 
elősegítve ezzel az UNESCO kulturális sokszínűség és  
a szellemi örökségre vonatkozó nemzetközi egyezmé-
nyekben foglalt célkitűzéseinek megvalósítását. 

A programhelyszíneken a hazai művészvilág legjobbjai, 
új felfedezettjei léphetnek fel, de szereplési és bemutat-
kozási lehetőséget biztosítanak olyan szerepelni vágyó 

egyéni előadóknak, hangszeres együtteseknek és táncs-
csoportoknak is, akik részvételükkel gazdagítani tudják 
ezt a rangos országos rendezvényt és bemutatják tudá-
suk legjavát. 

Különböző régiókból érkezett népi kézművesek, népi 
iparművészek ismertetik meg a látogatókat a sok helyen 
már elfeledett régi mesterségek fortélyaival, ahol önma-
guk is belekóstolhatnak egy-egy mesterség alapfogásai-
ba, valamint a vásárban a népi iparművészetnek garan-
tált minőségű és tradicionális esztétikai értéket képviselő 
termékeihez juthatnak a Szlovákiai Magyar Kézműves 
Szövetség szervezésében.

Hadak útján – látogatás az oroszkai Hadtörté-
neti Múzeumban (Military Historical Museum)



13

A magyar többségű falu környékén a második világhá-
ború “végóráiban” megtorpant a front, majd iszonyú 
pusztítást maga mögött hagyva vonult tovább. Hogy ne 
merüljenek feledésbe a heroikus harcok hősei és áldoza-
tai, erre tette fel az életét az oroszkai Zsákovics László, aki 
lenyűgöző hadtörténeti múzeumot rendezett be itt a két 
világháború emlékeiből.

A jelenleg a kiállított anyag közel 1000 négyzetméteren 
terül el. A kézifegyverek száma jelenleg kb. 400 darabot 
tesz ki. Ám nem csak relikviák, egyenruhák és kézifegy-
verek sorakoznak itt százával. Repülőgép roncsok, ne-
hézfegyverek, működőképes harcjárművek és különböző 
tüzérségi eszközök gondoskodnak arról, hogy rádöbben-
jünk: valójában a Kárpát-medence legnagyobb magán-
gyűjteményét tekinthetjük meg Oroszkán! Akinek ez 
nem lenne elég, azt minden év augusztusában felejthe-
tetlen hadibemutatóval várják a múzeum területén be-
rendezett hadszíntéren. A korabeli Garam-menti hadmű-
velet alapján elnevezett, “Südwind” hadibemutató már 
sokéves hagyománnyá vált ugyan, de évről-évre megúju-
ló koreográfiával eleveníti fel a második világháborúban 
itt zajlott véres harcokat.

Vadaš termálfürdő

A szlovák-magyar határ közelében, közvetlenül Pár-
kány (Štúrovo) városában található a Vadaš Thermal 
üdülőközpont, amely főként a nyári idényben válik  
a szórakozás és a pihenés paradicsomává. A strandfürdő 
különlegessége a tengeröböl alakú, óriási hullámme-
dence – a „Lagúna”. A Vadas Termálfürdő Szlovákia egyik 

legnagyobb termálfürdője a nyári hónapokban több ezer 
fürdőzőt csalogat Párkányba. A fürdő 24 hektáron terül el, 
8 szabadtéri és fedett medence várja a látogatókat.  Ter-
málvizét az 1973-ban elkezdődött kútfúrási munkálatok-
nak köszönheti, amikor is 39,7 °C hőmérsékletű termálvi-
zet tártak fel.
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Visegrádi vár, Salamon-torony, Királyi Palota

FELLEGVÁR

Visegrád talán legemblematikusabb építménye a Felleg-
vár (Citadella), melyre a köznyelv többnyire csak visegrádi 
várként utal, ezzel is kiemelve a Várhegy tetején maga-
sodó, tiszteletet parancsoló épületegyüttes kulturális je-
lentőségét. Évről évre több tízezren látogatnak el a város 
legmagasabb pontján fekvő Fellegvárba, melynek teras-
záról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, s mely 
több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak 
is otthont ad. 

KIRÁLYI PALOTA

A történelem iránt fogékonyabbak számára a palota be-
barangolása már önmagában is számos élményt kínál, de 
az állandó kiállítások és vetítések mellett, igénybe véve  
a tárlatvezetést, akár egy tartalmas fél napot is könnye-
dén el lehet tölteni a közel 700 esztendős épületegyüttes 
falai között. 

SALAMON-TORONY

A Salamon-torony tavasztól-őszig Visegrád egyik legaktí-
vabb látványossága, ahol egy-egy lovagi tornát, egy-egy 
dobos díszmenetet a hét szinte bármely napján láthatsz. 
A visegrádi alsó vár, melyet IV. Bélától Mátyás királyig va-
lamennyi magyar uralkodó folyamatosan korszerűsített, 
alapvetően három feladatot látott el mindvégig: katonai 
célokat szolgáló erődítmény, ispáni lakóhely, valamint ki-
rályi szálláshely volt. 

Az Apátkúti-völgy legszebb látnivalói: a Bertényi 
Miklós Füvészkert és az Ördögmalom-vízesés

Visegrádról a méltán híres Telgárthy-réten át (ahol hét-
végenként fürtökben ülnek a családok és párok) lehet 
eljutni a Bertényi Miklós Füvészkertbe. A kert különleges-
sége, hogy a környező területhez képest itt teljesen más 
a növényzettel és mikroklímával találkozhatsz, illetve egy 
madártani tanösvényen megismerkedhetsz a térségben 
honos madarakkal. Már a parkhoz vezető út is teli van ér-
dekes látnivalókkal, mint az Ördögmalom-vízesés, a Mag-
dolna-forrás és az Apátkúti patakok. A kerthez pedig pár 
éve már tartozik egy étterem is, az Ördögmalom Étterem. 
Itt tudod megváltani a belépőt és kellemes madárcsicser-
gésben és a fák lombjának susogását hallgatva pedig egy 
kávét is elfogyaszthatsz.
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Mogyoró-hegy legkedveltebb kirándulóhelyei: 
a Madas László Erdészeti Erdei Iskola 
és a Mogyoró-hegyi vadaspark

A visegrádi Mogyoró-hegyen 1988-ban alapított, később 
alapítója nevét felvevő Madas László Erdészeti Erdei Isko-
la Magyarország és Európa legelső erdei iskolája. Alapítá-
sa óta teljes kapacitással működik, évente 8000 látogatót 
fogad. Napjainkban már az egykori erdei iskolások gyer-
mekei járnak táborozni. A programok legnagyobb része  
az óvodás és általános iskolás gyermekeknek szól, de vár-
ják felnőtt csoportok, családok jelentkezését is. Az egy 
napra érkezőknek az „Erdei ünnepek” programsorozat és 
a tematikus túrák nyújtanak természettel és népi hagyo-
mányokkal kapcsolatos élményeket. A programok nem-
csak a nyári szezonra szólnak, hanem az egész évet fel-
ölelik. Az iskola lélegzetelállító panorámával rendelkező 
szálláshelyén 10 fűthető faházban és egy jurta faházban 
egyszerre 150 főnek tudnak szállást biztosítani.

A mogyoró-hegyi Madas László Erdészeti Erdei Iskolától 
nem messze alakították ki a vadbemutató kertet, ami  
az erdei iskolában történő oktatást is segíti. Területe mint-
egy 1,5 hektár, ahol gímszarvasok (bika, tehén, borjú), illet-
ve vaddisznók (kan, koca, süldők) élnek. 

Szentendrei Skanzen

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapításá- 
nak célja, hogy bemutassa a magyar nyelvterület népi 
építészetét, lakáskultúráját, gazdálkodását és életmód- 
ját eredeti, áttelepített épületekkel, hiteles tárgyakkal, 

régi településformák keretében, a 18. század közepétől 
a 20. század első feléig tartó időszakban. Az eredetileg 
tervezett 9 tájegység: Észak-Magyarországi falu /nyitása 
2010/, Felföldi mezőváros /2006/, Felső-Tiszavidék /1974/, 
Közép-Tiszavidék /2010 után/, Alföld /folyamatosan épül/, 
Dél-Dunántúl /2005/, Bakony-Balaton-felvidék /2000, 
Nyugat-Dunántúl /1993/, Kisalföld /1987/ - felépülte után a 
múzeum hazánk 18-19. századi népi építészeti hagyomá-
nyát, Európában egyedülálló módon, történeti örökség-
ként őrzi meg. 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az elmúlt 40 év során 
kiállításai, és kiszolgáló infrastruktúrája, programjai és 
szakmai- tudományos eredményei révén hazánk egyik 
legsikeresebb országos múzeumává vált. A hét hónapos 
nyitva tartás alatt a múzeumot felkereső közel negyed-
milliós látogatószám egyértelműen bizonyítja népszerű-
ségét a hazai és külföldi közönség körében. 
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Boldog Özséb kilátó, Pilis tető,
ciszterci kolostorrom

A 17 méter magas Boldog Özséb kilátó a 756 méteres Pi-
lis tető ékköve, amit egy nagyjából 4 órás túrázással ér-
hető el. Az idelátogató turisták arról számolnak be, hogy  
a kilátóból a kilátás páratlan, Magyarországon egyedülál-
ló látványt nyújt. A túra megtehető nagyobb gyerekekkel 
is, így akár az egész család élvezheti a közös kirándulást. 
A kilátóhoz nem csak azoknak javasoljuk az ellátogatást, 
akik túrázni szeretnének, hanem azoknak is, akiket érde-
kelnek a kolostorromok. Ezekből bővelkedik a kilátó kör-
nyéke. Megtalálhatod itt a pilisszentléleki pálos, a klast-
rompusztai pálos és a pilisszentkereszti ciszterci kolostor 
maradványait is.

Pilisborosjenői körtúra – Egri vár másolata, 
Nagy-kevély, Teve-szikla

A Pilis déli részének jellegzetes hegyvonulata, a fővárosból 
is jól látható Kevélyek csoportjára Pilisborosjenőről indul  
a körtúra. A körtúrán végigjárhatók az Ezüst-, a Nagy- és 
a Kis-Kevély kilátásban gazdag csúcsai, majd az Egri Csil-
lagok című nagysikerű film népszerű forgatási helyszíne, 
az „Egri Vár” romjait érintve, majd a Teve-szikla környé-
kének érdekes sziklaformációi mentén sétálhatunk vissza  
a faluba.

Pilisszentlélek: a Pálos kolostor romjai felett

Egy másik könnyű körtúra a Pilisszentléleket koszorúzó 
hegyek gerincén, érintve a hajdani pálos kolostor me-

seszép környezetben fekvő romjait, majd a Felső-Ecset-
hegy és az István-tető minden irányba szép kilátást adó 
gerincén át le a Barát-kúti erdészház előtti idilli szépségű, 
üdén zöldellő rétjéhez.

REŠTAURÁCIE, UBYTOVANIE 
A FARMÁRSKE TRHY V REGIÓNE 

Pilisszentiváni termelői piac

Az egyre tudatosabb vásárlóknak köszönhetően évről-év-
re növekszik az igény a termelői piacok iránt, ahol friss, 
egészséges és legfőképpen helyi gazdálkodók termékei-
ből válogathat a piacozni vágyó közönség. A Pilis legked-
veltebb termelői piaca Pilisszentivánon található, ahol 
a hazai gazdák mellett több helyi vagy a közelben tevé-
kenykedő kiskert-tulajdonos őstermelő is árusít a piacon.
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 Thermal*** wellnesshotel, Vadaš, Párkány

A Thermal*** wellnesshotelben összesen 47 szoba, 2 kon-
ferencia terem, étterem, wellnessközpont, csomagmeg-
őrző, játéksarok és kilátó terasz is található. Minden szoba 
fürdőszobával, telefonnal, LCD TV készülékkel és minibár-
ral felszerelt, valamint minden szobánk légkondicionált 
és ingyenes WiFi elérést biztosít. 

A félpanziós vagy teljes ellátást a Thermal étterem biz-
tosítja, amely a szálloda lobbyjából nyílik. A szállodában 
reggeli, ebéd és vacsora is rendelhető. A 3 évnél fiatalabb 
gyerekeknek, más fizető vendég kíséretében az étkezés 
és a szállás is ingyenes.

Patak Park Hotel*** Visegrád

A 3 csillagos Patak Park Hotel, Visegrád egyetlen felnőtt-
barát szállodájaként, a Dunakanyar egyik legszebb ré-
szén, az erdővel szegélyezett Apátkúti patak partján várja 
kedves Vendégeit, közvetlenül a természetben. Karnyúj-
tásnyira az erdő, Visegrád történelmi látnivalói, és szám-
talan sportolási lehetőség! 

A szállodában mindenki megtalálja a kedvére való idő-
töltést, legyen szó egy fárasztó túra utáni kényeztető 
masszázsról, egy romantikus vacsora utáni meghitt be-
szélgetésről a privát jakuzziban, vagy kollégái, barátai tár-
saságában eltöltött csapatépítésről. A Pilisi Parkerdő kö-
zelsége és a patak vidám csobogása csodás környezetet 
varázsol.



18

Kislugas Panzió és Vendéglő Pilisszentkereszt

2012-ben nyílt panzió öt szobával várja a vendégeit, mely 
14 fő befogadására alkalmas. Ezek közül két lakrész, 4-4 fő 
számára (egy nagyobb és egy kisebb szoba, egy fürdővel), 
valamint három két ágyas szoba (külön-külön fürdővel) 
biztosít nyugodt és igényes pihenést. 

Hotel Róz Szentendre 

Szentendre a Duna-kanyar gyöngyszeme, a művésze-
tek, templomok és múzeumok városa. Kedvelt célpontja  
a természetkedvelő kirándulóknak és a vizisportokat ked-
velőknek. A szálloda a festői óváros kapujában található. 
Egyes szobáiból a Duna és a Szentendrei-sziget látványá-
ban gyönyörködhetünk. A szálloda melletti teniszpálya és 
a Duna a sportolási lehetőségek tárházát biztosítja. A ho-
tel családias hangulatú étterme a bőséges reggelin kívül 
egész nap magyaros ételekkel áll vendégei rendelkezésére  
a kerthelyiségben is.

FELHASZNÁLT IRODALOM:

Baka Tomáš: Párkány – huszadik századi történetek. 
Marenčin PT, 2021.
Buzás Gergely (szerk.): A visegrádi fellegvár.  
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum,  
Visegrád, 2006.
Kertész István-Berki Zoltán-Bokody József-Heincz 
László-Vuray György-Lieber Tamás-Janata Károly: 
Pilis/Visegrádi-hegység turistakalauz térképpel.  
Cartographia, Budapest.
Dr. Mezei István - Lajos Ferenc: Pilis útikalauz  
(térképpel, 1957), Sport, Budapest, 1957.
Miczek György: A Pilis és a Visegrádi Hegység.  
Sport Kiadó, Budapest, 1991.
Preložník: Hron. Enigma, Bratislava, 2015.

FELHASZNÁLT ONLINE ADATBÁZISOK:

Szlovákiai Magyar Adatbank – Fórum 
Kisebbségkutató Intézet – www.adatbank.sk
Dunakanyar – Élménnyel töltve  
– https://ilovedunakanyar.hu/
Hazajátó Honismereti és Turista Egylet  
– www.hazajaroegylet.hu
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Hotel Róz Szentendre 

Szentendre je perlou Ohybu Dunaja, mestom umenia, 
kostolov a múzeí. Obľúbená destinácia pre milovníkov 
prírody a vodných športov. Hotel sa nachádza pri vstupnej 
bráne do malebného starého mesta. Niektoré izby ponú-
kajú výhľad na Dunaj a ostrov pri Szentendre. Tenisový 
kurt vedľa hotela a Dunaj ponúkajú širokú škálu špor-
tových aktivít. V hotelovej reštaurácii rodinného typu sa 
okrem výdatných raňajok v záhrade podávajú počas celé-
ho dňa jedlá maďarskej kuchyne.
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POUŽITÉ ONLINE DATABÁZY:

Maďarská databanka Slovenska - Fórum inštitútu 
pre výskum menšín – www.adatbank.sk
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a cestovný ruch – www.hazajaroegylet.hu
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 Wellness hotel Thermal***, Vadaš, Štúrovo

Má celkom 47 izieb, 2 konferenčné miestnosti, reštaurá-
ciu, wellness centrum, úschovňu batožiny, herný kútik 
a terasu s výhľadom. Všetky izby sú vybavené kúpeľňou, 
telefónom, LCD TV a minibarom, všetky izby sú klimati-
zované a majú bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. 
Polpenziu alebo plnú penziu poskytuje reštaurácia Ther-
mal, ktorá sa otvára z hotelovej haly. V hoteli sa podávajú 
raňajky, obedy a večere. Deti do 3 rokov v sprievode iného 
platiaceho hosťa majú stravovanie a ubytovanie zdarma.

Patak Park Hotel*** Visegrád

Trojhviezdičkový Hotel Patak Park, jediný hotel pre do-
spelých vo Višehrade, sa nachádza v jednej z najkrajších 
častí Dunajskej zákruty, na brehu potoka Apátkúti, obklo-
pený lesom a priamo v prírode. Les, historické pamiatky 
Višehradu a početné športové zariadenia sú na dosah! 
Hotel ponúka niečo pre každého, či už ide o rozmazná-
vajúcu masáž po náročnej túre, intímny rozhovor v súk-
romnej vírivke po romantickej večeri alebo teambuilding 
s kolegami a priateľmi. Blízkosť lesoparku Pilski a veselé 
zurčanie potoka vytvárajú nádherné prostredie.

Reštaurácia a penzión Kislugas, Pilisszentkereszt

Penzión otvorený v roku 2012 má päť izieb a môže ubyto-
vať 14 hostí. K dispozícii sú dva apartmány pre 4 - 4 osoby 
(jedna väčšia a jedna menšia izba, jedna s kúpeľňou) a tri 
dvojlôžkové izby (každá s kúpeľňou).
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Vyhliadka Boldog Özséb, Pilišská skala, 
cisterciánsky kláštor

17 metrov vysoká vyhliadka Boldog Özséb je klenotom 
756 metrov vysokej Pilišskej skaly, na ktorú sa dostane-
te po približne 4-hodinovej túre. Turisti, ktorí toto miesto 
navštevujú, uvádzajú, že panoráma z vyhliadky je jedineč-
ná a ponúka jedinečný výhľad v Maďarsku. Túru môže-
te absolvovať aj so staršími deťmi, takže si ju môže užiť 
celá rodina. Návštevu rozhľadne odporúčame nielen tým, 
ktorí majú radi turistiku, ale aj tým, ktorí sa zaujímajú  
o kláštory. Tých je v okolí rozhľadne veľa. Nájdete tu aj po-
zostatky palatínskeho kláštora v Hui, palatínskeho klášto-
ra Klastrompuszta a cisterciánskeho kláštora v Mlynkoch.

Okružná trasa Pilisborosjenő - replika  
hradu v Jágri, Nagy-Kevély, Ťavia skala

Túra sa začína v Pilisborosjene na charakteristické poho-
rie južnej časti Pilišu, skupinu Kevélyek, ktoré je viditeľné 
z hlavného mesta. Na okružnej trase sa môžete prejsť po-
pri vrcholoch Strieborný vrch, Veľký a Malý Kevély, potom 
okolo „zrúcaniny hradu v Jágri”, obľúbenej filmovej loká-
cie filmového hitu Hviezdy z Jágru, a potom sa môžete 
vrátiť do obce popri zaujímavých skalných útvaroch v ob-
lasti Ťavej skaly.

Hua: nad zrúcaninami paulinského kláštora

Ďalšia nenáročná okružná túra po hrebeni kopcov v okolí 
Hui, okolo zrúcanín bývalého paulínskeho kláštora v roz-

právkovom prostredí, potom po hrebeni vrchu Horný Ec-
set a vrchu István s krásnymi výhľadmi na všetky strany až 
na idylickú zelenú lúku pred lesníckym domom Barát-kút.

REŠTAURÁCIE, UBYTOVANIE 
A FARMÁRSKE TRHY V REGIÓNE 

Farmársky trh Pilisszentiván

Dopyt po farmárskych trhoch, kde si verejnosť môže vy-
brať čerstvé, zdravé a predovšetkým miestne produkty, 
z roka na rok rastie vďaka čoraz uvedomelším spotrebi-
teľom. Najobľúbenejší farmársky trh v Pilise sa nachádza 
v Pilisszentiváne, kde okrem miestnych farmárov predá-
va svoje produkty aj niekoľko miestnych alebo blízkych 
drobných farmárov, ktorí vlastnia záhrady.
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Najobľúbenejšie turistické miesta na Líščom vrchu: 
Lesná škola Lászlóa Madasa a Park divokej prírody 
na Líščom vrchu

Lesná škola Lászlóa Madasa, založená v roku 1988 na 
vrchu Mogyoró vo Vyšehrade a neskôr pomenovaná po 
svojom zakladateľovi, je prvou lesnou školou v Maďarsku 
a Európe. Od svojho založenia funguje na plnú kapacitu 
a ročne ju navštívi 8 000 návštevníkov. V súčasnosti cho-
dia do tábora deti bývalých žiakov lesnej školy. Väčšina 
programov je určená pre deti predškolského veku a žia-
kov základných škôl, ale vítané sú aj skupiny dospelých 
a rodiny. Pre tých, ktorí prídu na jeden deň, je pripravená 
séria „Lesných prázdnin“ a tematických výletov, ktoré po-
núkajú zážitky z prírody a ľudových tradícií. Programy sú 
určené nielen na letnú sezónu, ale aj na celý rok. V uby-
tovacích priestoroch školy s úchvatným panoramatickým 
výhľadom sa môže ubytovať až 150 ľudí v 10 vykurovaných 
chatkách a jednej jurtovej chatke.

Skanzen - Szentendre

Cieľom etnografického skanzenu v Szentendre bolo pred-
staviť ľudovú architektúru, kultúru bývania, poľnohos-
podárstvo a životný štýl maďarsky hovoriaceho regiónu 
s pôvodnými, premiestnenými stavbami a autentickými 
artefaktmi v kontexte starých foriem osídlenia od polo-
vice 18. do prvej polovice 20. storočia. Pôvodne plánova-
ných 9 krajinných jednotiek. Dediny severného Maďarska 
/otvorenie 2010/, Poľné mestečko na Vysočine /2006/, Hor-
ná Tisa /1974/, Stredná Tisa /2010 a ďalej/, Veľká nížina /vo 
výstavbe/, Južné Zadunajsko /2005/, Bakony-Balatonská 

vrchovina /2000/, Západné Zadunajsko /1993/, Malá nížina 
/1987/ - múzeum po svojom vybudovaní uchováva ľudovú 
architektonickú tradíciu našej krajiny z 18. až 19. storočia 
ako historické dedičstvo, ktoré je v Európe jedinečné. 

Za posledných 40 rokov sa Národopisné múzeum pod 
holým nebom stalo jedným z najúspešnejších národných 
múzeí v Maďarsku vďaka svojim výstavám, infraštruktúre 
služieb, programom a odborným a vedeckým výsledkom. 
O jeho popularite svedčí aj to, že ho počas sedemmesač-
ného otváracieho obdobia navštívilo takmer štvrť milióna 
návštevníkov, čo svedčí o jeho obľúbenosti u verejnosti 
doma i v zahraničí. 
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Hrad Vyšehrad, Šalamúnova veža, 
kráľovský palác

PEVNOSŤ

Azda najvýraznejšou stavbou vo Vyšehrade je Pevnosť, 
ktorá sa zvyčajne hovorovo nazýva Vyšehradský hrad, čo 
poukazuje na kultúrny význam tohto komplexu vzbudzu-
júceho rešpekt, ktorý sa nachádza na vrchole hradného 
kopca. Každoročne prichádza viac ako desaťtisíc turistov 
si pozrieť vrchol Pevnosti. Z jej terasi sa nám otvára mi-
moriadna panoráma na ohyb Dunaja a ktorá je domovom 
viacerých výstav, prevažne zaoberájúcich sa tematikou 
stredoveku.

KRÁĽOVSKÝ PALÁC

Pre záujemcov o históriu ponúka samotná prehliadka pa-
láca množstvo zážitkov, ale okrem stálych expozícií a pre-
mietaní môže prehliadka so sprievodcom môže byť nabi-
tý aj cez polovičku dňa  medzi múrmi 700 rokov starého 
komplexu.

ŠALAMÚNOVA VEŽA

Od jari do jesene je Šalamúnova veža jednou z najaktív-
nejších vyšehradských atrakcií, kde môžete takmer kaž-
dý deň v týždni sledovať rytiersky turnaj alebo bubnový 
sprievod. Dolný hrad Vyšehradu, ktorý priebežne moder-
nizovali všetci uhorskí panovníci od Bela IV. až po kráľa 
Mateja, mal vždy tri hlavné funkcie: vojenskú pevnosť, žu-
panskú rezidenciu a kráľovské sídlo.

Najkrajšie pamiatky údolia Apátkúti: botanická 
záhrada Bertényi Miklós a vodopád “Ördögmalom”

Z Vyšehradu sa môžete dostať do botanickej záhrady Ber-
tényi Miklós cez známy Telgárthyho hrebienok (kde cez 
víkendy sedávajú rodiny a páry v skupinkách). Zvláštnos-
ťou záhrady je, že má úplne inú flóru a mikroklímu ako 
okolie a ornitologický chodník, na ktorom sa môžete do-
zvedieť o vtákoch žijúcich v tejto oblasti. Už cesta vedúca 
do parku je plná zaujímavých pamiatok, ako je vodopád 
“Ördögmalom”, prameň Magdalény a potoky “Apátkút”. 
V záhrade sa už niekoľko rokov nachádza aj reštaurácia 
Čertov mlyn. Tu si môžete kúpiť lístok a vychutnať si kávu 
pri počúvaní spevu vtákov a šumenia stromov.
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Materiál, ktorý je v súčasnosti vystavený, zaberá takmer  
1 000 metrov štvorcových. Počet ručných zbraní je v sú-
časnosti približne 400. Nie sú tu však vystavené len relik-
vie, uniformy a ručné zbrane. Vraky lietadiel, ťažké zbrane, 
operačné bojové vozidlá a rôzne delostrelecké kusy vás 
presvedčia, že sa vlastne pozeráte na najväčšiu súkromnú 
zbierku v Karpatskej kotline v Pohronskom Ruskove! 

Ak vám to nestačí, každý rok v auguste sa na bojisku  
v areáli múzea koná nezabudnuteľná vojnová šou. Vojno-
vé predstavenie „Südwind“, pomenované podľa dobovej 
operácie na rieke Hron, sa stalo dlhoročnou tradíciou, ale 
každý rok sa choreograficky mení a pripomína krvavé bit-
ky druhej svetovej vojny.

Termálne kúpalisko Vadaš

Termálne kúpalisko Vadaš, ktoré sa nachádza neďaleko 
slovensko-maďarských hraníc, priamo v meste Štúrovo, 
je rajom zábavy a oddychu najmä počas letnej sezóny. 
Zvláštnosťou kúpeľov je obrovský bazén s vlnami v tvare 
zálivu - „Lagoon“. 

Termálne kúpalisko Vadaš je jedným z najväčších ter-
málnych kúpalísk na Slovensku a v letných mesiacoch 
priťahuje do Štúrova tisíce kúpajúcich sa. Kúpele sa roz-
prestierajú na ploche 24 hektárov a majú 8 vonkajších  
a vnútorných bazénov.  Termálne vody sú výsledkom vrt-
ných prác, ktoré sa začali v roku 1973 a ktoré odhalili ter-
málne vody s teplotou 39,7 °C.
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V roku 2016 tu vzniklo Občianske združenie Sacher, ini-
ciatíva niektorých miestnych intelektuálov na oživenie 
dovtedy zanedbávaného Sacherovho kultu. Združenie or-
ganizuje súťaže v pečení Sacherovej torty, stále a dočasné 
výstavy, vlastivedné vystúpenia a iné propagačné akcie, 
zapája sa do medzinárodných projektov.

Festival ľudového umenia v Želiezovciach

Už viac ako päťdesiat rokov sa v Želiezovciach každoroč-
ne organizuje Národný festival ľudového umenia, ktorý 
možno právom nazvať oslavou ľudového umenia. Festival, 
ktorý sa zvyčajne koná v auguste, čaká na návštevníkov 
pestrým programom vo viacúčelových priestoroch zria-
dených pre túto príležitosť v Schubertovom parku.

Rok 2019 bol medzníkom v živote festivalu, keďže bol za-
radený do zoznamu svetových festivalov CIOFF (Interna-
tional Council of Organizations of Folklore Festivals and 
Folkart). Svet založený v roku 1970 s 93 národnými člen-
skými štátmi má jedinečnú úlohu pri propagácii tradič-
ných kultúr svojich členských krajín prostredníctvom viac 
ako 264 svetových festivalov, čím pomáha dosahovať ciele 
medzinárodných dohovorov UNESCO o kultúrnej rozma-
nitosti a intelektuálnym dedičstvom.

Na programových miestach môžu vystúpiť tí najlepší a noví 
objavitelia maďarského umeleckého sveta, ale poskytujú 
príležitosť aj individuálnym účinkujúcim, inštrumentál-
nym súborom a tanečným skupinám, ktorí chcú vystúpiť  
a svojou účasťou obohatiť toto prestížne národné podujatie. 

Ľudoví umelci a ľudoví remeselníci z rôznych regiónov 
oboznamujú návštevníkov s kúskami starých remesiel, 
ktoré sú na mnohých miestach zabudnuté, kde môžu 
ochutnať základy remesla sami, ale aj organizované zdru-
žením.

Na ceste vojen - návšteva Vojenského his- 
torického múzea (Military Historical Museum)

V „posledných hodinách“ druhej svetovej vojny sa front 
pri obci s maďarskou väčšinou zastavil a potom sa pohol 
ďalej, pričom za sebou zanechal strašnú spúšť. Aby sa ne-
zabudlo na hrdinov a obete hrdinských bojov, zasvätil svoj 
život tejto veci László Zsákovics z Pohronského Ruskova 
a zriadil tu pôsobivé vojensko-historické múzeum s pa-
miatkami z oboch svetových vojen.
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TURISTICKÉ ATRAKCIE POZDĹŽ
PILIŠA A HRONU

Esterházyho odkaz a buditeľský kult 
Sachera v  Želiezovciach

Želiezovský zámok bol postavený v roku 1720 a pôvodne 
slúžil ako klasický vidiecky kaštieľ a letné sídlo Esterhá-
zyovcov. Budova má štyri krídla a vnútorný dvor. Zámok 
obklopuje rozprávkový anglický park s potokom, vzácny-
mi stromami, platanmi, cyprusom a 350-ročným dubom. 
V roku 1818 Ján Karol Esterházy požiadal skladateľa Fran-
za Schuberta, aby učil ich dcéry Máriu a Karolínu. Slávny 
skladateľ žil na zámku niekoľko mesiacov. Medzi ďalšie 
známe osobnosti patrí Franz Sacher, ktorý podľa písom-
ných záznamov v rokoch 1842 až 1843 slúžil aj Esterhá-
zyovcom.

Po smrti grófa Karola Jána Esterházyho v roku 1834 sa 
jeho manželka Rozina Esterházyová (rod. Festetich) roz-
hodla presťahovať ich tri deti z hlučného cisárskeho hlav-
ného mesta na dlhý čas do Železoviec, ktoré doteraz slú-
žilo len ako letné sídla. Grófka mala nostalgiu za Viedňou 
v roku 1842, a tak sa rozhodla pripomenúť si ju aspoň vo 
svojej kuchyni. Do Horného Uhorska preto pozval šéfku-
chára Franza Sachera (tvorcu známej torty pomenovanej 
po ňom) spolu s manželkou Róziou Veiningerovou. Do-
časným domovom sa im stal dom v tesnej blízkosti hra-
du. O rok neskôr, 8. februára 1843, sa im v tomto dome 
narodil syn Eduard, ktorý neskôr vo Viedni založil hotel 
Sacher svetového formátu. Preto sa dnes používa názov 
Sacherov dom.

V čase zmeny režimu budovu, z ktorej sa stala takmer 
ruina, nakoniec kúpila miestna základná organizácia Cse-
madoku. Noví majitelia časť nehnuteľností v bohatšom 
majetku zbúrali, zvyšné torzo zrenovovali, prestavali a pri-
stavili nové dlho nedokončené krídlo. V roku 2003 odhalil 
Csemadok spolu so Spolkom Rákócziho priateľov novú 
Sacherovu pamätnú tabuľu.

Počnúc rokom 2010 zažíva dom nový rozkvet. Vďaka zák-
ladnej organizácii Csemadok-u sa v rámci spoločenského 
pohybu (predajom tehlových lístkov) podarilo dobudovať 
nové krídlo a rozšíriť ho o vonkajšiu terasu. Tento nový 
komunitný priestor ponúka nespočetné množstvo príle-
žitostí. Dom je novým domovom pre množstvo podujatí, 
konferencií, výstav, koncertov a festivalov.
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Pilisvörösvár

Pilisvörösvár sa nachádza v západnej časti povodia Piliš-
skej alebo Pilisvörösvárskej kotline, pozdĺž dôležitej do-
pravnej cesty vedúcej v pozdĺžnom údolí, ktoré tvorí po-
vodie potoka Aranyhegy a jeho prítokov. Pilisvörösvárska 
jazerná sústava - päť banských jazier nachádzajúcich sa v 
juho-juhovýchodnej časti mesta slúži najmä na rybolov a 
rekreáciu. 

Obľúbeným cieľom osady je pamätný park Bányász, 
ktorý vznikol z iniciatívy Istvána Zelenaia na centrálnom 
námestí bývalej banskej osady v Pilisvörösvári. V Mú-
zeu dediny na Kaplnkovej ulici si návštevníci môžu po-
zrieť vlastivednú zbierku mesta, ktorá bola postavená  
v starom sedliackom statku.

Pilisszentkereszt

Nachádza sa 26 km od severnej hranice Budapešti, v údolí 
Dunaja, presnejšie v údolí Piliša, pod Chotárskym kame-
ňom a Pilišom. Tu sa nachádzajú ruiny pilišského kláštora 
a kaplnky cistercitského opátstva (13. storočie). 

K významným pamiatkam patrí aj barokový rímskokato-
lícky kostol, poľovnícky zámoček na Kohútiom vrchu, skal-
né bralo Železná brána, Čertova diera v Sopláku, Jaskyňa 
Zlodejov, Skaly Zlodejov, Chotárska skala (700 m, najvyšší 
bod Visegrádských vrchov) na Chotárskej skale nájdeme 
ešte útulok a turistické múzeum Báróna Eötvösa Lorán-
da, ako aj lyžiarske stredisko, ktoré je dnes najstarším ly-
žiarskym strediskom v Maďarsku.
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a Dobogókő (700 metrov). K ďalším významným turistickým 
atrakciám patria náučné chodníky Csobánka, Stredoeuróp-
sky skautský park, jaskyňa Mackó, Mačacia jaskyňa, hrad 
Margitliget a Dom života Ottokara Prochászkuv Prohászke.

Pilisborosjenő

Osada sa nachádza severne od Budapešti, pozdĺž juhový-
chodných hrebeňov pohoria Piliš, je obľúbenou destiná-
ciou pre turistov. Pilisborosjenő sa nachádza v susedstve 
Nagy-Kevély južným smerom, z vrcholu ktorého je nád-
herná panoráma horských údolí, okolitých dedín a pásu 
Dunaja. Neďaleko hranice osady bol postavený dodnes 
stojaci hrad, ktorý sa používal pri natáčaní filmu Jágerské 
hviezdy. Medzi jeho atrakcie patrí rímskokatolícky kostol 
postavený v roku 1756, Nemecký národný krajinný dom  
a Ťavia skala.

Solymár

Osada sa nachádza v oblasti obklopenej potokom Arany- 
hegy, údolím Jegenye, Budínskymi vrchmi a Pilišom. 
Rímskokatolícky kostol v obci (kostol Mena Panny Márie) 
bol postavený v rokoch 1782 až 1785 v neskorobarokovom 
slohu. Za zmienku stojí barokový svätý oltár s obrazom 
Ferenca Józsefa Falconera, kazateľnica a skriňa sakristie  
s tulipánovými remienkami. V obci sa nachádza Vlasti-
vedná zbierka Dr. Istvána Jablonkaya, ktorá je zbierkou 
starého statku, ktorý bol pôvodne otvorený 19. augusta 
1972. Obľúbeným miestom na turistiku a oddych je Ru-
žový prameň uprostred Dolnej Jegenskej doliny. Obľúbe-
ným výletným cieľom je aj vodopád v doline Jegene, ktorý 
je s výškou 5 metrov najväčším vodopádom v Budínskych 
vrchoch. Za zmienku stojí aj zrúcanina stredovekého krá-
ľovského hradu v Solymári na Matyášovom vrchu.
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Ďalší rozkvet mesto dosiahlo za vlády kráľa Mateja. Dnes 
je Vyšehrad obľúbenou destináciou domáceho i medzi-
národného cestovného ruchu, nachádza sa v ohybe Du-
naja, jednej z najnavštevovanejších dovolenkových ob-
lastí v krajine. Hoci má len niečo cez 1800 obyvateľov, je 
jedným z najmenších miest v krajine a ročne prijme nie 
menej ako 300 000 hostí.

Leányfalu

Leányfalu sa nachádza v ohybe Dunaja, na úpätí Vyše- 
hradských vrchov, medzi Vöröskő, vrchom Nyerges a ra-
menom Svätom Ondrejovi, vedľa hlavnej cesty 11, 27 km 
od Budapešti. V Leányfalu sa nachádza prominentná re-
kreačná oblasť, ktorá vznikla vtedy, keď pri skúšobných vr-
toch koncom 60. rokov 20. storočia bola nájdená termálna 
voda s teplotou 36 °C, takže bolo možné vybudovať ter-
málne kúpalisko so 4 bazénmi. 50-metrový plavecký ba-
zén je vhodný aj na usporiadanie športových súťaží.

Pilisszentlászló

Je to najvyššie položená osada vo Vyšehradských vrchoch, 
leží medzi 310 a 430 metrami, asi 8 km od Svätého On-
dreja. Zo Svätého Václava sa ľahko dostanete ku všetkým 
pamiatkam Vyšehradských vrchov (Vyšehrad, Chotárna 
skala, Roklina Rám, Červený Kameň, Kazateľská stolica). 
Celé vnútorné a vonkajšie územie obce je tiež súčasťou 
Národného parku Dunaj-Ipeľ. Jeho kostol je jedinou pa-
miatkou v obci. Kostol postavili paulíni v rokoch 1770-1772 
na mieste zničeného kláštora, na jeho základových mú-
roch, v barokovom slohu.

Csobánka

Obec sa nachádza v kotline ohraničenej 328 metrovým 
štítom Oszoly s 352 metrovým vrchom, Kis-Kevély vyso-
kým 488 metrov, sedlom Csobánkai a vrchom Hosszú, 
ktorý je otvorený zo severoseverozápadu. Na severozápad 
od Csobánky sa týči najvyšší bod Pilis, Pilis (757 metrov)  
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Štúrovo

Štúrovo sa nachádza oproti Ostrihomu v Maďarsku, na 
ľavom brehu Dunaja. Jeho nádherné prírodné prostredie  
a očarujúca atmosféra mesta ho robia atraktívnym 
pre peších turistov. Štúrovo v posledných desaťročiach 
navštevuje veľa ľudí, aby ochutnali gastronomické špecia-
lity, ale aj skupiny priateľov a rodiny s malými deťmi radi 
spoznávajú mesto na cyklotúre. Štúrovo je rovnako zná-
me jesenným veľtrhom Šimona a Júdu, ako aj mostom 
Márie Valérie a pôvabnou mestskou pešou zónou a fon-
tánami. V meste sa nachádza bronzová jazdecká socha 
poľského kráľa Jána III. , ktorá sa vyrábala takmer 15 ro-
kov, pochádza od umelca Gyulu Bartu a Gyulu Bartusza. 
Počas návštevy hradu sa oplatí navštíviť aj farský kostol 
sv. Imricha, ktorý bol postavený v barokovom slohu za-
čiatkom 18. storočia pod arcidiecézou Lipóta Kollonicha.  
V roku 1878 ho zrenovoval arcibiskup János Simor.

Vyšehrad

Prvé písomnosti v latinčine spomínajú Vyšehrad v roku 
1009 (čo znamená vysoký hrad). Prvý hrad Vyšehradu bol 
postavený na castrum s použitím jeho kameňov, ale ten-
to hrad bol zničený počas tatárskych vpádov. Dnešnú po-
dobu hradnej sústavi začala stavať manželka kráľa Bélu IV.   
v 50. rokoch 13. storočia. Jeho časti tvorí Citadela na 328 
m vysokom kopci, Dolný hrad na kopci pod Hradným 
kopcom a Vodná bašta na brehu Dunaja. Mesto nado-
budlo medzinárodný význam v XV. storočí, v dobe Anju-
ovcov. Róbert Karol začal so stavbou kráľovského paláca 
okolo roku 1320 na hlavnej ulici mesta, pri brehu Dunaja.  

V priebehu niekoľkých rokov sa toto centrum stalo kráľov-
ským sídlom a obľúbeným domovom panovníka. V roku 
1335 sa konalo slávne kráľovské stretnutie, ktorého sa  zú-
častnil uhorský kráľ Karol I., český kráľ Ján, poľský kráľ Ka-
zimír, moravský gróf Karol, bavorský Henrik Wittelsbach  
a saské knieža Rudolf. Vznikla tak významná hospodárska 
dohoda, podľa ktorého sa členovia sa osamostatnia od 
Viedne a západných obchodníkov. Medzi historickými múr-
mi Kráľovského paláca maďarskí, československí a poľskí 
premiéri v roku 1991 podľa vzoru svojich predkov obnovili 
spoluprácu s názvom Vyšehradská štvorka.
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Bíňa

Jednou z najvýznamnejších archeologických lokalít na 
Slovensku je obec Bíňa. K zaujímavostiam v Bíni patrí 
dvojvežový rímskokatolícky kostol Panny Márie, postave-
ný pred rokom 1217. Kláštor pôvodne postavený v román-
skom štýle začiatkom 13. storočia, je neskororománskou 
stavbou európskeho významu s jedinečnými románsky-
mi a ranogotickými prvkami. Návštevníkov obce na prvý 
pohľad zaujme neďaleká Kaplnka dvanástich apoštolov. 
Je to pôvodne románska rotunda zo začiatku 12. storočia 
zdobená nástennými maľbami, ktorá bola po roku 1755 
barokovo prestavaná. Národopisnou kuriozitou je Bíňov-
ský kroj, ktorého zvláštnosťou je, že pás je spomedzi uhor-
ských ženských krojov najnižšie.

Kamenný Most

Nachádza sa 7 km severozápadne od Štúrova, na pravom 
brehu Hronu. Pamiatky: sústava priehradných nádrží na 
potoku Pariš, oblúkový kostol postavený v rokoch 1742-46 
ostrihomskou kapitulou, zasvätený mučeníkovi svätému 
Moritzovi honorárnym biskupom Mihálym Frivaiszom 24. 
mája 1748. Jeho oltárne obrazy sú od Károlya Jakobeyho 
(1874). V obci sa nachádza prírodná rezervácia Čistina.

Nána

Nána sa nachádza 2 km severozápadne od Štúrova, neďa-
leko západného pobrežia Hronu. Územie horského chvos-
ta je od roku 1965 chránené (CHKO Vŕšok) pre suchomilné 
rastlinné spolky. Deň obce sa v obci koná každoročne od 
roku 2003. Divadelná skupina bola založená v roku 1996. 
Ich výkony boli odmenené viacerými oceneniami a dielo 
Márie Juhászovej bolo v roku 2009 ocenené cenou Káro-
lya Micsa.
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PREZENTÁCIA SÍDIEL REGIÓNU

Želiezovce

Nachádzajú sa 25 km južne od Levíc, na pravom brehu 
Hronu. Jeho rímskokatolický kostol zasvätený sv. Jakubovi 
bol postavený v gotickom slohu v druhej polovici 14. storo-
čia. Jedna z fresiek v interiéri kostola zobrazuje rozsudok 
Györgya Vesszősa, ktorý v prvom ťažení v Neapole v roku 
1348 bojoval na strane Ľudovíta I. a na rozkaz kráľa sťal 
hlavu nevinne obvinenému princovi Charlesovi z Durazu 
v meste Aversa.
 
Mestský zámok bol postavený okolo roku 1720 v neskoro-
barokovom slohu. V takzvanom „Sovom dome“ bola zria-
dená výstava na počesť Franza Schuberta, ktorý tu kedysi 
býval a slúžil tu Esterházyovcom.

Pohronský Ruskov

Nachádza sa 33 km južne od Levíc, na pravom brehu 
Hronu. Archeologické nálezy dokazujú, že ľudia na úze-
mí žili už v praveku. Svoje stopy tu zanechala aj ľudová 
línová kultúra, poľská kultúra, kultúra Hévmagyarád a ľud 
doby halštatskej. Hlavné atrakcie: Rímskokatolický kostol 
zasvätený Panne Márii, postavený v rokoch 1953 až 1962, 
veža bola postavená v roku 2003. Významným priemysel-
ným objektom v obci je mlyn, ktorý bol postavený v roku 
1912. V obci sa nachádza Vojenské historické múzeum, 
ktoré počas celého roka čaká na návštevníkov bohatým 
programom.
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GEOGRAFICKÁ POLOHA OBLASTI

Ako už názov regiónu napovedá, pomenovanie Pohronia 
vychádza z rieky Hron, ktorý preteká týmto regiónom. Hron 
je prítokom Dunaja na Slovensku s celkovou dĺžkou 289 
km, plochou povodia 5465 km² a priemerným prietokom 
55,2 m³/s. Pramení v Nízkych Tatrách, na Kráľovej holi (1948 
m) vedľa Telgárta. Ďalej tečie v pozdĺžnej doline na západ 
do Banskej Bystrice a potom smerom na juh. Pri Leviciach 
preráža sopečné pohoria a dostáva sa do nížin. Napokon 
sa popri Štúrove, oproti Ostrihomu vlieva do Dunaja. V na-
šej publikácii uvádzame turistické atrakcie pozdĺž dolného 
toku rieky Hron, tento región zahŕňa obce v údolí od Levíc 
po ústie rieky. 

Ďalším protagonistom našej publikácie je oblasť Piliša, kto-
rá zahŕňa Višehradské pohorie a jeho okrajové oblasti až 
po Svätý Ondrej. Pohorie Piliša sa nachádza len tridsať ki-
lometrov od Budapešti a je jednou z najnavštevovanejších 
turistických destinácií v Maďarsku. Oblasť láka najmä mi-
lovníkov aktívnej turistiky, ale aj rodiny s malými deťmi či 
starší ľudia uprednostňujú návštevu pohoria bohatého na 
prírodné hodnoty na dlhšie či kratšie výlety.

Pohorie Piliša, Višehradu a Novohradských vrchov, časť 
údolia Ipeľ medzi Hontom a Balašskými ďarmotami a nie-
ktoré oblasti ostrova Svätého Ondreja sú pokryté Národ-
ným parkom Dunaj-Ipeľ. Dunaj z kultúrneho hľadiska vždy 
nahrnul a „zmýval“ osudy národov žijúcich pozdĺž rieky. Piliš 
je najvýchodnejším členom Transdunajského pohoria. Naj-
vyššie vrcholy pohoria majú dnes niečo cez sedemsto met-
rov (Veľký-Soplák 710 m, Veľký-Bodzáš 717 m, Pilišský kon-
čiar 756 m), hoci pôvodne mohli byť vysoké ako Himaláje.

Hlavný rozdiel medzi Višehradskými vrchmi a Pilišom je v 
tom, že sú sopečného pôvodu. Najvyšší vrch pohoria Cho-
tárna skala, je vysoký len sedemsto metrov. Fauna poho-
ria a susedného Piliša je napriek rozdielnej geologickej 
stavbe veľmi podobná.
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