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„Három világot egyesít futásod,
síkságok, dombok és hegyek

bámulják bokáid villanását, hol mindenütt,
mosolygó béke, szeretet,

gyermekkorom ezüst csengése vesz körül,
habok dúdolása, nyugtató zenék

ringatnak s úgy érzem a vizek s erdők szagát
mint apáim lehelletét.„
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Szeretettel köszöntjük Önt a Duna, 
Garam, Ipoly folyók találkozásának 
régiójában, amelyet az első kettő nevéből 
eredeztetve Ister-Granum néven igyekszünk 
megismertetni, megszerettetni az itt élőkkel, 
és a hozzánk látogatókkal.

Térségünk a Mária Valéria híd 2001. október 
11-i újjáépítése óta kínálja egységes egészként 
önmagát, az ide érkezők számára. A természet 
és a történelem páratlanul izgalmas kultúrtájat 
alakított ki e folyók mentén. Királyok, tudósok, 
művészek földje ez a festői táj, ahol a három 
folyó találkozik.
Kiadványunkban szeretnénk körbekalauzolni az 
Esztergom, és Párkány központú határon átnyúló 
régiónkban. A kisebb tájegységek bemutatásával 
kedvet csinálni ahhoz, hogy akár négy, akár 
kétkeréken, gyalog, vízen, vagy netán kisvonattal 
látogassanak el, fedezzék fel természeti és kultu-
rális kincsekben gazdag településeinket.



MÁRIANOSZTRA
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BÖRZSÖNY

Természeti értékekben talán az egyik 
leggazdagabb, és kulturális értékekben is 
számos kincset őrző tájegység. Az Ipoly és a 
Duna mentén sorakoznak, néhol bekúszva a 
völgyekbe a települések. 

Esztergom felől érkezve jelenleg a letkési 
hídon tudjuk megközelíteni a Börzsöny 
vidékét. Délnek indulva Ipolydamásdon a falu 
határában megtekinthetjük az 1669-ben a 
török által lerombolt vár maradványait, ahol az 
elmúlt években hagyományteremtő jelleggel, 
várjátékokkal várják az ide érkezőket. Szob – az 
Ipoly és a Duna torkolatánál fekvő kisváros – 
folyamatosan újul meg az elmúlt években. A 
településen megtalálható a Luczenbacher 
család hagyatékaként a Duna parton talál-
ható kastély, a temetőben fellehető Feszi 
Frigyes által tervezett neogótikus sírboltjuk. A 
Börzsöny múzeum a város az Ipoly-völgye és a 
Dunakanyar egyéb településeinek történetét 
mutatja be régészeti tárgyakon keresztül. A 
Börzsönyi kisvasúttal kirándulást tehetünk 
Márianosztrára, ahol festői környezetben 
fekszik a XV. századi alapokra, az 1780-as 
években épült pálos templom és rendház, 
amelynek utóbbi része jelenleg börtönként 
működik. Ha szobról a Duna vonalát követve 
indulunk tovább – akár a folyó partján kiépített 
kerékpárúton – hamarosan Zebegénybe érünk. 
A falu főterén áll az 1910-ben Györgyi Dénes, 

Jánszky Béla és Kós Károly tervei alapján épített 
Havas Boldogasszony római katolikus templom, 
amely a XX. századi szecessziós építészet egyik 
gyöngyszeme. A településről érdemes felkap-
tatni a környező hegyekre, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílik a folyó kanyarulatára. A kicsiny 
faluban változatos program-, és gasztronómiai 
kínálat várja a vendégeket (Tökvilág fesztivál, 

MÁRIANOSZTRA

ZEBEGÉNY

SZOB
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sárkányfesztivál, Gőzgombóc fesztivál). szob 
mellett Nagymaros a Börzsöny legnagyobb tele-
pülése, ahová zebegényből a szent Mihály hegyi 
Julianus kilátó érintésével kisebb erdei túra kere-
tében is átjuthatunk. A város legjelentősebb épí-
tett öröksége az 1509-ben épült gótikus római 
katolikus templom, amelyet barokk stílusban 
boltozták újra 1771-ben. A templom mellett 
áll szent István és Gizella királyné szobra. Az 
alkotást Lukács István helyi szobrászművész 
készítette 2001-ben. nagymaros szombat déle-
lőttönként működő helyi termék piaca nemcsak 
a szűkebb régió, de budapesti vásárlók kedvelt 
hétvégi „célállomása” is. Kismarosról – Szoko-
lyán át – Királyrétig utazhatunk, az 1893-ban 
épített kisvasúton, amit eredetileg a kitermelt 
fa elszállítására építettek. Királyrétről számos 
túraútvonal közül választhatunk. Így akár 
felkapaszkodhatunk a Börzsöny legmagasabb 
pontjára, a Csóványosra.
A Börzsöny Ipoly völgyi oldalának talán leg 
emblematikusabb települése Nagybörzsöny. 
sokak által ismert a XIII. század elején román 
stílusban épült, kisméretű, egyhajós szent István 
temploma. A faluban további három templom 
is áll. A gótikus stílusban a XIV. században épült 
Bányásztemplom, az 1700-as években épített 
szent Mihály plébániatemplom, és a XIX. századi 
Evangélikus templom. Tájháza egy 17. századi 
épületben kapott helyet, és többek között a 
helyi bányászat, bortermelés és kézművesség 
történetét is bemutatja. Az 1861-ben épült 
vízimalma ipari műemlék. Az épített örökség 
mellett a helyi termék területén is gazdag kíná-
lat alakult ki a faluban az elmúlt években. 

NAGYMAROS

NAGYBÖRZSÖNY
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Az Ipoly menti út áthalad a közel ezer éves múlt-
ra visszatekintő Vámosmikolán. A XV. században 
vásárhely és mezőváros volt, a Léva várához tar-
tozott, s így került Esterházy herceg hitbizomá-
nyába. A barokk Huszár-kastély 1750 körül épült. 
Először az Esterházy-, majd a Huszár családé 
volt. Emeletes, neobarokk átalakítására a XX. 
században került sor. Ma iskolaként funkcionál. 
Letérve a főútról Perőcsénybe térhetünk be, ahol 
megtekinthetjük a XIV. századi, gótikus eredetű, 
egyhajós templomot, melyet előbb barokk, majd 
a XIX. században romantikus stílusban újítottak 
meg. Kisebb kirándulással elérhetjük a község 
közelében, a Várbérc nevű 715 méter magas 
csúcsán álló egykori salgóvár falmaradványait, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környékre. A 
Börzsöny hegység egyik legszebb helyén fekvő kis 
falu Kemence, melyet a faluról elnevezett patak 
szel ketté. Mátyás király és felesége is szívesen 
vadászott az itteni erdőkben, melyek ma kedvelt 
kirándulóhelyek. A Diósjenőre átvezető völgyben 
ideális táborhelyeket találhatóak, ahol a cserké-
szek, iskolások igazi nomád körülmények között 
tapasztalhatják meg a természetközeliséget. A 
völgyben kisvasút is közlekedik, és kerékpárral is 
kiválóan járható. Az Ipoly-völgy régióhoz tatozó 
legészakibb települése Bernecebaráti. A falu felé 
közeledve már messziről föltűnik a hegytetőn 
álló hagymasisakos tornyú templom. Mária 
mennybemenetele tiszteletére felszentelt, a 
hegyen épült középkori, tornyos, egyhajós 
barokk templomot középkori kerítőfal veszi körül. 
Bernecebaráti és környéke is csalogatja a túrázni 
vágyókat. Többek között a közelben található 
a Drégelyvár, ahonnan mesés kilátás nyílik a tájra.

BERNECEBARÁTI

KEMENCE

PERŐCSÉNY

VÁMOSMIKOLA



DERA-PATAK VÖLGYE
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PILIS – 
VISEGRÁDI 
HEGYSÉG

A Pilist és a Visegrádi-hegységet a Pomázt 
Esztergommal összekötő egyenes mentén 
húzódó Dera- és Szentléleki-patak völgye 
választja el egymástól. Az Ister-Granum 
régiójának szempontjából viszont egyként 
kezeljük, hiszen a Börzsöny mellett ez a 
térség is egy egybefüggő, leginkább erdős 
tájegység. Gyönyörű táji környezetben 
azért természetesen megbújnak olyan 
építészeti örökségek is, amelyek 
felkeresése önmagukban is látogatásunk 
célját képezhetik.

Pilisszentlélek Esztergom településrésze.  
A keskeny völgyben megbúvó falucska már az 
őskorban lakott volt. IV. Béla Benedek-völgyben 
lévő vadászkastélyát a pálosoknak ajándékozta, 
akik kápolnát és kolostort építettek, amelynek 
maradványai festői környezetben találhatóak. 
A faluból több túraútvonal közül választva 
járhatjuk be a környéket, vagy kiindulópont-
ként a Dunakanyar, esetleg más célpontok 
irányába is elindulhatunk. Így választhatjuk úti 
célként Dobogókőt, ahonnan a Dunakanyarra, a 
visegrádi várra is ráláthatunk. sípályáját kedvelik a 
téli sportok szerelmesei. A Két-bükkfa-nyereg, és a 
Pilis-tető érintésével juthatunk le Pilisszentkeresztre. 
A falu határában található Klastrom-kertben állt 
az árpád-házi királyok vadászkastélya, melyet 
később III. Béla a cisztercita rendnek adományo-
zott. E gazdag kultúra emlékét román és gótikus 
stílusú kőfaragványok őrzik. 

DOBOGÓKŐ

PILISSZENTKERESZTPILISSZENTLÉLEK
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A Pilis dél-nyugati lábánál fekvő település 
Piliscsaba, amely a kilencvenes évek elejétől 
talán az ide települt Pázmány egyetemről a 
legismertebb. A Makovecz Imre tervei alapján 
készült egyetem mintegy 21 hektáros, termé-
szetvédelmi területen helyezkedik el. A római 
időkben Boldog ligetnek nevezték. A szir-
tes-tető tövében megbúvó falucska Piliscsév, 
amely mellett római őrtorony-maradványokat 
találtak. A XVII. század elején idetelepített 
szlovákok – a többi pilisi településhez hason-
lóan - máig őrzik kulturális hagyományaikat. 
A környék szőlőtermelő múltjának és a népi 
építészeti szokásoknak az emlékét is őrzi a 
falu határán álló régi pincesor és présház.

Kesztölc a Kétágú-hegy lábánál fekszik. 
Története a rézkorig vezethető vissza. A falu 
határában jelentős régészeti lelőhelyek talál-
hatóak, amelyek közül kiemelkedő jelentőség-
gel bír Klastrompuszta, ahol a pálosok 1250 
táján építették az ősmonostort. A környék 
híres szőlő- és bortermeléséről. Hangulatos 
pincesorai, melyek nagy része a hegyoldalba 
vájt pincéből áll. A pilisi szlovák falvak közé 
tartozó település életét az ezredfordulót 
megelőző évtizedekben a bányászat is meg-
határozta. napjainkban egyre nagyobb teret 
foglalnak el a helyi termékekkel foglalkozó 
vállalkozások, és keresik azokat az eszközö-
ket, amelyek a turizmus segítségével adnak 

PILISCSÉV
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megélhetési lehetőséget. Fiatalos lendülettel, 
összefogva, színes programokkal is igyekez-
nek megszólítani a környék, és a távolabbi 
vidékekről a térségbe érkező vendégeket.
Pilisszentlászló szentendréről és Visegrádról 
közelíthető meg, melynek dombján állt egyko-
ron a „Kékes” nevű vadászkastély, ami később 
a pálosok kolostora lett. Az árpád-házi kirá-
lyoktól kezdve a környék királyi vadászterület 
volt. A török korban elpusztult falut a visz-
szatérő pálosok az egykori kolostor köveiből 
újjáépítették. A XVIII. században a Felvidékről 
betelepült jórészt szlovák lakosság máig őrzi 
hagyományait. A Visegrádi-hegység összes 
nevezetessége könnyen elérhető a községből.

PILISCSÉV

PILISSZENTLÁSZLÓ

PILISCSABA

KESZTÖLC



ESZTERGOM
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DUNAKANYAR

Térségi megnevezéseink nem minden esetben 
fedik le, foglalják magukba, az amúgy 
mindenki által ismert táji, vagy kisrégiós 
elnevezéseket. Ez a Dunakanyar esetében is 
így van! Az Ister-Granum Régió Duna menti 
határvonala – mondhatni keleti kapuja – 
Verőce, Kisoroszi, Visegrád határon húzódik.

Az Ister–Granum két központi települése Eszter-
gom, és Párkány. A két várost a Mária Valéria híd 
köti össze, ami egyben a határon átnyúló régió 
szimbóluma is. A két testvértelepülés, ikerváros, 
tulajdonképpen a Dunakanyar nyugati kapuja. 
Esztergom a magyar királyság első fővárosa, 
szent István király szülővárosa. Több mint ezer 
éve a magyar (katolikus) egyház székhelye, 
ezáltal a magyar kereszténység szimbóluma 
is. A várhegy és környéke nemzeti emlékhely. 
Olyan helyszín, amely megtestesíti a nemzeti 
emlékezetet valóságban és jelképesen is. A Géza 
fejedelem által kezdett várhegyi építkezést fia, 
majd utódai is folytatták. Az épületegyüttes két 
és fél évszázadon keresztül királyi rezidencia, 
majd a mindenkori esztergomi érsek vára a 
török időkig. A várhegyen álló 100 méter magas 
Bazilika 1822 és 1869 között épült. Magyarország 
legnagyobb, Európa harmadik legnagyobb egy-
házi építménye. Itt található a világ legnagyobb, 
egy vászonra festett oltárképe is. A várhegy 
több mint egy millió látogatót vonz évente, de 
a város is kifogyhatatlan tárházát nyújtja az 

építészeti emlékeknek, hangulatos helyeknek. 
A simor János érsek által 1875-ben alapított 
Keresztény Múzeum hazánk legjelentősebb régi 
magyar gyűjteménye, az egyik leggazdagabb 
képzőművészeti és iparművészeti múzeuma, 
mely a Prímási Palota épületében látogatható. 
Főleg iskolások által kedvelt kiállítóhely, az 1730-
as években épült barokk épületben látogatható 
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PÁRK ÁNY
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Duna Múzeum. A város körülvevő természeti 
környezetből két helyszínt, a strázsa-hegyi 
tanösvényt, és a Vaskapu-hegyet emeljük ki. 
Mindkét hegyről csodálatos panoráma tárul a 
látogatók elé.
Párkány árpád-kori alapítású település. Eredeti 
neve Kakath, melyre a város mai címerének 
kakasfigurája utal. Ma szlovákia egyik leg-
délebben fekvésű városa, mely elsősorban 
strandfürdőjéről és a simon Júda vásárról híres. 
nemcsak északi szomszédunk, hanem a korábbi 
Csehszlovákia egész területéről vonzza a 
pihenni vágyókat a nyári hónapokban. Október 
folyamán kerül megrendezésre a város híres 
vására, amely országhatárokon túl is ismert, és 

az évszázadok alatt sem veszített a népsze-
rűségéből. Párkány főutcája „ameddig a szem 
ellát és még azon is túl” megtelik standokkal, 
ahol kézművesek, ruhaárusok, édességárusok, 
méz, mézbor, házi lekvár árusok, könyvárusok 
kínálják portékáikat.
A két városra talán a legszebb rálátás a 
Kovácspataki, más néven Burda hegyről nyílik. A 
hegy lábánál fekszik Garamkövesd, amely már a 
19. század végétől az esztergomi és budapesti 
polgárok kedvelt kiránduló- és üdülőhelye volt. 
A falutól két kilométerre található gyönyörű ter-
mészeti látnivaló a Garam és Duna összefolyása, 
mely a vízi sportok kedvelőit régtől vonzza. A 
hegy vonulatának másik végén, az Ipoly és a 

PÁRK ÁNY
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Duna összefolyása közelében található Helemba 
község. A IV. században a rómaiak őrtornyot épí-
tettek itt, de a későbbi századokban is jelentős 
település volt, melyet több egyházi intézmény 
is birtokolt. A falu utcaképét meghatározzák a 
löszös domboldalba vájt borospincék.
Esztergomból a Duna mentén elindulva 
Pilismarót az első település. A Pilis dunai oldalán 
fekvő falu története az őskorig nyúlik vissza: 
határából igen értékes leletek kerültek napvi-
lágra, közöttük a római korból feltárt limesen 
fekvő Ad Herculemnek nevezett nagy kolónia 
maradványai. Mátyás király is szívesen pihent, 
vadászott e tájon, s Deák Ferenc is dolgozott 
itt. A Kiegyezés szövegét a Heckenast-kúriában 

HELEMBA

PILISMARÓT
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dolgozta ki. sétányát már a 30-as években a 
Duna ezüstpartjának nevezték. A faluból több 
túraútvonal indul a Pilisbe. A Miklósdeák-völgy-
ben csörgedező patak melletti terület Mátyás 
király íródeákjának volt kedvenc kirándulóhelye.
Visegrád felé továbbhaladva érkezünk Dömösre. 
1107-ben álmos herceg alapította a prépostságot, 

azonban a török harcokban a díszes épülete-
gyüttes elpusztult. Az 1972-79 között végzett 
régészeti feltárások hozták felszínre a ma meg-
tekinthető Altemplomot, mely a Dunakanyar 
egyik jelentős, népszerű árpád-kori látványos-
sága. A falu páratlan természeti környezetben 
fekszik. Kedvelt kirándulóhely a rám-szakadék, 
a Prédikáló-szék, a Vadálló-kövek, de kishajóval 
átkelve a Dunán a szemközti remete barlang is 
kiváló célállomás. 
Visegrád a XIV. században az ország fővárosa, 
majd Mátyás király nyári rezidenciája. Az őskor-
tól lakott település, a római korban erődítmény 
épült itt. A visegrádi fellegvár a Dunakanyar 
egyik jelképe. IV. Béla építtette 1250 –1260 körül, 
majd az Anjou-királyoktól Mátyásig számos 
uralkodó átépítette. A menedékvárként szolgáló 
vár a hegycsúcsot övező erődítményfalakból, 
két toronyból és egy lakótoronyból állt. A királyi 
palota feltárt romjai gótikus és reneszánsz stí-
lusjegyeket mutatnak. Volt királyi székhely, majd 
az uralkodók nyári rezidenciájaként szolgált. Ma 
múzeum, és a nyári palota-játékok színhelye. 
A salamon-torony, az alsóvár lakótornya, 
mely a XIII. században épült. A török időkben 
súlyosan megrongálódott, később pedig tűzvész 
pusztította. Többször felújították, ma múzeum, 
kiállítóhely. Visegrád természeti látnivalója az 
Apátkúti-völgy, ahol az ördögmalom-vízesés 
különösen szép természeti látnivaló, de az 
egész völgyben padok, asztalok, tűzrakó helyek 
és fajátékok várják a látogatókat. A Visegrádi 
Kiránduló Központ a Pilisi Parkerdő rt. kezelé-
sében lévő központ, ahol erdei művelődési ház, 
vadaskert, játszótér található. 

DÖMÖS

VISEGRÁD
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GERECSE

A Gerecse a Dunazug-hegyvidék kistája, 
annak háromszög alakú, legnyugatibb 
része. Az Ister-Granum területéhez a Keleti-
Gerecse tájegysége, települései tartoznak. 

Bajót az őskortól lakott, festői kis falu, melyet 
először 1202-ben említenek írásos dokumen-
tumok. Az 1332-ben elpusztult vár romjaira 
1735-ben Eszterházy Imre prímás épített barokk 
templomot, mely gótikus jegyeket őriz, s szántó 
Piroska képei láthatóak benne. Köztéri alkotások 
közül említésre méltó a Főtéren található Hősök 
emlékműve, és a Kossuth Lajos utcán lévő díszkút. 
Híres zarándokhelye Péliföldszentkereszt, ahol 
valaha keresztes lovagok laktak. 1863-ban épült 
barokk stílusban a nazarénus rendház, melyet 
később átalakítottak, és előbb oktatási, majd 
üdülési célra hasznosítottak. Az 1950-es éveket 
követő hányadtatások után 1992-től kezdve 
fokozatosan visszaköltözött a kolostorba a szalézi 
rend. Jelenleg is ők üzemeltetik az épületegyüt-
test zarándokhelyként, és látogatóközpontként. 
Akár a faluból, akár a rendháztól megközelíthető 
az országos kék túrának is részét képező bajóti 
öreg-kő, illetve a Jankovich-barlang. A magaslat-
ról pompás kilátás nyílik a Dunakanyar irányába.
Az „ördöglovas”-nak is nevezett sándor Móric 
gróf családja volt a legnagyobb birtokosa Bajna 
községnek, ahol a régészeti feltárások során a 
vas- és bronzkorból származó leleteket találtak. 
Temploma szent Adalbert tiszteletére van 

BAJÓT

BAJNA
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felszentelve. Az 1484-ben épült eredetileg góti-
kus templom alapjaira a sándor család épített 
újat, de hajója, karzata és ablakai megőrizték az 
eredeti stílusjegyeket. sándor–Metternich-kas-
tély eredetileg barokk stílusban épült, Hild József 
tervei alapján, átépítették klasszicista stílusban. 
59 szobája, két fogadóterme és kápolnája volt. 
A Bajnai-medencében helyezkedik el Nagysáp, 
amely az őskortól lakott település. Avar és kelta 
emlékek mellett az árpád-korból sáncmaradvá-
nyokat is találtak itt. A középkori eredetű szent 
Mihály templom romjaira 1732-35 között sándor 
Mihály építtetett templomot, melyet villámcsa-
pás pusztított el. 1890-ben a Metternich család 
emelt új templomot a romokra.
Bajnáról Piliscsaba irányába indulva sorakozik 
egymást követve a régió három legdélibb 
települése Epöl, Máriahalom, és Úny községek. 
Mindhárom település már az őskortól lakott 
terület volt. A török idők elnéptelenedése után a 
XVII-XVIII. századtól települtek vissza német, és 
szlovák telepesek.
Ahogy az előző leírásokból látszik, a Gerecse 
és a Bajnai-medence kis falvainak már ősidők 
óta ember által lakott vidékek voltak. Igaz 
ez Sárisápra is, amely római korban kedvelt 
üdülőhely volt. Kőkori emlékeket találtak, majd 
itt álltak a Quadriburgnak nevezett település 
őskeresztény freskókkal díszített villái, fürdői. 
A fürdőkultúra a XVI. században újra meghatá-
rozójává vált a településnek, amit a környékbeli 
bányászat miatti karsztvízszint csökkenés 
szűntetett meg. A szomszédos csendes kis falu, 
Annavölgy, 1997-ben vált önálló településsé, 
sárisápról leválva.

NAGYSÁP
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MÁRIAHALOM
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Dág a Gerecse és Pilis 200-270m magas lankáitól 
övezve, három domb által határolt festői 
szépségű medencében található. A település 
római katolikus temploma klasszicista stílus-
ban, 1826-ban épült. A templom védőszentje 
Alexandriai szent Katalin. államalapításunk 
ezredik évfordulójához kapcsolódóan, 2001-ben, 
a község északi részén kápolna épült, melyet 
Kisboldogasszony tiszteletére szenteltek fel.
Dorog felé haladva érünk el Csolnokra. A község 
lakosai a XVIII. században idekerült német tele-
pesek utódai, akik máig őrzik a régi tradíciókat. 
Több mint 200 évig az itt élő emberek egyik fő 
megélhetési forrását jelentette a bányászat. A 
falu múzeumában a hajdani bányászcsaládok 
mindennapjait ismerhetjük meg.
A Gerecse keleti peremvidékén elterülő 
medence névadó települése Dorog. A település 
életének legjelentősebb lépése 1845-ben 
történt, amikor megindult a szénbányászat. 
A 20-as, 30-as években nyerte el Dorog a 
jelenlegi városias jellegét. Az alapjában véve 
iparváros igyekszik új arculatot is kialakítani, 
és a környező kistelepülésekkel összefogva az 
élmény/aktív turizmus vonalán alakítottak ki 
eredményes együttműködéseket.
A jelenlegi Tokod település mellett a római 
korban katonai tábor, castrum jött létre, amit 
a limes megerősítésére emeltek. E falaknak a 
későbbi nemzedékek is nagy hasznát vették. A 
település újkori történetét a szénbányászat 
határozta meg. A falu felett magasodik a Gere-
cse egyik legmagasabb pontja a nagy – Gete, 
amely a környék egyik kedvelt kiránduló helye.
Mogyorósbánya a Gerecse egyik völgykatlanjában 

fekvő település. sűrű erdő veszi kőrbe, a Kék Túra 
útvonal is elhalad itt.  Az erdős hegy DK-i oldalán 
található a mintegy 100 m hosszanti kiterjedé-
sű, 520 méter magasságú Mogyorósi-szirtek a 
túrázók, sziklamászók kedvelt célpontja.

SÁRISÁP

DOROG

MOGYORÓSBÁNYA
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DUNAMENTE

Hajóval Bécs felől érkezve Süttő az Ister-Gra-
num régió első települése. A lakosság egyik 
érdekes, régi foglalkozása a kőfaragás és a 
kőfejtés volt. Itt fejtik a híres díszítőkövet,  
amelyet számos középület, többek között a 
Parlament, a Mátyás templom és a szent Ist-
ván bazilika építésénél, felújításánál alkalmaz-
tak, de természetesen megtalálható az eszter-
gomi bazilikában is. Bal oldali oldalkápolnája 
Közép-Európa legszebb reneszánsz műemléke, 
amelyet az 1500-as évek elején Bakócz Tamás 
érsek szintén csiszolt süttői vörös mészkőből 
építtetett. Település híressége a rákóczi-hárs.
Lábatlan városa 1950-ben két település a 
Gerecse nyúlványain megtelepedett Lábatlan 
és a Duna mentén található Piszke egyesítésé-
vel jött létre. református műemlék temploma 
árpád-kori eredetű templom helyén épült a 
XIV-XV. században, egyhajós, gótikus abla-
kokkal és kapuzattal. Mai formáját 1894-ben 
nyerte el.  A Gerenday Közösségi Ház és Kert 
Lábatlan központjában a 10-es számú főútvo-
nal mentén várja az érdeklődőket. Az épület és 
az azt körülvevő 2,02 ha területű park 1847-től 
volt a budapesti Gerenday család tulajdonában, 
amelyet nyári lakhelyükként használtak, és 
folyamatosan bővítettek, átépítettek. A ház 
ékköve a házasságkötő terem falát díszítő, a 
település egykori életképét megjelenítő szekkó, 
mely Fecske Orsolya festőművésznő alkotása. 
néhány évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját a 

Holcim Emlékház és Tudásközpont, amelyben 
Lábatlan, illetve a helyi cementgyár történeté-
be kaphatnak bepillantást a látogatók.
A római korban jelentős erődített település 
Nyergesújfalu (Crumerum), amely nevét az 
itt működő nyergesmesterekről kapta. A 
sánc-hegyről szép kilátás nyílik a Dunára, és 
a környékre. A katolikus templomot 1720-
ban kezdték építeni, ám az 27 évvel később 
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leégett. A mai templom 1770-ben készült el, 
a plébániaépülettel együtt. Bajót irányában 
található a szénásvölgy, amely a város egyik 
üdülőövezete présházakkal, pincékkel. A tele-
pülésen keresztülhalad az Eurovel6 nemzetközi 
kerékpárút, amelynek ez a szakasza már teljes 
kiépítettséggel rendelkezik. 
Esztergom felé továbbhaladva érkezünk Tátra. 
Az első írásos emlékek 1181-bõl származnak 
a dunakanyari településről, amikor III. Béla 
a szent János Lovagrendnek adományozta a 

„Taath ” nevű falut. A XIII. században vámszedő 
hely volt, de később is jelentős település. A 
török időkben nagy csaták zajlottak a tájon, 
melynek eredményeképpen az elnéptelenedett 
falut német telepesek lakták be. Azóta a 
település folyamatosan gyarapodik. 2013. július 
15. napján városi címet kapott.
Párkánytól hat kilométerre, a Duna bal partján 
fekszik Ebed község, a szemközti Tát test-
vértelepülése. A Dunának ezen a felén lévő 
települések is már ősidők óta lakott területek. 
Kr.e. 1. századból való kelta ezüstpénzeiről és 
a kárpáti halomsíros kultúra településeként is 
ismert falu. Első írásos említése 1237-ből való. A 
szent István tiszteletére szentelt barokk temp-
loma 1732-ben épült, homlokzatát neoromán 
stílusban alakították ki.
Muzsla jelenlegi templomát 1817-ben szentelték 
fel, Esterházy Imre prímás kezdte építtetni. A 
korábbi szűz Mária tiszteletére szentelt temp-
loma a XIV. századot megelőzően épülhetett. A 
település része Csenke, amely védett termé-
szetvédelmi körzet. szőlőhegyén évek óta visz-
szatérő esemény a Muzslai Bortúra, amelyen a 

TÁT

MUZSLA
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szőlőhegyet „csoda hellyé” varázsolják az ide 
érkezők számára. Ismeretlen, varázslatos arcát 
mutatják meg az idelátogatóknak.
A Duna-töltés melletti úton juthatunk el Karvára, 
melynek határát már a neolit korszakban 
is lakták. Lakosai földműveléssel, szőlő- és 
gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. napja-
inkban jellemzően a közeli városokban találnak 
munkát, de több helyi termelő gazdálkodik a 
faluban. A Duna menti jelleget, a kerékpárutat 
kihasználva, igyekeznek a turizmus területén 
is eredményeket elérni. évek óta szerveznek 
kerékpáros eseményeket, több esetben a 
szemközti Lábatlannal összefogva, amellyel 
kishajóközlekedés is összeköti a Duna bal part-
ján fekvő települést. Temploma késő román 
stílusban épült a XIII. században, majd a XVIII. 
században barokk stílusban átalakították. 
szokták Karvát a kastélyok falvának is nevezni. 
Ez annak köszönhető, hogy a településen több 
földesúrnak voltak korábban birtokai (Láng 
kastélypark, szarvassy kúria, Kuzmik kastély, 
Hrossó kúria, nedecky kúria).
Karváról Dunamocsra a régi országúton is 
eljuthatunk, amely az Eurovelo kerékpárút 
részeként funkcionál. A falu környékén 8 
hajómalom működött, lakossága elsősorban 
szőlőtermesztéssel és földműveléssel, halá-
szattal és fuvarozással foglalkozott. A katolikus 
szentháromság templom a XIII., a református 
templom a XIX. században épült.
Az Ister-Granum legnyugatibb települése 
Dunaradvány. A faluhoz tartozik Zsitvatő, ahol a 
zsitvatoroki békekötés történt 1606. november 
11-én. Emlékére 2006-ban emlékművet avattak.

EBED
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DUNARADVÁNY
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IPOLY ÉS 
GARAM MENTE

A régió egyik névadó folyója a Garam, és a 
harmadik térséget meghatározó Ipoly folyó 
menti települések festői környezetben 
fekszenek. Az Ipoly partján, és a két folyó 
közti völgyben megbúvó falucskák igazán 
békés, nyugodt, kikapcsolódásra alkalmas 
lehetőséget biztosítanak nemcsak az itt 
lakók, hanem az ide érkezők számára is. 

Őrzik hagyományaikat! A kurta szoknya a 
világon egyedülálló viseletnek számít. Bart, Bény, 
Garampáld, Kéménd, Kisgyarmat, Kőhídgyarmat, 
ahol ez a különleges viselet megtalálható, a nap-
jainkig őrzik, és bekerültek a Felvidéki Magyar 
értéktárba.
Párkányt elhagyva a 76-os számú főúton 
közlekedve Nánán keresztül vezet az utunk. A 
falucska története az 1100-as évekig nyúlik 
vissza. Temploma és kastélya a XVIII. században 
épült. Hegyfarok nevű településrésze fokozottan 
védet terület.
Kőhídgyarmaton az ősrégi szent Mihály temp-
lom romjainak felhasználásával 1742-46-ban 
az esztergomi káptalan barokk stílusjegyeket 
hordozó, boltíves kiképzésű új templomot 
építetett. A Párizs-patak völgyében lévő réteken 
a sós talajt jól viselő, melegkedvelő növényzeti 
társulásokat Dél-szlovákia egyedüli maradvány–
lelőhelyeként tartjuk számon.
Kéménd a térség legrégebbi településeinek 

egyike, amely a ritkaság számba menő kurta-
szoknyás népviseletéről is híres. nagyon értékes 
természetvédelmi terület. A Kéméndi szikesek 

– helyi nevükön Kéméndi sósok – Kőhídgyarmat 
és Kéménd között találhatók, a natura 2000 
ökológiai hálózatának részét képezik. A védett 
területen legelnek a község és a falu lakosa-
inak magyar szürkemarhái. A Garam menti 
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pincefaluban – Iszomfalva – több mint három-
száz pince sorakozik, utcákba rendezve.
Az Alsó-Garam menti területen fekvő község 
Bény, történelmi és építészeti kuriózumként 
ismert. A terület az egész Kárpát-medence 
páratlan értékű emlékhelye. A hagyományok 
szerint itt, az egykori avar földvárban ütötték 
lovaggá szent István királyt. nevét első tulaj-
donosáról, Hunt fia Bényről kapta. A faluban a 
Tizenkét apostol tiszteletére szentelt körtemp-
lom (rotunda) áll, amelyben középkori eredetű 
freskórészletek is ránk maradtak. A XIII. századi 
szűz Mária templomot eredetileg a premont-
rei prépostsághoz kapcsolódóan építették 
fel. A klasszikus késő-román stílusú egyhajós 

templomban a XVIII. századból származó 
faszobrok is láthatóak. A falu határában három-
szoros avarkori sánc húzódik végig. A szentkút 
kápolna a kétyi út mellett található kegyhely, 
ahol a kápolna melletti kis kútnak szűz Máriától 
kapott gyógyító erőt tulajdonítanak.
zselízig, a régió legészakibb városáig Csatán, 
Oroszkán, és Lekéren vezet át az utunk. Csata 
egyik jellegzetessége a kosárfonás volt, amelyet 
még most is őriznek a településen. Csuhéból 
készített kézműves termékek is készülnek a 
faluban. Oroszkán az elmúlt századi ipari tevé-
kenységek (cukorgyár, malom) után napjainkban 
leginkább a világháborúk emlékeit bemutató 
magángyűjtemény említhető. A mai Lekér 

BÉNY
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1968-ban jött létre Garamvezekény, Garamda-
másd és Lekér egyesítése nyomán. Területe az 
újkőkortól lakott. Történelme során főként egy-
házi tulajdonban volt. Természeti látnivalói az 
ártéri erdő, Garam, sári-patak és a Garamvezé-
kenyi park. A Galgóczy János apát által építtetett 
barokk kastélyát a XIX. század végén alakítottak 
át. Ma elmegyógyintézetként működik.
Zselíz 1557-től önálló uradalmi központ, mely a 
Dessewffy, később az Eszterházy család birtoka 
volt. Kastélya 1720 körül épült késő barokk 
stílusban. 1818 és 1824 nyarán Franz schubert a 
kastélyban tanította zongorázni az Eszterhá-
zy-kisasszonyokat. zselízről származik a híres 
sacher cukrász-szállodatulajdonos család.

CSATA

OROSZK A

LEKÉR

ZSELÍZ
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A 76-os útról a Garam völgyébe Kisölveden 
keresztül tudunk betérni. Garamsallón épített 
pincét Eszterházy gróf 1816-ban. A jellegzetes 
u alakú, 180 méter hosszú épület, melyben 50 
literestől 10 000 literesig találhatóak tölgyfa 
hordók. 
Kisölvedtől délre indulva Zalaba, Kisgyarmat, és 
Garampáld községeken vezet keresztül utunk. 
A három szikince patak parti kis falu, szinte 
érintetlen természeti környezetben fekszik. 
Alacsony forgalmú útjai kerékpáros bejárásra is 
alkalmasak. zalabán megtekinthető a Csontos 
Vilmos emlékház. Kisgyarmaton a kálvária 
hegyről szép kilátás nyílik a folyóvölgyre. A 
három falucska évről évre megrendezi a 
szikince fesztivált, amelyre a tágabb régióból is 
érkeznek vendégek.   
A Garam alsó folyásánál a „szerelem-szigettől” 
délre fekszik Kicsind, ahol már az őskorban is 
éltek emberek. A római légiók számára piache-
lyül szolgált a Garam menti térség, ahol i.u.170 
táján Marcus Aurelius császár is járt.
Burda-hegység északi vonala mentén fekszik 
Bajta. A község legjelentősebb szakrális épít-
ménye a szűz Mária születése templom, amely 
egy római katolikus kápolna átépítéseként 
keletkezett a 18. században. A községből indul 
a Burda-hegységen (Kovácspataki-hegyek) át, 
Garamkövesdre, Kovácspatakra és Helembára 
vezető turistaút. Bajtán keresztül lehet elérni 
az Ipoly partján meghúzódó kis településre, 
Lelédre. A csendes kis falu temploma XVIII. 
századi. ugyanebből a századból híres szőlőül-
tetvények találhatóak itt.
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A völgyben felfelé haladva, a folyó nevét 
előnévként viselő települések következnek 
egymás után. Ipolyszalka jelenleg a régió 
egyetlen települése, ahol a Börzsöny irányába 
személy, és kisteherautóval átközlekedhetünk. 
Tájháza az Ister-Granum egyik emblematikus 
helyszíne, hiszen a népi hagyományok ápolása 
mellett, a helyi termék hálózat egyik legjelleg-
zetesebb, és legaktívabb pontja. Kemencéjében 
hetente többször sütik, a helyi különleges 
finomságokat, és a házi gyümölcsök feldol-
gozásában is jeleskednek. Ipolykiskeszi ma 
látható 1787-ben épült templomának, egy 
árpád-kori kis templom (rotunda) is részét 
képezi. A kerek templom szentély részében 
eredeti freskók találhatóak. Az árpád-kori 
templom a XII. századból való. Ipolypásztón 
született zalabai zsigmond, akinek emlékháza 
a faluban megtekinthető. Ipolybél a közép-
korban a Béli-család birtoka volt, később 
folyamatosan változott tulajdonosa, a XIX. 
században végül a rakovszky család birtokolta. 
A XIX. században épült a neogótikus „sárga 
kastély” előbb a Csécsy, majd a Csillag család 
tulajdona volt. Ipolyszakállos temploma a XVII. 
században épült, barokk stílusban. 1909-ben 
kibővítették két oldalsó hajóval. érdekessége 
a vörösmárványból készült szentségtartó és a 
keresztelőkút. 
A régió határán fekvő Szetén, a borászat 
hagyományára emlékeztetnek a homokkő talajú 
domboldalban kialakított pincék. A község domi-
náns épülete az 1737-ben, barokk stílusban épült 
szent László templom. 
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FELVIDÉKI 
DOMBOK

A Garam és a Duna partjától kicsit távolabb 
eső, és az Ister-Granum Régió nyugati 
határvonala közti tájegység településeit 
kívánjuk bemutatni ebben a fejezetben.

Búcs a honfoglaló magyarok településhelye 
volt (nevét Bulcsú vezértől eredeztetik), melyet 
viharos történelme során feldúlták Csák Máté 
hadai, majd a török hódoltság utáni lakosság 
szorgalmas munkája révén jellegzetes tornácos 
és hosszú homlokzatú házakkal épült újjá a 
borospincés hajlokokon át elérhető falu. Egy 
magánkezdeményezésnek köszönhetően a 
faluban Babamúzeum várja a látogatókat, ahol 
a felvidéki falvak népviseleteit tekinthetik meg 
babákon az érdeklődők. A szeptemberi szüreti 
rendezvényük mellett új esemény a néhány 
évvel ezelőtt útjára indított böllérfesztivál. 
A Búcstól északnyugatra fekvő Bátorkeszi a 
régi időktől lakott település. A XV. századtól 
a XX. század elejéig több jelentősebb család 
birtokában volt, úgy mint a névadó Báthoriak, 
Károlyiak, Pálffyak és a lengyel szárma-
zású Kobek család. 1532-ben mezővárossá 
nyilvánították. Jelentős gazdasági központ 
volt. A faluban 2005 óta évente megrendezik 
a Bátorkeszi borfesztivált. 
Köbölkút neve a kőből való kút kifejezésből 
származik. A falu egy kőből kirakott kút szom-
szédságában keletkezett. A település mellett 

fekvő Párizsi-mocsár természetvédelmi terület, 
ahol a vízimadarak és ritka mocsári élőlények 
számos faja fordul elő.
Sárkányfalva a Párizsi-patak mentén fekvő 
település. Eredeti nevén sárkány, az okle-
velek először 1247-ben említik. Az 1827-ben 
klasszicista stílusban épült sárkány-kúria 
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szállodaként működik. A szomszédos Libádon 
keresztülhaladva érünk el Béla községbe, 
amely XVIII. századi kastélyáról híres. Az 
elmúlt századi hányadtatások után, a 2000-
es évek elején újult meg, kapta vissza régi 
fényét az épület.  
Kisújfalu 4 km-re Köbölkúttól található ez a XV. 
századtól folyamatosan lakott település, mely 
a XVII. század elején Keglevich János birtoka 
volt. református temploma eredetileg a türel-
mi rendelet szerint épült templom 1787-ből való. 
Az 1874-es tűzvész után újjáépítették.
 A Garam menti fennsík déli részén található 
felvidéki település Szőgyén, első írásos említése 
1156-ból való, amikor is Magyar szőgyénként, 
majd a szomszédos települést 1291-ben német 
szőgyénként említik. A két településből 
szőgyén néven 1924-ben jött létre. A faluban 
zajló színes kulturális élet meghatározó 
rendezvénye a Pató Pál napok. A faluban áll, a 
Petőfi versből ismert Pató Pál szobra, illetve 
sírja a temetőben tekinthető meg. A XX. szá-
zad eleji mindennapi falusi élet, népszokások, 
hagyományok világáról a régészeti Múzeum és 
Tájház ad bővebb információt a látogatónak.
szőgyén és Kéménd közt fekszik Bart község. 
A falu az úgynevezett kurtaszoknyás falvaink 
egyike. Viseletét a Bíbic nevű hagyományőrző 
csoport fellépésein láthatják az érdeklődők. 
Templom Esterházy Imre érsek támogatásával 
épült 1730-ban.
A régió ezen részének egyik legészakabbra fekvő 
települése Érsekkéty. nevéből is kitűnik, hogy 
valamikor az esztergomi érsek birtokához tarto-
zott. Katolikus templom a 1884-ben épült.
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