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három folyó régiója
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Ister-Granum Inventárium

Szeretettel köszöntöm Önöket egy régi-új ré-
gióban!
A természet és a történelem tanúbizonysága 
szerint a Duna két partja mindig is összetar-
tozott, egy tájat alkotott, az itt élők sorsa hosz-
szú évszázadok óta összefonódott. Minden, 
amit idegenforgalmi szempontból a világnak 
megmutatnunk érdemes, ebből a szerves egymásra utaltságból szü-
letett.

Gyakran nem is vagyunk tudatában, hogy milyen kincsekkel ren-
delkezünk, vagy mert megszokott a táj, itt élünk évtizedek óta, és 
nem okoz meglepetéseket az erdő, nem döbbent meg egy-egy épület 
monumentalitása; vagy mert nem is tudunk ezekről a kincsekről.

Mikor a Mária Valéria híd újjáépítéséről megszületett a döntés, és 
a régióépítő munkát mi is megkezdtük, ilyen ismeretlen világként 
tárult fel a Duna túlpartja a két ország határ menti térségeiben élők 
előtt. Be kell vallanom, számomra is megdöbbentő volt azzal a táji-
kulturális gazdagsággal szembesülni, amelyet Párkány régiójában 
ismerhettem meg.

Az Ister-Granum Eurorégió értékeinek fokozatos megismerése 
tudatosította bennem azt az érzést, hogy itt mindenünk megvan, 
ami az emberi életet otthonossá, szebbé, élhetőbbé, esztétikailag is 
vonzóbbá teheti.

Ez a kis kiadvány egyfajta inventáriuma ezeknek az értékeknek. 
Bízom benne, hogy Önöket is meggyőzi arról: mindezt érdemes sze-
mélyesen is megtekinteni.

Legyen szerencsénk, érezzék otthon magukat nálunk!

Meggyes Tamás
az Ister-Granum Eurorégió

elnöke

Díszkivilágítás
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Vannak a Földnek olyan pontjai, ahol az ember a világ közepén 
érzi magát. Az ilyen térségekben valamiképpen összesűrűsödik 
a (kultúr-)táj: a természet és a kultúra találkozásából spontán 
módon fejlődik ki egy páratlanul gazdag világ. Maga a táj is mint-
ha üzenetet közvetítene felénk, a civilizáció nyomai pedig nem 
torzítják, hanem felerősítik ezt az üzenetet: itt itthon vagyunk. 
Ez a mi világunk, egy ember által lakott, de egyben tiszteletben 
tartott táj.

Ha valaki rátekint az Ister-Granum Eurorégió térképére, azon-
nal feltűnik neki, hogy itt minden út, minden vízfolyás egy centrá-
lis pont köré szerveződik. A tér mintegy görbe tükörben meghaj-
lik, és szinte követeli azt a pontot, amely a Duna két partja közötti 
kapcsolatot biztosítja. Ezt a kapcsolódási helyet a természet és a 
történelem közösen jelölte ki. 1895 óta Mária Valéria hercegnő 
nevét viseli. Ezt megelőzően is évezredek óta létezett, gázlóként, 
hajóhídként vagy repülőhídként. Az eurorégió e köré a centrális 
helyzetű pont köré szerveződött meg, létét a híd újjáépítésének 
köszönheti. Ez a pont nem csak a jelenben hat megtermékenyí-
tően. A régió az őskőkor óta lakott terület, évszázadokon át királyi 
vidék, több mint ezer éve szellemi központja a magyarságnak. 
Egyben népek találkozóhelye, a Duna mente, valamint az Adria 
és a Baltikum közötti útvonalak metszéspontja ez, ahol sok kis 
nép megtelepedett és él együtt ősidők óta, egymás kultúráját 
gazdagító egységben.

Ezt a kultúrtájat elsősorban maga a természet alakította ki, de 
az évezredek során az itt élő emberek is újra és újra beoltották, e 
közös mikrokozmosz örökségét hagyva az utókorra.

A természet ajándékai
Évmilliókkal ezelőtt a Duna megváltoztatta folyását, és a koráb-

bitól északra, meredek hegyfalak között áttörve új medret vájt ki 
magának. Ma a festői Dunakanyart elhagyva délnek fordul, és így 
éri el Közép-Európa egyik legjelentősebb városát, Budapestet.

A Dunába az eurorégió területén ömlik bele a mai Szlovákia 
egyik legvadregényesebb folyója, a Garam, melynek latin neve 
az előbbiével közösen alkotja az eurorégió elnevezését. Egyes 
történészek Esztergom nevét is az Ister és a Granua folyóktól ere-
deztetik. Néhány kilométerrel keletebbre a sokkal szelídebb Ipoly 
vize éri el a Dunát. Mindkét folyóvölgy festői hegyoldalak között 
kanyarog, melyek nemcsak kisebb, szervesen összetartozó térsé-
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geket alakítottak ki, hanem kiváló adottságokkal rendelkeznek 
sokféle gyümölcs, elsősorban a szőlő termesztéséhez is.

A kiterjedt erdőségek, mocsarak, szikesek igen gazdag élő-
világának köszönhető, hogy az eurorégió területének több mint 
fele természetvédelmi oltalom alatt áll. A térség jelentős része 
alatt termálvíz található, melynek hőfoka egyes településeken a 
70 °C-ot is eléri. Mindezen adottságok a ma idelátogatónak a ki-
kapcsolódás páratlanul széles skáláját biztosítják. A folyóvölgyek 
a vadvízi evezés szerelmeseit várják. A Dunán igen sűrű jacht- és 
kirándulóhajó-forgalom bonyolódik a nyári időszakban. A fogadó 
infrastruktúra évről évre javul.

A kirándulókat olyan festői tájak várják, mint a Dobogó-kő, a 
Pilis, a Prédikálószék, a Csóványos, a Burda, a Rám-szakadék, az 
Apátkúti-völgy vagy a Hegyes-tető. A Börzsöny meredek hegyeire 
Nagybörzsönyből, Kismarosról és Kemencéről utánozhatatlan 
élményt nyújtó kis erdei vasutakon is felkapaszkodhatunk. A 
nagybörzsönyi vonal technikatörténeti kuriózum: az országban 
egyedül itt található csúcsfordító.

A Nagy-Villámon, a Nagy-Hideg-hegyen, Dobogókőn és Zebe-
gényben a téli sportoknak hódolók is kikapcsolódhatnak. Viseg-
rádon téli-nyári bobpálya várja a gyermekeket. A Pilis és a Gere-
cse mészkőbarlangjaiba a Benedek Endre egyesület szakavatott 
barlangászai vezetésével juthatunk el. A változatos domborzatú 
táj kiváló lehetőséget biztosít a sziklamászás és siklóernyőzés sze-
relmeseinek. A dimbes-dombos Párkány környéki vidék ideális 
terep a kényelmes, egy-két napos kerékpártúrák megtételére. A 
Pilisben a terepkerékpározás szerelmesei számára immáron kü-
lönböző nehézségű kijelölt útvonalak is rendelkezésre állnak. A 
Duna mindkét partján folyamatosan épül az Euro-Velo hálózatba 
tartozó folyómenti kerékpárút, az Ipoly-völgyben pedig már teljes 
hosszában kijelölésre került.

A vidék állat- és növényvilágának megismertetését a Duna-
Ipoly Nemzeti Park munkatársai segítik. Az esztergom-kertvárosi 
kutatóház és a hozzá kapcsolódó tanösvény egész évben várja a 
kíváncsi látogatókat. Az elmúlt években megkezdődött a Párizsi-
mocsárvilág megtekintését lehetővé tévő infrastruktúra kiépítése 
is. Több társaság foglalkozik vadásztatással, sok településen lehet 
horgászni.

Egyre népszerűbb a lovasturizmus a régióban. Ma már a díj-
ugratástól a tereplovaglásig számos lehetőség nyílik vendégeink 
számára, hogy szenvedélyüknek hódolhassanak.
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Képek

Az eurorégió termálvízkincsét egyre újabb és újabb strandfürdők 
hasznosítják. Leányfalutól Visegrádon és Esztergomon át Párkányig 
és Kemencéig különböző stílusú fürdők egész sora várja a gyógyul-
ni vagy épp csak kikapcsolódni ide érkező vendégeket. A párkányi 
Vadas fürdőben évente több százezer ember fordul meg.

A régió egyik legnagyobb kincse a szőlő. Egykor ez a térség az 
esztergomi érsekek borvidéke volt. Ma Piliscsévtől és Süttőtől 
Kürtig és Bényig újjáéledni látszik a hajdani borvidék. Bélán, 
Kesztölcön és Párkányban palackozó is működik. A bélai borokat 
messze földön is keresik. Máriahalom, Piliscsév, Búcs, Szalka, 
Kesztölc híres pincesorokkal rendelkező települések. Legendás 
a kéméndi „Iszomfalva”. Egy határon átnyúló regionális borút 
kialakításához az előkészítő lépések megtörténtek: 2004 decem-
berében megalakult az eurorégió borlovagrendje.

Maga a táj önmagában is szép, esztétikai élményként is külön-
leges. Az esztergomi repülőtérről sétarepülés keretében is meg-
tekinthetjük. Az Ipoly völgyét, a bajóti Öreg-kőt vagy a Kovács-
pataki-dombokat úgy is érdemes felkeresni, hogy az ember csak a 
csendet hallgatja, gyönyörködik a tájban – és itthon érzi magát.

A történelem nyomai
A régiónak különleges szimbóluma az esztergomi bazilika, mely-
nek védőszentje az a Szent Adalbert, aki a lengyelországi Gniezno 
szülötte, majd Prága érseke s egy időben az államalapító Szent Ist-
ván király nevelője volt. Jelképe is lehetne a közép-európai népek 
közös kulturális gyökereinek, egymásra utaltságának.

A bazilika ugyanakkor másra is emlékeztet. Ez a táj szent. Nem 
csak a középkori eredetű templomok sora bizonyítja ezt Nagy-
börzsönytől Bényig és Szőgyénig, Dömöstől Bátorkesziig vagy Baj-
náig, nem csak a titokzatos pilisszántói kövek és a Holdvilág-árok 
legendái. A Pilis a buddhisták számára a Föld szívcsakrája, ahol a 
keleti vallás szerzetesei telepedtek le. Egyfajta világ-közepe, ahol 
az ég a földre ér. Talán az sem véletlen, hogy innen indult útjára 
az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos, amelynek 
építészeti emlékeit Klastrompusztán, Pilisszentléleken és Mária-
nosztrán találhatjuk meg.

Végül a bazilika egyfajta jelképe az európai magyarságnak is. 
Szent István óta itt vagyunk otthon, ezt a kultúrát gazdagítjuk. 
Ebből a szempontból meghatározó az eurorégió szerepe is. Ez volt 
a középkori magyar állam szíve, központja. A középkor három 
adminisztratív királyi székhelye közül kettő a régió területén 
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található. A ma már csak romokban fellelhető egykori királyi re-
zidenciák igen gazdag múltról mesélnek mind Visegrádon, mind 
Esztergomban. Falaik között újjáéled a múlt, és szinte látjuk az 
udvarhölgyeket és a páncélos lovagokat, a fújtató paripákat és az 
imát mormoló szerzeteseket. És hogy valóban láthassuk őket, 
arról két hagyományőrző csoport, a Szent György Lovagrend és 
az Aranysólyom Lovagrend gondoskodik. Az előbbi által nyaran-
ta Visegrádon megrendezett palotajátékok sok tízezer vendéget 
vonzanak a kisvárosba.

Ez a vidék nemcsak a spirituális, hanem az evilági szférának is 
központja volt tehát, ahol királyok, művészek, humanista bölcsek 
és hadvezérek fordultak meg rendszeresen. A környék gazdagsá-
gát jelzi az a közel kéttucatnyi kastély és kúria, amelyeket egykor 
világi és egyházi főurak rendeztek be. Közülük a visegrádi, a pi-
lismaróti, a csúzi és a lábatlani ma is szinte eredeti pompájában 
tekinthető meg, és a közeljövőben fejeződnek be a bélai, a sárkány-
falvi és a bajnai kastély rekonstrukciós munkálatai is.

A festői táj számos művészt ihletett meg. Olyan nevek fémjelzik 
a régiót, mint Babits Mihály, Áprily Lajos, Liszt Ferenc, Csanda 
Sándor, Turczel Lajos, Székely Bertalan, Szőnyi István, Kernstok 
Károly, Móricz Zsigmond, Kodolányi János vagy Pollack Mihály, 
de egy időben Zselízen nevelősködött Franz Schubert is.

A régió számos településén csodálhatjuk meg a népi építészet 
emlékeit. A térség különleges adottsága, hogy amellett, hogy 
igen sokféle nemzetiség lakja, jelentős magyar ajkú lakosság él 
a szlovákiai és szlovák ajkú lakosság a magyarországi oldalon. 
Külön gyöngyszeme a régiónak a pilisi szlovákság és a Garam 
menti kurtaszoknyás falvak néprajzi tájegysége, amelynek lakói 
sikeresen igyekeznek megőrizni tradícióikat.

Az egykori népi életet számos tájház, kiállítóhely idézi fel 
Szalkától Kéménden át Pilisszentlélekig és Tokodig. Ma is mű-
ködőképes vízimalom található Nagybörzsönyben. A szalkai 
tájházban és a tokodi faluházban az érdeklődők a hagyományos 
mesterségek fortélyait is elsajátíthatják, sőt az Ipoly menti kis fa-
luban megkóstolhatják a helyben, kemencében sütött lepényt vagy 
kuglófot is. Ma már egyre több helyen találkozhatunk hasonló 
kezdeményezésekkel. Ezek a kezdeményezések új életet adnak 
a térségnek. Az itt élők jelentik ugyanis a régió legfőbb értékét, 
vendégszeretetükkel, állhatatos hagyományőrző munkájukkal, 
mellyel a következő generáció számára is otthonossá teszik a 
Duna, a Garam és az Ipoly völgyét.
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Annavölgy
A Gerecse keleti részén, az Únyi-patak völgyében fekvő, egykori kis
bányásztelepülés 1997-ben önállósult. Korábban közigazgatásilag 
Sárisáphoz tartozott. Remélhetően hamarosan látogatható lesz hí-
res Sóbarlangja, amely a légúti betegségekben szenvedőknek nyújt 
majd segítséget.

Látnivalók:

Bányász emlékmű: Erkel tér 2. • Millenniumi emlékmű: Fő tér
Emléktábla (2000): a megszűnt X-es akna helyén.

Bajna
A Gerecse déli peremén lévő településen a régészeti feltárások során a 
vas- és bronzkorból származó leleteket találtak. Első írásos említése 
1293-ból való. Legnagyobb birtokosa a XVII. századtól a Sándor csa-
lád volt, kiknek legismertebb tagja az „Ördöglovas”-nak is nevezett 
Sándor Móric gróf.

Látnivalók:

Szent István-templom: a XV. században épült eredeti, gótikus temp-
lom alapjaira a Sándor család épített újat, de hajója, karzata és ablakai 
megőrizték az eredeti stílusjegyeket.
Kastély: az eredetileg barokk stílusban épült kastélyt Hild József ter-
vei alapján építették át klasszicista stílusban. 59 szobája, két fogadó-
terme és kápolnája volt.

Bajót
A Gerecse északi lejtőin már az őskortól lakott, festői kis falut elő-
ször 1202-ben említik írásos dokumentumok. Az országos kéktúra 
része az Öreg-kő. A Jankovich-barlang az 1912 és 1926 között végzett 
kutatások nyomán vált világhírűvé. Híres zarándokhelye Péliföld-
szentkereszt.

Látnivalók:

Római katolikus templom: az eredetileg gótikus épületet a XVIII. 
században barokk stílusban építették át.
Péliföldszentkereszt: ismert zarándokhely, ahol valaha templomos 
lovagok laktak. Templomát 1735-ben Esterházy Imre hercegprímás 
építtette. A kálvária stációi különböző stílusban készültek.
Szalézi rendház: 1863-ban épült barokk stílusban a nazarénus rend-
ház, melyet később átalakítottak, és oktatási, majd üdülési célra hasz-
nosítottak. Ma kolostor és lelkigyakorlatos központ működik itt.
Millenniumi Gyűjtemény és Informatikai Központ: időszakos kiállítá-
sok és rendezvények. • Díszkút (1995) • Hősök emlékműve (1996).

Bajta (Bajtava)
A Garamkövesdről induló turistaútvonalon fekvő felvidéki település 
már a múltban is híres volt jó boráról. A híres dunakanyari túrázó 
hely, a Kovácspataki-dombok mellett Halastava érdemel említést.

Látnivalók:

Római katolikus templom: Szűz Mária tiszteletére szentelt templom, 
melyben a XV. századi keresztelőmedence különösen érdekes.
Az I. és II. világháború áldozatainak emlékhelye • Az elhurcolt izrae-
liták emlékére készített emléktábla.

Bart (Bruty)
A 700 lelkes felvidéki kistelepülést egy 1223-as oklevél említi először. 
Mindig az esztergomi érsek birtoka volt. Halastava mellett természeti 
látnivalója a Sári-patak.

Látnivalók:

Római katolikus templom: a templom Esterházy Imre érsek támoga-
tásával épült 1730-ban. Képeit Závodszky Zoltán festette.
Székelykapu (1998): a temető bejáratánál található Cs. Kiss Ernő ta-
tai képzőművész faragott kapuja. • Szent Vendel-szobor (1928), Szent 
János-szobor, Szentháromság-szobor (1934), Millenniumi emléktábla 
• Világháborús hősök emlékműve: a templomkertben látható. • Szűz 
Mária szobor

Annavölgy Bajót

Bajna
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Bátorkeszi (Bátorové Kosihy)
A Búcstól északnyugatra fekvő község a régi időktől lakott. Első 
írásos említése a XIII. sz. közepéről származik. A XVI. században 
a Báthory család szerezte meg a területet, s nevét is innen kapta. 
A századok alatt jelentős ipar alakult ki: cukorgyár, szeszgyár, 
sörgyár, olajütő működött itt, s a falu közepén máig működik a 
malom. A település a Hegyhát nevű természetvédelmi területen 
helyezkedik el.

Látnivalók:

Római katolikus templom: Pálffy Miklós építtette 1720 és 1728 között, 
legutoljára klasszicista stílusban épült át. A templom mellett empire 
stílusú öntöttvas obeliszk látható.
Malom • 1848-as emlékmű • I. és II. világháborús emlékmű (Gáspár 
Péter) • Hídverő falu kopjafa

Béla (Belá)
Az először 1138-ban említett felvidéki település felváltva volt a ki-
rály és az esztergomi káptalan birtoka. Híres jó boráról, kastélyáról, 
hagyományos vendégszeretetéről. A falu határában számos boros-
pincés „hajlok” van. A községet szinte uralja a hatalmas Baldácsy 
kastély, melynek parkjában védett növényfajtákat tekinthet meg a 
látogató. A faluba a hatalmas területű Szőlőhegyen keresztül jutha-
tunk el, s útközben megtekinthetjük számos borospincés „hajlok” 
egyik-másikát.

Látnivalók:

Baldácsy-kastély: eredetileg barokk stílusban 1732–55 között együtt 
épült a kastély és templom, amit később klasszicista stílusban építet-
ték át. Utolsó gazdája, az Ullmann család a kastélyt visszavásárolta, 
felújítása folyamatban van, de már mostani állapotában is lenyűgöző 
látnivaló, mely szinte uralja a festői tájat.  Borozója és temploma mel-
lett a szomszédos Libád község határában lévő ménese látogatható.
Szent Kereszt felmagasztalása templom: a barokk templom a XVIII. 
század derekán épült, a kastéllyal egy időben. Egyedülállóak fal-
festményei és a kriptája.
Szent Orbán és Szent Miklós szobra: a szőlőhegyen található szobrok 
a XVIII. századból valók.

Bajta
Bátorkeszi

Béla

Bart
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Bény (Bíňa)
Az Alsó-Garam mentén fekvő felvidéki község történelmi és épí-
tészeti 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 tu-
lajdonosáról, Hunt fia Bényről kapta. A falu alatt kanyargó Garam 
folyó festői látványt nyújt a látogatók számára.

Látnivalók:

Szűz Mária templom: a XIII. századi templomot eredetileg a pre-
montrei prépostsághoz kapcsolódóan építették fel. A klasszikus ké-
ső-román stílusú egyhajós templomban a XVIII. századból származó 
faszobrok is láthatóak.
Rotunda: a XII. században épült kerek templomban középkori eredetű 
freskórészletek is ránk maradtak.
Avar sáncok: a település területén háromszoros avarkori sáncgyűrű 
húzódik végig.
Szentkút kápolna: a kétyi út mellett található kegyhely, ahol a ká-
polna melletti kis kútnak Szűz Máriától kapott gyógyító erőt tulaj-
donítanak.

Bernecebaráti
A Börzsöny hegység északi lejtőjén, a Bernece-patak völgyében található 
kis falu már az Árpád-korban jelentős településekből (Baráti és Bernece) 
1928-ban egyesült. A Börzsöny-hegység főként gyertyános, akácos, töl-
gyes és a magasabb helyeken bükkös erdőit változatos állatvilága teszi 
még érdekesebbé. Híres természeti látnivalója a Perőcsény-halastó.

Látnivalók:

Római katolikus templom: Mária mennybemenetele tiszteletére a 
hegyen épült középkori, tornyos, egyhajós barokk templom, közép-
kori körítőfallal.
Szent Rókus-kápolna: a XVIII. század közepétől a legújabb korig 
épített műemlék.
Huszár-féle kastély: vidékies jellegű, emeletes, barokk kastély a 
XVIII. századból.
Szokolyi-kastély: Szokolyi Alajos az első újkori Olimpián (Athén) III. 
helyezést ért el 100 m-es síkfutásban.
Árpád-kori sáncvár: a X–XI. századi építmény maradványai ma is 
megtalálhatóak.
Tájház: teljesen eredeti állapotában és berendezve várja a látogatókat.

Búcs (Búč)
A honfoglaló magyarok településhelye volt, 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 hajlokok felől elérhető falu. A felvidéki 
település első írásos emléke 1208-ból való, itt mint az esztergomi érsek-
ség és az esztergomi káptalan tulajdonát említi egy oklevél. A település 
gazdag természeti látnivalókban is, ilyen a híres, védett Jegenyesor. A 
török temetőben barna partifecskék fészkelnek. Az ún. Búcsi Szikes 
természetvédelmi terület.

Látnivalók:

Klasszicista református templom (1784): a templom külsőleg több 
átalakításon, bővítésen ment át.
Zsemlye-kúria: Zsemlye Péter, a református iskola igazgatója és kán-
tor 1924-ben építette a földszintes, szecessziós kúriát.
Honismereti Szoba: Községháza, 94635 Búč
Bulcsú vezér lovasszobra: Nagy János alkotása (1997). Szlovákia egyet-
len köztéri lovasszobra.
Millenniumi emlékmű: Gáspár Pál alkotása (2000) • Kopjafák – a 
kitelepítettek emlékére • Hídverő Napok: Lidó Szilveszter alkotása • 
Petőfi Sándor mellszobra: Szabó István alkotása • II. Világháborús 
emlékmű • Katona Mihály emléktábla (Református templom).

Bernecebaráti Bény

Búcs
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Csobánka
A Pilis hegyei által körülhatárolt medencében fekvő település, mely-
nek környezetét változatos felépítésű kőzetek alkotják. A 329 méter 
magas Oszoly-szikla a festői Pilis keleti vonulatán helyezkedik el, s 
természetvédelmi oltalom alatt áll. A Holdvilág-árok festői szurdok, 
mely a település határában található Kiskovácsitól vezet a Nagy-
Csikóvár hegyre. A település neve az iráni „suban” szóra vezethető 
vissza, melynek jelentése pásztor. Első írásos emlékei 1202 körüliek, 
máig használatos nevét legkorábban 1698-ban használták.

Látnivalók:

Hubertusz-kápolna: a romantikus stílusú kápolnát 1904-ben épí-
tették.
Margitligeti kastély: az 1898-ban szanatóriumnak épült, kastélyszerű 
épület dr. Martin Sándornak köszönheti létét. 1917-től Prohászka Otto-
kár Hadiárvaház, ma a gyógypedagógiai intézet gyermekotthona.

Csobánka

Csobánka

Valami

Csobánka

Csobánka

Dorog

Csata
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Csata (Čata)
A Duna menti síkságon fekszik a Garam folyó közelében a felvidéki 
település, mely már a neolit korban is lakott terület volt. Első írásos 
említése 1386-ból való. A település fele a pálosokhoz, másik része a 
bencésekhez tartozott. Jellegzetes volt a településen a kosárfonás.

Látnivalók:

Jellegzetes lakóházak: a főútra szerveződve épültek a jellegzetes 
lakóházak. Még fennmaradt néhány nyitott tűzhelyű ház a XIX. 
századból.
Út menti kereszt: a népi építészeti alkotás 1819-ből származik.

Dág
Az Únyi-patak völgyét követő közúton érhető el a település, mely so-
káig volt az Ágoston-rendiek birtoka. Egykori templomának harangja 
az országban a legrégebbi; ma Esztergomban a Balassa Múzeumban 
őrzik. A település hírességei a Löszfalak, ahol színpompás gyurgya-
lagok és parti fecskék költenek telepesen.

Látnivalók:

Római katolikus templom: 1826-ban épült, klasszicista stílusú 
templom.

Csolnok
A Gerecse lábánál elterülő község lakosai a XVIII. században ide-
került német telepesek utódai, akik máig őrzik a régi tradíciókat. A 
hegyekkel körülvett völgyben elhelyezkedő település kis utcácskáival, 
szépen rendezett portáival vonzó hely a turisták számára. Termé-
szeti látnivalói között a márciusban hóvirággal borított Gete-hegy 
és a Mókus-hegy érdemel külön említést. Horgásztava népszerű és 
keresett.

Látnivalók:

Nepomuki Szt. János-templom: Grassalkovich Antal 1767-75 között 
építette a katolikus templomot.
Szt. Borbála-templom: a modern templomot 1932-ben vasbetonból 
emelték a bányászok védőszentje tiszteletére.
Német Nemzetiségi Múzeum: (2521 Csolnok, Ady u.) A sváb hagyomá-
nyok alapján készült épületben a hajdani bányászcsaládok minden-
napjait ismerhetjük meg.
Szentháromság szobor: a Templom teret díszíti.

Dorog
A Pilisből és a Budai-hegyekből kiérve jutunk el arra a lankás vi-
dékre, ahol a város Esztergom-Kertvárossal egybeépülve fekszik.  
Dorog helyén már a kora vaskorban is erődített település volt, s nevét 
is a szláv kísérő katona, a drug nevéből eredeztetik. A település az 
I. világháborút követő időkben nyerte el bányászváros jellegét, bár a 
legenda szerint az első szénrögöt a XVII. században Sándor gróf egyik 
malaca túrta ki, bár akkor még inkább megijedtek az „égő kőtől”. 
Híres természeti látnivalói és kedvelt kirándulóhelyei a Tábla-hegy 
és a Fekete-hegy.

Látnivalók:

Késő római lakótelep: a IV. századból való késő római lakótelep ma-
radványa a Hosszúrétek-dűlőben ma is látható.
Szent Borbála-bányatemplom: 1924–1931 között Gáthy Zoltán építész 
tervei alapján készült a templom, melynek tornya a II. világhábo-
rúban megsérült. A modern oltárképet Kákonyi Asztrik ferences 
festőművész készítette.
Római katolikus templom: a Templom téren magasodó barokk temp-
lom 1697–1775 között épült.
Bányász Emlékház: a szénmedencében 200 éve folyó bányászat tárgyi 
és írásos emlékeit mutatja be.
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Dorogi Galéria: 2510 Dorog, Otthon tér 1.
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme: Vasarely-gyűjtemény
I. világháborús emlékmű: (1927) Zsákodi Csiszér János alkotása

Csata

Dág

Csolnok
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Csúz (Dubník)
A Duna menti síkságon lévő felvidéki település határa már a régi 
időkben is lakott volt, a mai községet először 1236-ban említik királyi 
birtokként. Ma elsősorban kastélyáról híres.

Látnivalók:

Csúzi-kastély: a Csúzi család kastélya földszintes, klasszicista, L alap-
rajzú épület, a főhomlokzat közepén portikusszal, amelyet három-
szögű timpanon zár le. Ma múzeumként működik.
Árpád-házi Szent Erzsébet-templom: a római katolikus templom 
1750–54 között eredetileg rokokó stílusban épült, majd neobarokk 
stílusban épült újjá az 1763-as földrengés után.
Vízimalom: Czövek Zsigmond alapította a 20. század húszas éveiben.
Plébánia: a templommal egyidőben épült, többször átalakították.
Szentháromság gyógyszertár: Nemrég szűnt meg az árusítás az 1806-
ban alapított gyógyszertárban.
Csúzi Kastélymúzeum: Sőtér Kálmán méhészeti Emlékmúzeum; 
Felvidék nagyjainak életnagyságú kerámiaszobrai (panoptikum); 
Bútorkiállítás
I. világháború áldozatainak emlékműve • a II. világháború áldozatai-
nak emlékét megörökítő emléktábla: a római katolikus temetőben. • 
Sőtér Kálmán emléktábla • Artézi kút: a község közepén ma is műkö-
dik a település legöregebb fájának szomszédságában. • Millenniumi 
emlékoszlop

Dömös

Dömös Dunabogdány

Csúz
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Dömös
A gyönyörű dunakanyari táj már az Árpád-házi királyoknak is ked-
velt tartózkodási helye volt, s a XI. században már királyi kastély állt 
itt. A később itt alapított prépostság látványos romjai a temető fölötti 
dombon láthatóak. Rendkívüli természeti látnivalókban gyönyörköd-
het az idelátogató: a Rám-szakadék a víz által kivájt, vadregényes, 
sötét, vízeséses, hűvös szurdok különleges élményt ad a gyakorlott 
túrázónak. A Prédikáló-szék 639 méter magas, s a Dunakanyar 
legszebb panorámáját tárja elénk: a Duna teljes íve belátható, tiszta 
időben akár a Magas-Tátra hófödte csúcsait is látni.
Vadálló-kövek: bizarr alakú sziklaformációk, melyek nevüket a „va-
dat álló”, azaz a vadász parancsára fegyelmezetten helyben maradó 
vadászkutyára emlékeztető alakjuk miatt kapták. Remete-barlang: 
Dömössel átellenben, a Szent Mihály-hegy oldalában található bar-
langnyílások, melyek a római korban megfigyelő pontként, később 
bazilita szerzetesek remetelakjaként szolgáltak.

Látnivalók:

Dömösi Galéria: a Polgármesteri Hivatal nagyterme (2027 Dömös, 
Táncsics u. 2.) • Nepomuki Szent János szobor: Dömös, Kossuth L. u. 
71. • Promenád, Világháborús hősi emlékmű: Dömös, Hősök tere

Dunamocs (Moča)
Már a neolitból, a bronzkorból is találtak itt leletet; először pedig 
1208-ban említik írásos dokumentumok a felvidéki települést. Kör-
nyékén 8 hajómalom működött, lakossága elsősorban szőlőtermesz-
téssel és földműveléssel, halászattal és fuvarozással foglalkozott. 
Legfőbb természeti látnivaló a Duna.

Látnivalók:

Szentháromság-templom: a római katolikus templom 1764-ben épült, 
azóta többször átépítették.
Református templom: klasszicista stílusban épült 1856-1860 között. 
A XX. század elején alakították át.

Dunabogdány
A dunakanyari településen már a rómaiak erődrendszerének része-
ként castrumot létesítettek. A krónikák a XIII. századtól említik 
nevét. A török hódoltság alatt megfogyatkozott lakosságát szőlő- és 
gyümölcstermesztő németekkel pótolták. Az elmúlt évtizedekben 
egyre népszerűbb üdülőterületté vált, s Áprily Lajos egykori lakó-
házának völgyében híres művésztelep alakult ki. A völgy nevében 
is őrzi híres lakóját. A települést kedves kis patakok határolják: a 
Csádri-patak és a Kalicsa patak. Festői látványt nyújt a Duna.

Látnivalók:

Nepomuki Szent János római katolikus templom: az 1724-ben épült 
barokk stílusú templomot 1939-ben újították fel, neoromán stílus-
ban. Terveit Fábián Gáspár készítette, ma különleges kegytárgyai 
teszik híressé.
Szent Rókus-kápolna: jégzúdulás elleni oltalmul emelte a falu 
1788-ban.
Szent Sebestyén-kápolna: 1800 körül épült, barokk stílusban. Az 
1838-as árvízben összedőlt, azonban 1844-ben újjáépítették.
Szent Donát-kápolna: a kápolna 1829-ben, a stációk 1875-ben épültek 
a Római Birodalom egykori védvonalának (limes) maradványain.
Református templom: 1802-ben épült késő barokk-klasszicista stí-
lusban, a szószék copf stílusban készült.
Castrum romja: a rómaiak a Várad-dűlőben az I. század közepétől 
a IV. századig folyamatosan építkeztek.
Helytörténeti Kiállítás: 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 93. (érd.: 
Horváth Imréné, 26/391-045)
Polgármesteri Hivatal Tanácsterme: Hock Ferenc festőművész ki-
állítása (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.)
Egyházi Múzeum: 2023 Dunabogdány, Plébánia (érd.: Feldoffer 
Antal plébános, 26/390-557/2023)
Rókus Gyógyszertár: 2023 Dunabogdány, Kossuth u.94.
Kitelepítési emlékmű, Millenniumi emlékmű, Bányászkereszt • 1838-
as árvíz tábla, 1848-as emlékmű • Egyházi emlékek: Mária-szobor, 
stációk, Nepomuki Szent János-szobor • Kőből faragott kapuk, pa-
dok • Szamizdat sajtónak állított emléktábla: 2023 Dunabogdány, 
Táncsics u.

Ebed

Dunamocs

Dunabogdány
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Ebed (Obid)
A Kr.e. I. századból származó kelta ezüstpénzeiről és a kárpáti halom-
síros kultúra emékeiről is ismert a felvidéki település, melynek első 
írásos említése 1237-ből való. Az esztergomi káptalanhoz tartozott. 
Ma is megtekinthető a feltárt szláv-avar temetője. Híres természeti 
látnivalója a hőforrás.

Látnivalók:

Szent István-templom: a barokk templom 1732-ben épült, homlokzatát 
neoromán stílusban alakították ki. A főoltáron faoszlopos építmény, 
melynek közepén Szent Istvánt ábrázoló olajfestmény látható.

Epöl
Az Őr-hegy megkerülésével juthatunk a szép fekvésű, kellemes, 
csöndes kis községbe, mely körülbelül egyforma távolságra esik 
Esztergomtól és Budapesttől.

Látnivalók:

Római katolikus templom: 1805-ben épült késő barokk stílusban.
Kopjafa: 2000-ben emelte a falu a Millennium emlékére.

Érsekkéty (Keť)
Első ízben 1295-ben szerepel oklevélben a felvidéki település neve. 
Története során elsősorban az esztergomi érseki uradalomhoz tar-
tozott.

Látnivalók:

Római katolikus templom: 1884-ben épült. • Református templom: 
1775-ben épült. • Falumúzeum: az Egyházi Iskola épületében.

Ebed

Epöl

Érsekkéty
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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 Dunakanyar kedvelt úti 
célpontja, az eurorégió központi települése. Páratlan dunai termé-
szeti látnivalói a Kis-Duna, a Prímás-sziget. Kedvelt kirándulóhelye 
a Vaskapu-hegy, ahonnan festői látvány tárul szemünk elé, és a Bú-
bánat-völgy, mely tavaival, kellemes kiránduló- és pihenőhelyeivel 
régóta kedvelt célpontja az idelátógatóknak.

Látnivalók:

Királyi vár: 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. Számos középkori látványosságot tartalmazó 
épületegyüttes.

Bazilika: a 100 méter magas bazilika 1822 és 1869 között épült. 
Magyarország legnagyobb, Európa harmadik legnagyobb egyházi 
építménye. Itt található a világ legnagyobb, egy vászonra festett 
oltárképe is.
Barokk belváros: Esztergom belvárosa számos barokk műemléket 
rejteget.
Vármúzeum: Esztergom, Szent István tér 1. Telefon: 33/415-986
Főszékesegyházi Kincstár: 2500 Esztergom, Szent István tér 1. Tele-
fon: 33/402-354
Keresztény Múzeum: Esztergom, Mindszenty tér 2. Tel/Fax: 33/413-
880
Duna Múzeum: Esztergom, Kölcsey Ferenc u. 2. Telefon: 33/500-250, 
Fax: 33/500-251
Balassa Bálint Múzeum: 2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 13. Tel: 
33/412-584
Babits-emlékház: 2500 Esztergom, Előhegy. Telefon: 33/500-175 (Ba-
lassa Múzeum)
Mindszenty Emlékmúzeum: Esztergom, Szent István tér 1. Telefon: 
33/403-162
I. István és I. László szobra: a Bazilika előtt húzódó lejtőn, a lépcsők 
mellett található szobrok 1770-ben készültek.
Vitéz János szobra: az egykori érsek szobrát a Várhegy lejtőjén lát-
hatjuk.
Magyarok Nagyasszonya-szobor: a Bazilika főbejárata előtti Szent 
István téren álló szobor Kiss György alkotása.
Szent István megkoronázása: 2001 nyarán helyezték el Melocco Mik-
lós szobrászművész alkotását a vár északi bástyáján. A szobor Szent 
István megkoronázását ábrázolja.
Balassa Bálint szobra: az 1938-ban, Balassa Bálint török ellen vívott 
harcainak emlékére emelt szobor a Várhegy déli lejtőjén áll.
Liszt Ferenc-szobor: a Pázmány Péter utca elején, a Várhegy lába alatt 
tekinthetjük meg.
Pestises Madonna-szobor: a vízivárosi plébániatemplom közelében 
lévő barokk szoborművet egy XVIII. századi pestisjárvány emlékére 
emelték 1740-ben.
Kálvária: a Szent Tamás-kápolnához vezető lépcső mentét hat stáció-
ból álló kálvária kíséri, melynek szobrai 1781-ben még a várban álltak. 
A Bazilika építésekor kerültek jelenlegi helyükre.
Szent István megkoronázásának domborműve: a műalkotás a Szent 
Tamás-hegyre felvezető, 1938-ban épített lépcső falán látható.
Sobieski János emlékműve: a lengyel királynak a törökök felett aratott 
győzelme tiszteletére emelt emlékmű az Erzsébet parkban látható.
Szentháromság-szobor: a Polgármesteri Hivatal előtt áll az 1900-ban 
készült szobor.
Hídoltalmazó Boldogasszony szobra: Szervátiusz Tibor alkotása a 
hídfő mellett látható.

Esztergom
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Farnad (Farná)
A felvidéki település nevét először 1156-ban említi egy oklevél. A 
nagysallói ütközet a település határában ért véget 1849 áprilisában. 
Kellemes élményt nyújtanak szőlőhegyei: a Farnadi és az Ikladi.

Látnivalók:

Római katolikus templom (1823) • Református templom (1804) • Evan-
gélikus templom (1825, újjáépítve 1903) • Falumúzeum: 93566 Farná 
579. • Világháborús hősök emlékműve • Ikladi kereszt • Farnadi kereszt 
• Református temetői kopjafák

Fűr (Rúbaň)
A Garam dombvidékén fekvő felvidéki településen a régészeti feltárá-
sok során szláv-avar csontvázas temetkezőhely nyomaira bukkantak. 
Később a Cigléd-völgyi bencésekhez, majd a premontrei kolostori ura-
dalomhoz tartozott. Halastava mellett romantikus, zugos fűzfaliget 
található. Kastélyparkját 1887-ben létesítette a Steiger-család.

Látnivalók :

Szent Imre római katolikus templom: a román stílusú templomot a 
XIII. sz. végén építették. A XIX. sz. végén leégett, helyén a XX. század 
elején épült fel a mai neoromán templom.
Kastély: a XVIII. sz. második felében épült eredetileg klasszicista 
stílusban. Mai, neoklasszicista formáját a XIX. század végén nyerte 
el. Ekkor Steiger Gyula tulajdonában volt. Utolsó nemesi tulajdonosa 
a Zichy család volt.
Tájház • Szent Flórián kőszobor (1987) • Szeplőtelen Szűz Mária kő-
szobor (1870) • Nepomuki Szent János kőszobor (XIX. sz.) • Lourdes-i 
Szent János kőszobor (1970) • Szűz Mária-szobor (1970)

Fűr

Fűr Esztergom

Farnad
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Garamkövesd (Kamenica nad Hronom)
A Burda hegység (Kovácspataki-dombok) délnyugati lejtőjén talál-
ható a neolit kortól lakott felvidéki település, melynek első írásos 
említése 1320-ból való. A Kovácspataki-dombok a XIX. század végétől 
kedvelt kiránduló- és üdülőhely, melyen élősövénnyel szegélyezett 
turista-sétányok vezettek a Gloriett kilátóhoz, a Nagy-vendéglőhöz 
és az egyes üdülőkhöz. A falutól 2 kilométerre található gyönyörű 
természeti látnivaló, a Duna és a Garam összefolyása, mely a vízi 
sportok kedvelőit régtől vonzza.

Látnivalók:

Római katolikus templom: klasszicista, eredetileg barokk templom, 
mely 1734-ben épült, s Szent Mihály arkangyalról kapta nevét. Belső 
berendezéséből figyelmet érdemel az oszlopdíszes Szent Mihály ark-
angyal barokk főoltár. • Gyurcsó István mellszobra: a magyar költő, a 
Jókai-napok egyik szellemi atyja tiszteletére a falu főterén helyezték 
el Nagy János alkotását.

Garampáld (Pavlová)
A település 1990-től önálló felvidéki település, addig Kisgyarmathoz 
tartozott. A Garam mentén található falucska első írásos említése 
1135-ből való. A török időkben elpusztult településen 1828-ban csak 
49 ház volt. Híres természeti látnivalója a Harasztok gödre, mely 300 
méter hosszú, 30 méter mély kanyonszerű vízmosás.

Látnivalók:

Római katolikus templom: a templom védőszentje Szent Lőrinc. A II. 
világháborúban elpusztult templomot 1958-ban építették újjá.
Hősök szobra: az iskolaépület előtti kertben álló köztéri alkotás.

Garamsalló (Šalov)
A felvidéki település a Garam és az Ipoly-fennsík határában fekszik. 
Az első írásos említése 1280-ból való. A település birka- és lóneme-
sítéséről volt híres.
Református templom: a templom 1896-ban épült. Belső berendezése 
az építés időszakából való.
Eszterházy gróf borospincéje: 1816-ban épült, jellegzetes U alakú, 180 
méter hosszú épület, melyben 50 literestől 10 000 literesig találhatóak 
tölgyfa hordók. Előre bejelentett időpontban látogatható.
Pincesor: a szőlőhegyen található a híres pincesor.
Tájház: a XIX. századból származó műemlék épület. A község ado-
mányaiból berendezett tájház a kihaló félben lévő mesterségeket 
mutatja be.

Helemba (Chľaba)
Festői környezetben, az Ipoly és a Duna összefolyása közelében 
található a felvidéki település, melynek a neolit kortól lakottságát 
komoly régészeti lelőhelyek bizonyítják. A IV. században a rómaiak 
őrtornyot építettek itt, de a későbbi századokban is jelentős tele-
pülés volt, melyet több egyházi intézmény is birtokolt. Vulkanikus 
hegysége, a Burda, melyet a Börzsönytől az Ipoly választ el, a Pilistől 
pedig a Duna. Legmagasabb pontja 395 méter. Természeti kincseit 
két védett terület óvja. Az Ipoly és Duna folyók torkolata ugyan-
csak páratlan látvány és kedvelt kirándulóhelye a látogatóknak és 
a helybélieknek.

Látnivalók:

Szent Imre római katolikus templom: a késő barokk stílusú templom 
1769-ben épült, a 19. század elején klasszicista stílusban építették 
át. Az egyhajós tornyos építmény belső terében klasszicista stílusú 
keresztelőmedence található.
Szent Orbán-kápolna: az 1700-as években épült.
Pincesor: több száz éves, löszös domboldalba vájt borospincék.
XI–XVI. századból való középkori település maradványai
Az I. és a II. világháborúban elesett hősök emlékműve
Millenniumi kopjafa (2000).

Garamkövesd

Garampáld

Garamsalló
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Ipolybél (Bielovce)
Az Ipoly melletti kis község első okleveles említése 1138-ból való Villa 
Bela néven. A középkorban a Béli-család birtoka volt, később folya-
matosan változott tulajdonosa, a XIX. században végül a Rakovszky 
család birtokolta. Az Ipoly folyó kiválóan alkalmas vízi sportokra, 
halászatra, de még fürdésre is. A Csécsi és a Bossányi kastély parkjai 
pihenőparkok.

Látnivalók:

Szent Márton római katolikus templom: 1714-ben épült, a régi kő-
templom helyén.
Csécsy-kastély: a XIX. században épült a neogótikus „sárga kastély” 
előbb a Csécsy, majd a Csillag család tulajdona volt.
Bossányi-kastély: a XIX. század végén épült kastély neoklasszicista 
stílusban.
Szeszler szeszgyár (1912)
Az I. és II. világháború áldozatainak emlékhelye (1997)
Öntöttvas kereszt: a temetőben található kereszt 1865-ből való.
Kőkereszt: a kereszt öntöttvas korpusszal a római katolikus templom 
kertjében található.

Helemba

IpolybélIpolydamásd

Ipolybél
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Ipolypásztó (Pastovce)
A Duna menti síkság legkeletibb részén, az Ipoly partján fekvő fel-
vidéki településen már a Kr. e. 5–2. évezredből találtak régészeti 
leleteket. Első írásos emléke egy 1135-ből származó oklevél, amely-
ből kiderül, hogy a községet Szent László király adta hozományul 
húgának, Zsófia hercegnőnek. A Farkas-völgy 300 méter hosszú, 30 
méter mély vízmosás őstengeri kövületekkel. Halastava kedvelt a 
horgászok körében.

Látnivalók:

Református templom: levéltári emlékek szerint már a XII. századból 
való a korábbi templom, melynek emlékei fellelhetőek: keleti része a 
gótika, nyugati (torony felőli) oldala pedig még a román stílus jegyei 
szerint készülhetett. Altemplomában tizenkét csontvázat találtak.
I. és II. világháborús emlékmű: a templom előtt felállított fekete már-
vány emlékmű őrzi az elesettek emlékét.
48-as kopjafa: a református templom előtt található kopjafát 1998 
őszén állította az önkormányzat az 1848/49-es szabadságharc 150. 
évfordulójának emlékére.
Kovács Sebestyén József 48-as szabadságharcos sírhelye.

Ipolydamásd
Az Ipoly melletti úton juthatunk el a kis faluba, melyet először Damas 
néven említ egy 1138-ban keletkezett oklevél. Az akkori település tá-
volabb feküdt, az Öregdamásdi-patak mellett. Damas várát (melyet 
először 1361-ben említenek) a törökök pusztították el. A falu a XVIII. 
század végén települt át mai helyére, s azóta kedvelt célpontja az Ipoly-
hoz kirándulóknak. Az elhagyott kőbányáknál a környék kőzetére 
jellemző rétegvulkáni szerkezet figyelhető meg.

Látnivalók:

Rózsafüzér királynéja római katolikus templom: 1861-ben szentelték 
fel a falu templomát.
Várrom: a török támadások során 1669-ben elpusztult várból az 
öregtorony falmaradványa, a pincelejáró és a dongaboltozat nyoma 
a kápolna alatt még látható.
Kőkereszt: az 1785-ben készült barokk kőkeresztet Ódamásdról te-
lepítették át.

Ipolykiskeszi (Malé Kosihy)
Az Ipoly-fennsík tövében, az Ipoly folyó völgyben található a telepü-
lés, mely már az ősi időktől lakott volt. Első írásos említése 1248-ból 
való.

Látnivalók:

Szent Mihály arkangyal templom: a jelenleg barokk formában látha-
tó templom 1787-ben épült. Egy Árpád-kori kis templom (rotunda) 
a templom részét képezi. 1940-ben újították fel. A kerek templom 
szentély részében eredeti freskók találhatóak. Az Árpád-kori temp-
lom a XII. századból való.

Ipolyszakállos (Ipeľský Sokolec)
Már az őskorban lakott volt az Ipoly folyó jobb partján fekvő felvidéki 
település, melynek első írásos említése 1386-ból származik.

Látnivalók:

Római katolikus templom: a templom a XVII. században épült, barokk 
stílusban. 1909-ben kibővítették két oldalsó hajóval. Érdekessége a 
vörösmárványból készült szentségtartó és a keresztelőkút.
Tájház
I. és II. világháborús emlékmű: Nagy János alkotása.
Feszület: a temetőkertben található.
Kőkereszt: a főút mellett található a klasszicista stílusú, népi jellegű 
alkotás 1806-ban készült.

Ipolypásztó

Ipolyszakállos

Ipolykiskeszi
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Ipolyszalka (Salka)
A határ menti kis felvidéki falut az anyaországgal az Ipolyon átívelő, 
1902-ben épült, kétívű híd köti össze. A szinte érintetlen természeti 
környezetben már a bronzkorban is voltak települések. Kr. e. 300 év-
vel a kelták hódítottak e területen, s állítólag a falu melletti folyó neve 
is az ógermán Eipelből származik. Egy 1252-ből származó okiratban 
Zalkának említik. A törökök elleni csatáját Tinódi Lantos Sebestyén 
is megénekelte. A Gomb-hegy védett terület, ezen kívül a Fehér út és 
Ipoly kínál látnivalót.

Látnivalók:

Nagyboldogasszony templom (XIV. sz., újjáépítve: 1892, 1944): az 
egyhajós, zsindelyes tetőzetű templomot díszítő festmények alakjait 
szalkai emberekről mintázta a mester. Érdekessége az ember nagysá-
gú keresztre feszített Jézus. Keresztelőmedencéje műemlék.
Kálvária (templomkert, 1926): az I. világháborúban hősi halált halt 
szalkai katonák emlékére közadakozásból épült. A stáció képei Mün-
chenben készültek.
Falumúzeum: a falu híres szülötteinek állít emléket: Csepreghy Fe-
renc színműíró, Radványi Kálmán író, nyelvész, Dr. Turczel Lajos 
irodalomkritikus
Tájház: állandó kézműves-foglalkozások (népi szövés, kosárfonás, 
sústyamunkák, kenyér- és lepénysütés) mellett megismerhető az 
egykori Szalka tárgyi öröksége is. • I. és II. világháborús emlékmű: 
a temetőkertben található. • Millenniumi kopjafa: a községházával 
szembeni parkban. • Boldogságos Szűz Mária szeplőtlen fogantatása 
szobor • Boldogságos Szűznek a Szentháromság által való megkoroná-
zása • Faragott Mária-szobor (1895) • Szent János-szobor (1929)

Kemence

Ipolyszalka
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Karva (Kravany nad Dunajom)
A Duna-töltés melletti úton juthatunk el a felvidéki faluba, mely-
nek határát már a neolit korszakban is lakták. Első írásos említése 
1245-ből való, s az itteni nemesi családok birtokolták. Lakosai föld-
műveléssel, szőlő- és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. A Dunán 
több vízimalom is működött. Katélyparkjában olyan értékes fafajok 
találhatóak, mint a platán, vadgesztenye és császárfa.

Látnivalók:

Római katolikus templom: a XIII. században épült késő román stílusban 
a Szűz Mária-templom, melyet később barokk stílusban építettek át.
Láng-kastélypark: a XIX. században létesült park ma a mezőgazdasági 
szakközépiskolához tartozik.
Szarvassy-kúria: a XVIII. században épült kúria ma mezőgazdasági 
szakközépiskola.
Kuzmik-kastély: az 1908-ban épült kastély az I. és II. világháború között 
a Rókus Kórház igazgatójáé volt.
Hrossó-kúria
Nedecky-kúria: II. Rákóczi Ferenc lakott itt.
Nepomuki Szent János kőszobra: 1843-ban készült a márvány talapza-
ton, a Kuzmik család kastélyával szemben, a dunai töltésnél álló szobor. 
• Képoszlop: Dunamocs irányában áll, Láng-kápolnaként is ismert, 1920 
körül emelték. • II. világháború áldozatainak emlékműve: 1992-ben 
készült a feketemárvány obeliszk.

Ipolytölgyes
A régi település az Ipoly gyakori áradása miatt fenn, a mai Szentmár-
toni-dűlőben volt. Már az őskorban is lakták a falu határát, s a későbbi 
korokból is gazdag leletek kerültek napvilágra. Oklevélben először 
1225-ben fordul elő Ság néven, ami dombot, erdőt jelent. A település 
életét az erdő mindenkor meghatározta, s ma is ez adja egyik vonz-
erejét. A Börzsöny-hegység páratlan természeti környezet.

Látnivalók:

Római katolikus templom: 1794-ben épült a kéthomlokzatú, egyhajós, 
késő barokk templom.
Lakóház (1800 körül), templomrom (XI. sz.)
Szent Vendel-szobor: az országút melletti szobrot a falu az egykori 
marhavész után emeltette.
Nepomuki Szent János-szobor: a templom előtt található.

Kemence
A Börzsöny hegység egyik legszebb helyén fekvő kis falu Kemence, 
melyet az azonos nevű patak szel ketté. A település már az ókorban 
lakott volt, s a honfoglalást követően a Hunt-Pázmány nemzetség 
kapta meg. Első írásos emléke 1156-ból származik. Mátyás király és 
felesége is szívesen vadászott az itteni erdőkben, melyek ma kedvelt 
kirándulóhelyek. Mátyás király és Beatrix királyné kedvenc vadá-
szó helyeit nevükben is őrző festői hegyek a Királykút és Királyné 
pallagja.

Látnivalók:

Megyeháza épülete: az egyemeletes barokk megyeházát 1751-ben 
építtette fel Esterházy Imre prímás és Koháry András főispán. Egy 
időben itt tartották Hont vármegye gyűléseit.
Római katolikus templom: 1769-ban épült a barokk stílusú templom, 
melynek bedőlt homlokzatát 1810-ben építették újjá.
Kemencei Múzeumvasút: a Kemencei Erdei Múzeumvasút hazánk 
egyik leghangulatosabb kisvasútja: az apró szerelvények igen em-
berközelivé teszik ezt a látványosságot, a vonal pedig igen szép kör-
nyezetben vezet. Mindemellett technikatörténeti jelentősége is van, 
hiszen ez hazánk utolsó gravitációs rendszerű erdei vasútja, ahol a 
szerelvények a pálya bármely pontjáról a telephelyig gurulhatnak. A 
kisvasút végállomásán múzeum is várja az érdeklődőket.
Tájház: 1984-ben a Fő út mentén egy jellegzetes felvidéki palócházban 
rendezték be a tájházat, ahol a falu hagyományos paraszti életét is-
merheti meg a látogató.
Hősök emlékműve: a Megyeháza előtti kis téren áll.

Kemence

Ipolytölgyes

Karva
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Kéménd (Kamenín)
A neolit kortól lakott a felvidéki település, ahol Kr.e. 300–400-tól a 
kelták nyomait is megtalálták. Hunok, avarok, szlávok után végül a 
honfoglaló magyarok telepedtek meg itt. A történelmi Esztergom 
vármegye legrégebbi településeinek egyike, amely a ritkaság számba 
menő kurtaszoknyás népviseletéről is híres. A Kéménd és Kőhíd-
gyarmat között található Alsó-Garam menti védett terület a magyar 
puszta nyúlványa, ahol források és mocsaras területek találhatóak. 
Leggyönyörűbb és legvédettebb növényi faj a sóvirág, amelynek itt 
van az egyetlen lelőhelye.

Látnivalók:

Az Úr Mennybemenetelének temploma: barokk épület a XVIII. század 
második harmadából. A szentségtartóban az 1700-as évekből szár-
mazó barokk gravírozott kehely található.
Iszomfalva: pincefalu a Garam mentén
Néprajzi gyűjtemény
A két világháború emlékműve: a templomkertben látható.
Szent Vendel szobra: a templomkert jobb felén áll az állattenyésztők 
védőszentjének szobra.
Szűz Mária szobra: a Fő utca parkosított környezetében található.

Kicsind

Kesztölc

Kisoroszi Kesztölc
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Kesztölc
A Kétágú-hegy lábánál fekszik ez a szlovákok és magyarok lakta 
település, melynek története a rézkorig vezethető vissza. A falu hatá-
rában jelentős régészeti lelőhelyek találhatók. A Csévi-szirtek között 
nyíló Leány- és Legény-barlang nagy kiterjedésű, hévizes kialakulású 
barlangok, az őskori ember lakhelyéül szolgáltak .

Látnivalók:

Klastrompusztai kolostorrom: a XIII. századi királyi nyaraló (itt gyil-
kolta meg Bánk bán Gertrudis királynét) köré a pálosok a XIV–XVI. 
században monostort építettek. A gótikus templom és a kolostorhoz 
tartozó kápolna falmaradványai ma is megtekinthetőek.
Római katolikus templom: a késő barokk, műemlék jellegű templom 
a temető mellett áll.
Falumúzeum: az 1757-ben épült népi lakóházban megnyílt múzeum-
ban két kiállítás látható: a néprajzi gyűjtemény és a régészeti-törté-
neti gyűjtemény. Udvarán nagyobb méretű agrár- és ipartörténeti 
emlékek találhatóak.

Kicsind (Malá nad Hronom)
A Garam alsó folyásánál a „Szerelem-sziget”-től délre fekszik a kis 
falu, ahol már az őskorban is éltek emberek. A római légiók számára 
piachelyül szolgált a Garam menti térség, ahol Kr. u. 170 táján Marcus 
Aurelius császár is járt. Neve először 1570-ben szerepel Kicsindként, 
az esztergomi szandzsák összeírásánál.

Látnivalók:

Római katolikus templom: 1782-ben épült, a leégett egyszerű, sövény-
fonásból készült templom helyett.
Kicsind pecsétje: 1730-ból fennmaradt pecsét, mely egy ekevasat és 
növényt ábrázol.

Kisgyarmat (Sikenička)
A Duna menti síkság keleti részén, Párkánytól északra, szép termé-
szeti környezetben fekszik a település, mely a neolit kortól lakott. 
Első írásos említése 1248-ból való.

Látnivalók:

Római katolikus templom: a Szent Márton püspöknek szentelt temp-
lom a XIII. században épült, román stílusban, mint rotunda. Mellet-
te állt egy harangláb. A XVIII. sz.-ban barokk stílusban átépítették 
és kibővítették, majd 1887-ben meghosszabbították a hajót.
Vízimalom: a Szikince-patakon építette Mészáros János és Lajos. 
A műszaki berendezést a budapesti GANZ és társa cég készítette. 
Különlegessége, hogy minden alkatrésze fából készült.
Pincesor: döngölt agyagból, később vályogból épített pincék.
Az I. és II. világháború áldozatainak emlékműve: a templom hom-
lokzata előtt található. Az obeliszk alakú emlékmű tetejét turul-
madár díszíti. • XIX. sz.-i képoszlop • Homokkőből készült út menti 
keresztek öntöttvas és homokkő korpusszal

Kismaros
Festői környezetben, a Dunakanyar közepén, a vulkanikus eredetű 
Börzsöny hegység lábainál elterülő község, mely lakosságát jórészt 
a XVIII. században idetelepülő németek leszármazottai adják. Az 
1800-as években már szinte önellátó a település, saját ipara mellett 
szőlő- és gyümölcstermesztése, valamint állattartása is híres volt. 

Látnivalók:

Katolikus templom: Kismaros temploma a falu dombgerincén épült; 
homloktornyos, egyhajós, klasszicista stílusú.
Pincesor • Községháza: az 1868-ban épült házat Sebők Imre építette. 
• Falumúzeum: 1993 óta állandó kiállítás nyílt meg a falu történe-
téből, régmúltjának életéből. • Nepomuki Szent János szobra: Kis-
maros főutcáján látható a gyónás védőszentjének szobra. Az eredeti 
szobrot 1976-ban cserélték a maira.
Mátyás király fája: a fa, mely alatt a monda szerint Mátyás király 
szeretett megpihenni vadászat közben, a Dunakanyar Üdülőfalu 
területén található.

Kéménd

Kismaros Kisgyarmat
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Kisoroszi
Az itt élő birtokos nemzetség után Rosdnak hívták korábban; a XIV. 
század végén a Kalászi család tulajdonába került. A falut – mely a tö-
rök hódoltság alatt sem néptelenedett el – a felszabadító harcok után 
a visegrádi koronauradalomhoz kapcsolták. A XIX. század közepétől 
jórészt rozsot és szőlőt termesztettek az itt lakók.

Látnivalók:

Katolikus templom: Kisoroszi egyhajós temploma barokk stílusú. 
Starhemberg gróf adományából épült a XVIII. században.
Református templom: Kisoroszi klasszicista, tornyos templomát 
eredetileg barokk stílusban építették. Jelenlegi formáját az 1803-as 
átépítéskor nyerte el.
Római őrtorony maradványai: Kisoroszi északnyugati részén, valamint 
a Hosszúréti-dűlőben római őrtornyok maradványait tárták fel.

Kisölved (Malé Ludince)
A Szikince-patak partján épült települést 1255-ben említik először a 
levéltári iratok. A Duna menti síkság keleti részén fekszik.

Látnivalók:

Református templom: 1789-ben épült a klasszicista stílusú templom, 
melynek tornyát 1804-ben építették hozzá.
I. és II. világháborús emlékmű: a református templom előtt látható.
Emléktábla: a községben a II. világháborúban eltemetett német ka-
tonák emlékére.

Kisölved

Kisújfalu Kőhídgyarmat Kürt
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Kisújfalu (Nová Vieska)
4 km-re Köbölkúttól található ez a XV. századtól folyamatosan lakott 
település, mely a XVII. század elején Keglevich János birtoka volt, s 
környezetében több természetvédelmi terület is található. A Pári-
zsi-allúvium természetvédelmi terület vízimadarak és ritka mocsári 
élőlények legértékesebb előfordulási helyei közé tartozik. A mocsári 
madárvilág számos faja él védelem alatt, mint például a barna kánya 
vagy a bölömbika. A Somfa-erdő természetvédelmi terület egy részét 
tölgy- és akácerdő borítja, a maradékot futóhomok és lösz fedi. Érté-
kes látnivalói a halastó, a szőlőhegy és az Úrbéres.

Látnivalók:

Református templom: az eredetileg a türelmi rendelet szerint épült 
templom 1787-ből való. Az 1874-es tűzvész után újjáépítették.
Evangélikus harangláb (1936) • Községi Tájház • Millenniumi emlék-
oszlop • Kossuth-relief • I. és II. világháborús hősök emléktáblája: a 
református templomban.

Kőhídgyarmat (Kamenný Most)
A Garam folyó alsó torkolatánál fekvő, a Párkány–Léva vasút- és köz-
útvonal mentén található „kurtaszoknyás” falu. Első emlékei a XI. 
századból valók, amikor az esztergomi érsek sóraktárakat létesített 
itt. A község történetének nevezetes eseménye az a békekötés, mely 
1625-ben jött létre II. Ferdinánd és Bethlen Gábor fejedelem között.

Látnivalók:

Szent Mihály római katolikus templom: a templomról az első írásos 
emlék 1271-ből származik. A jelenlegi templom 1746-ban készült el.

Kóspallag
A Börzsönyben, a Kóspallagi-medencében, hegyekkel körülzárva 
fekszik a település, melynek neve két szó összetételéből származik: 
a „kos” a juh hímje, a „pallag” szó jelentése parlag, műveletlenül ha-
gyott terület. A Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi területe 
veszi körbe a települést, melynek értékét a folyóvölgyek, hegységek 
és sík területek találkozása adja.

Látnivalók:

Mária-templom: Kóspallag római katolikus temploma szép, ará-
nyos, kiegyensúlyozott felépítésű, hármas tagolású homlokzati 
párkánnyal.
„Rablótanya” Turistaház: a 20-as években épült faház ma a Pest Me-
gyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kezelésében van.
Nagy-hideg-hegyi turistaház: a Törökmezőről gyalogtúra keretében 
lehet eljutni a turistaházhoz.
Az I. és II. világháborús emlékmű: 1934-ben állították.

Köbölkút (Gbelce)
A felvidéki település jelentős régészeti lelőhely. Első írásos említése 
1233-ból való Cabulcut alakban. A Pálffy család birtokán jelentős épít-
kezéseket hajtott végre. A Párizsi-mocsár természetvédelmi terület, 
ahol a vízimadarak és ritka mocsári élőlények számos faja fordul elő. 
Vadkacsa fészkel itt, s megél a vidra is e tájon. A Párizsi-patak egyik 
ága a Duna felé folyva éri el a falut, s ezt a részt Pálffy gróf 1819–1826-
ban lecsapoltatta úgy, hogy csatornát ásott Gyiva irányában.

Látnivalók:

Római katolikus templom: az eredetileg barokk templomot a XIX. 
század elején klasszicista stílusban építettek át, védőszentje Borromei 
Szent Károly. Az egyhajós, hozzáépített tornyú építmény bejárata 
fölött kőcímer látható.
Kúria: barokk-klasszicista épület.
I. és II. világháborúban elesettek emlékműve: a két világháborúban 
elesett köbölkúti katonáknak állított emléket a falu.
1849-es tavaszi hadjárat emlékműve: Pöltemberg tábornok tiszteletére 
állította a falu, aki itt harcolt.

Kural (Kuraľany)
A szlovák ajkú  felvidéki település nevét 1223-ban említi oklevél.

Látnivalók:

Római katolikus templom: a XVIII. sz.-ban épült, Keresztély Ágost 
érsek adományából.

Köbölkút Kural

Kóspallag



�0 ��

Kürt (Strekov)
A Duna menti síkságon található felvidéki település első írásos em-
lítése 1156-ból való, amikor is az esztergomi érsekség birtokaként 
szerepel.

Látnivalók:

Mindenszentek római katolikus templom: a barokk templomot 1755-
ben építették, s 1926-ban átépítették.
Ciglédi kegyhely • Út menti kereszt: 1798-ból való. • Mária-képoszlop: 
1816-ból való. • I. világháború áldozatainak emlékműve: a főtér park-
jában található. • Millenniumi emlékmű: a község első írásos említé-
sének 925. évfordulójára állították.

Leányvár
Az ókorban már lakott település helyén az Árpád-korban is ismert 
földvár állt. Első írásos említése 1270-ből való, ahol Ulmodvár, illet-
ve Walmoth néven illetik. Később klarissza-rendi apácák kolostora 
működött itt. A török időkben kihalt településre a Sándor család 
Németföldről hozott telepeseket, majd a 40-es években Erdélyből és 
Felvidékről költözött magyar lakosság Leányvárra.

Látnivaló:

Római katolikus templom: 1806-ban épült.

Leányfalu

Leányvár Lekér

Leléd
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Leányfalu
A Kis-Duna és a Visegrádi-hegység nyúlványai közti népszerű üdülő-
falu, melynek legrégebbi emléke a szépen parkosított területen talál-
ható római őrtorony. Híres lakói között volt Szendrey Ignác, Gyulai 
Pál, Móricz Zsigmond. A 60-as években 40 °C-os hévizet találtak a 
településen, s nem sokkal ezután itt épült meg a pilisi térség egyik 
kedvelt strandfürdője.

Látnivalók:

Szent Anna római katolikus templom
Római őrtorony romjai: négyszögletes alapú őrtorony, melyet I. Va-
lentinianus császár idején építettek. A IV–V. században feltehetőleg 
a barbárok támadásának esett áldozatul.
Móricz-villa: Móricz Zsigmond életének utolsó öt évét töltötte ebben 
a villában, melyet Kós Károly és Wigand Ede tervezett.
Szendrey–Gyulai-villa: Ybl Miklós tervei alapján az 1870-es években 
építette Petőfi Sándor apósa, Szendrey Ignác.
Gyulai Pál obeliszkje: a település feletti dombon található obeliszken 
olvasható Gyulai Pál Leányfalván című költeményének részlete.
Lengyel emlékmű: a katolikus templom bejáratánál található emlék-
mű Lengyelország II. világháborús lerohanása után a településen 
menedéket találtaknak állít emléket.
Móricz Zsigmond-mellszobor: az almáskert mellett kialakított park-
ban álló mellszobor őrzi a nagy magyar elbeszélő emlékét.

Lábatlan
A monda szerint egy György nevű vitézhez kötődik a város neve, akit 
fogságba esve összeláncoltak a királlyal. György saját lábát levágva 
mentette meg királyát. A régészeti feltárások római villák nyomait és 
középkori kolostormaradványokat találtak, oklevélben először 1267-
ben említik. Virágzó szőlőkultúráját a filoxéra pusztította ki, ennek 
újratelepítése folyamatosan történik. Ma elsősorban iparáról híres.

Látnivalók:

Gerenday-arborétum: a Gerenday kőfaragó család 1890-ben létesített 
faiskolát és örökzöldekből álló dendrológiai gyűjteményt.
Református templom: a XV. századi, gótikus templomot 1821-ben 
alakították át, de a legújabb felújításkor több középkori elemet is 
kibontottak.
Gerenday-kúria: az Esterházy jegyeket mutató kúria a Gerendey-ar-
borétum központi épülete. 2004 óta felújított állapotában, eredeti 
bútorokkal berendezve látogatható.

Lekér (Hronovce)
A mai Lekér 1968-ban jött létre Garamvezekény, Garamdamásd és 
Lekér egyesítése nyomán. Területe az újkőkortól lakott. 1256-ban 
említi először egy oklevél, akkor még Sereful néven. Történelme so-
rán főként egyházi tulajdonban volt. Természeti látnivalói az Ártéri 
erdő, Garam, Sári-patak és a Garamvezékenyi park.

Látnivalók:

Szent Megváltó katolikus templom: a XVIII. században átépített ere-
detileg XIII. századi kolostortemplom tornyát a visszavonuló német 
csapatok robbantották fel 1945-ben.
Kastély: Galgóczy János apát által építtetett barokk kastély, melyet a 
XIX. sz. végén alakítottak át.
Jézus szíve templom: Vezekény barokk stílusú temploma
A két világháború hőseinek emléktáblája: Vezekény főterén.

Libád (Ľubá)
A XIII. sz. végétől ismert kis település a Párizsi-patak közelében fek-
szik. A török időkben elnéptelenedett, a XVIII. sz.-ban települt újra. 
Az érseki uradalom, majd az esztergomi főkáptalan tulajdona.

Látnivalók:

Keresztelő Szent János római katolikus templom: a XVIII. század 
második felében épült barokk stílusú templom oltárképei 1882-ből 
valók.

Libád Lábatlan

Lábatlan
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Leléd (Leľá)
A Burda hegység szélén, szép természeti környezetben, a XX. század 
elejétől csaknem változatlan arculattal várja az ide látogatókat a 
felvidéki település. A békés környezet kedvelt üdülőhely. A falu már 
az eolit kortól lakott, sőt a szájhagyomány szerint a római korban 
erődítmény is állt itt. Írásos emlék legrégebben 1262-ből származik, 
ahol mint „széles földek a vár alatt” írnak róla. A Burda-hegység két 
területe is természetvédelmi övezet. Szőlőültetvényei a XVIII.szá-
zadtól kezdve híresek.

Látnivalók:

Keresztelő Szent János temploma: barokk stílusban 1752–1774 között 
épült az egyhajós templom, melynek tornyát a helyi hívők emelték 
1968-ban.
Harangláb: a Fő téren lévő harangláb a templomtornyot helyettesítette, 
feltehetően a templommal hasonló időben épült.
„Pieta kápolna”: 1928-ban építette Juhász József és felesége az I. világ-
háborúban elhunyt gyermekeik emlékére.
Feszület: a falu határában található fa feszületet 1990-ben állították 
helyre.
A II. világháború áldozatainak emlékműve: a temetőben állították 
1999-ben.
Emléktábla: a Községháza falán található táblát 1974-ben avatták fel.

Letkés

Márianosztra Leléd

Máriahalom
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Letkés
A Börzsöny hegység lábánál, az Ipoly völgyében fekvő falu erdeiben 
nagyvadak élnek, ezért a terület keresett és ismert vadászterület. Jó 
fekvésének köszönhetően már az őskortól lakott volt, a mai település 
a honfoglalás idején jött létre. Az első írásos emlék 1261-ből való. 
A település külterületének nagy része természetvédelmi oltalom 
alatt áll, a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezi. Az Ipoly folyó 
fürdőzésre nem alkalmas, kiépített szabad strandja nincs. Evezős 
tanpályája azonban kedvelt. Horgászok által kedvelt és keresett 
hely a Trianoni-csatorna. A 479 méter magas vulkáni eredetű 
Nagy-Galla hegy tetejéről csodálatos kilátás nyílik mind az Ipoly-
völgyére, mind a Duna kanyarulatára. A Nagy-völgy kirándulók 
kedvelt pihenőhelye

Látnivalók:

Krisztus Mennybemenetele római katolikus templom: a község leg-
régebbi műemléke. Helyén egy XIII. században épült román stílusú 
templom állt, azonban 1811-ben ez megsemmisült, s ekkor új, klasszi-
cista templom épült a régi helyén, a régi köveinek felhasználásával.
Széppataki-kúria: a XIX. század második felében épült neoklasszi-
cista stílusban.

Liliompusztai kúria: 1920 táján építtette Szántó Ernő az egyemeletes, 
téglalap alakú épületet. Jelenleg magánkézben van, és vadászházként 
működik.
I. világháború áldozatainak emlékműve: 1924. június 1-jén adták át 
Feller K. kőfaragó mester alkotását.
II. világháború áldozatainak emlékműve: a helyi temetőben áll az 
egyszerű emlékmű, melyet 1990-ben emeltek.

Lontó (Lontov)
Az Ipoly folyótól nyugatra fekvő kis községet az Egres-patak szeli 
át. Szép természeti környezete és gazdag termőföldje, szőlője miatt 
számos kastély, úri lak épült ide, azonban ezek nagy része mára 
elpusztult. Első okleveles említése 1236-ból való.

Látnivalók:

Római katolikus templom: 1742-ben Szent Anna tiszteletére szen-
telték fel a barokk stílusú kis templomot.
Szentiványi-kastély: 1760-ban épült a barokk kastély, amely azon-
ban az elmúlt 50 évben szinte teljesen megsemmisült, ma már csak 
néhány romos része látható.
„Talián bárónő kastélya”: a romos kúria a volt Szentiványi-kastély 
közelében található.
Rakovszky-kúria: a volt egyházi iskola közelében áll a kúria teljesen 
átalakított épülete.
Jekelfalussy-kastély: egykor szép angolpark vette körül a ma szoci-
ális otthonként üzemelő kastélyt.
Nepomuki Szent János szobra: a XVIII. század végi késő barokk 
kőszobor a falu jelentős szakrális emléke.
I. világháborús emlékmű: 1928–29-ben készült Léván, Lőwinger 
kőfaragó műhelyében.

Máriahalom
Ősi település, a Bajnai-medencében fekszik. Bronzkori, vaskori 
leletek mutatnak ősi eredetére; az első írásos emléke egy 1255-ből 
származó oklevél. A török kor után, a XVIII. sz. végén németek 
települtek meg itt. Az utóbbi időben kedvelt üdülőhellyé vált. A 
máriahalmi homokbánya az ősmaradványgyűjtők egyik kedvelt 
helye, ahol híres kövületek őrzik a letűnt idők emlékét.

Látnivalók:

Katolikus templom: késő barokk, műemlék jellegű épület, melynek 
különösen szép szószéke és oltárai vannak. 1824-ben épült.
Borospincék: kellemes időtöltést kínálnak a szép borospincék.
Ó- és középső temető sírkövei

Libád

LontóMárianosztra
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Márianosztra
Szobtól északra fekszik a híres település, melynek első okleveles em-
lítése 1262-ből származik, Nostre névvel. A magyar alapítású pálos 
rend történetének egyik kiemelkedő eseménye volt a rendházépítés. 
Itt nevelkedett I. Lajos király lánya, Hedvig. A rend feloszlatása után 
végső funkciója börtön lett. A ma már nem működő Kőbánya be-
mutatja a Börzsöny kőzetvilágát és kőzetbányászati módszereit. A 
Nosztrai-medencét körülölelő vulkáni hegycsúcsokról csodálatos 
kilátás tárul a turisták szeme elé Váctól Esztergomig. Tiszta időben 
a Kárpátok is láthatóak.

Látnivalók:

Fegyház és börtön: a pálos kolostor XV. századi gótikus alapjára az 
1780-as években épült a barokk rendház. A rusztikus vakolatú, két-
emeletes épülettömbben ma börtön működik.
Római katolikus templom: a XV. századi pálos rendházból és temp-
lomból csak a gótikus szentély maradt fenn. Barokk stílusban 1719–
1738 között építették újjá a kegytemplomot.
Kálvária: a barokk stílusú kálvária a XVIII. század második felében 
épült. Ma már csak kilenc stáció van meg. Alatta sírkápolna, feljebb 
pedig kálváriakápolna áll.
Kálváriakápolna: a kálvária fölött épült barokk kápolna a XVIII. 
század második feléből származik. Zömök tornyú, gúlasisakos, belül 
kör, kívül nyolcszög alakú épület.
Római katolikus plébániaház: a rendház első emeletén, 1800 körül 
épült, késő barokk stílusban.
Nagy Lajos szobor • Szilvásy Miklós-emléktábla.

Mogyorósbánya

Muzsla Nagymaros
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Muzsla (Mužla)
A felvidéki település neve szláv személynévből keletkezett, s első 
említése 1156-ból való. Az esztergomi érseki uradalom része, ahol 
1334-ben már létezett Szent István-templom. A török hódoltság 
idején a lakosság a Hidegkút-völgybe menekült, majd a hódoltság 
után visszaköltözött és újjáépítette faluját. A Muzsla melletti Csen-
ke melletti természetvédelmi terület része a Csenkei-erdősztyepp és 
Csenkei-sztyepp. Másik természetvédelmi területe a Szentgyörgy-
halmi természetvédelmi terület ahol egyedülálló védett növények 
találhatóak meg: a csüdfű és a kései pitypang. A település patakja a 
faluról kapta nevét.

Látnivalók:

Szűz Mária római katolikus templom: 1817-ben szentelték fel, Ester-
házy Imre prímás kezdte építtetni. Az 1862-es tűzvész elpusztította. 
Utána újjáépítették.
Katonai erődítmény maradványai: Csenke területén, a Duna köz-
vetlen közelében a IV. századból való határ menti római erődítmény 
romjai láthatóak.
Luczenbacher-kastély: 1880-ban épült a neoklasszicista stílusú, U 
alakú, földszintes kastély, amely mára nagyon rossz állapotban van, 
a mennyezet nagyobb része már leomlott.
Endrődi János Általános Iskola (1914–1916): homlokzatát a szentkoro-
nás magyar címer díszíti. • A boszniai hadjáratban elesettek emlék-
műve • I. és II. világháborúban elesettek emlékműve • Millenniumi 
kopjafa • Szent Flórián szobor

Mogyorósbánya
Esztergom vonzáskörzetében, a Gerecse egyik völgykatlanában lévő 
település, melyet a mai napig sűrű erdő vesz körül. Először 1281-ben 
említi oklevél a nevét. 1826-tól egészen 1993-ig bányászati tevé-
kenység folyt a településen. Tanbányájában tanultak a környékbeli 
bányászok, de ma már ez sem üzemel.A Kék Túra útvonal is elhalad 
itt. Az erdős hegy DK-i oldalán található a mintegy 100 m hosszan-
ti kiterjedésű, 520 méter magasságú Mogyorósi-szirtek a túrázók, 
sziklamászók kedvelt célpontja.

Látnivalók:

Szűz Mária plébánia: a XII.századi román stílusú templomot több-
ször építettek át. Jelenlegi formáját az 1960-as években nyerte el. 
Plébániaháza 1966-ban épült.
Pestisjárvány-kápolna: 1755-ben épült, késő barokk stílusban.
Bányászati múzeum: a szénbányászatot mutatja be a településen a 
kezdetektől, 1826-tól.
Hősök szobra: az I. világháborúban elesettek emlékére épült 1935-
ben.
II. világháború áldozatainak emlékműve: 1990-ben emelték az I. 
világháborús emlékmű szomszédságában.

Nagymaros
A Duna melletti település a 12-es úton fekszik, Visegráddal szemben. 
Főtere alatt római kori leleteket találtak, s egy 1257-ből származó ok-
levél Morus néven említi. Lakosai sok megpróbáltatáson mentek át 
a századok során, azonban az 1700-as években betelepített németek 
szorgalmának köszönhetően mára újra a Dunakanyar egyik kedvelt 
úti célja. Híres öröksége Róbert Károly szelídgesztenyése, ahol a  
zártkerti terület sétaútjain még fellelhetőek a király által telepített 
park nyomai. 

Látnivalók:

Remete-barlang: a XI. században vájták, s a hozzácsatlakozó kőépü-
letek is a XIV–XV. századból valók.
Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom: az 1509-ben 
épült gótikus épületet barokk stílusban boltozták újra 1771-ben. Be-
rendezése is a XVIII. századból való, gazdagon díszített.
Julianus-kilátó: a Hegyes-tető 482 méter magas csúcsán 1939-ben 
emelt kilátóból páratlan látványt nyújt a Dunakanyar
Kálvária: hangulatos burkolatú lépcsős feljárón juthatunk el a kál-
váriáig.
Kálváriakápolna: a huszártornyos kápolna az 1770-es években, ba-
rokk stílusban épült.
Kőkereszt: a késő barokk kőkereszt 1800 óta áll a Kossuth téren.

Nagybörzsöny Nagymaros

Nagysáp
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Nagybörzsöny
Az Ipoly völgyében fekvő település történetének első írott nyoma egy 
1138-ban kelt oklevél. Határában már az 1300-as években nemesfém-
bányászat folyt, melynek emlékei ma is láthatóak (Nagyirtás-puszta, 
Bánya-puszta, Kovács- és Kuruc-patak). A XV. században német bá-
nyászmesterek települtek meg a faluban, azonban a XVIII. században 
kimerültek a lelőhelyek. Ma a Börzsöny egyik kedvelt túrázó helye.

Látnivalók:

Szent István király római katolikus templom: a XIII. század elején 
román stílusban épült, kisméretű, egyhajós templom, melyet a XV. 
században toronnyal bővítettek, és átépítették.
Fájdalmas Szűz-bányásztemplom: a dombtetőn álló, a XIII. században 
épült templomot a századok alatt többször átépítették, majd 1965-ben 
legnagyobb részt a középkori állapotában állították helyre.
Evangélikus templom: egyszerű külsejű, homlokzati tornyos, klasszi-
cista épület, melyet Belcsák Károly tervezett. 1847–1852 között épült. 
Belseje monumentális, csarnokszerű.
Római katolikus plébániaház: a Bányásztemplom udvarán áll a tor-
nácos épület, mely 1754-ben épült barokk stílusban.
Vízimalom: a patakparton áll a régió egyetlen működőképes vízimal-
ma. Hosszú, nyeregtetős épület, mely lakást és istállót is magában 
foglal. Az 1930-as években épült.
Pincék, parasztházak: a régi formájukat őrző épületek a népi építészet 
emlékeit mutatják be a látogatóknak.
Szent Miklós római katolikus templom: a barokk templomot 1779-1788 
között építtette Batthyány József esztergomi prímás.
Malomipari kiállítás: a Vízimalom mellett a malomipar történetét 
mutatja be a kiállítás.
Tájház: a XVII. században épült egykori bányagazdaházat 1983-ban 
nyitották meg tájházként. A helytörténeti emlékek mellett a korábbi 
Érc- és Ásványbányászati Múzeum kiállítása is itt tekinthető meg.

Nyergesújfalu Nagybörzsöny

Nagyölved

Nána
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Nagyölved (Veľké Ludince)
A Duna menti síkságon lévő felvidéki település a Garam menti fenn-
sík keleti részén fekszik. Az első okirat 1282-ben említi, amikor a 
Csanádyak birtokába került.

Látnivalók:

Római katolikus templom: 1735-ben épült a klasszicista stílusú temp-
lom, melynek oldalhajóit 1879-ben építették hozzá.
Református templom: 1810-ben épült a klasszicista stílusú templom.

Nyergesújfalu
A római korban jelentős erődített település (Crumerum) nevét az 
itt működő nyergesmesterekről kapta. A pápai tizedjegyzékekben 
ugyanakkor Nova Villa néven szerepelt. 1989. március 1-től város. 
Természeti látnivalói: Pusztamarót és a Sánc-hegy.

Látnivalók:

Római katolikus templom és plébánia: a katolikus templomot 1720-
ban kezdték építeni, ám 27 évvel később leégett. A mai templom 
1770-ben készült el, a plébániaépülettel együtt.
Kernstok-villa: jelenleg magánlakás, csak kívülről tekinthető meg a 
neves festő háza. • Kernstok Károly Galéria: a Városházán található. • 
Nyergesi János emlékház: a tájházként működő emlékház a város és a 
régi falu mindennapi életét mutatja be. • Szent István-szobor.

Nána (Nána)
A Duna menti síkság délkeleti csücskében, a Garam folyótól 3 km-re 
található felvidéki település első írásos említése 1157-ből való. A Holt-
ág-tó 2 km-re a községtől, erdős hegyoldallal körülvett, 124 hektáros 
védett terület, érdekes növény- és apróállatvilággal. A Hegyfarok 
védett terület.

Látnivalók:

Szent Vendel-templom: 1791-ben épült.
Kastély: 1791-ben épült, az esztergomi főkáptalan tulajdona volt.
Tájház: 2005 folyamán kialakított helytörténeti kiállítás.
Szent Vendel szobra: a XVIII. század második feléből származik a 
késő barokk szobor, mely a település védőszentjét ábrázolja.
Temetőkereszt: az eredetileg út menti keresztet 1899-ben vitték át a 
temetőbe. • A világháborúban elesett áldozatok emlékműve

Nagysáp
A Gerecse északkeleti, völgyes részén, a Bajnai-medencében helyez-
kedik el az őskortól lakott település. Avar és kelta emlékek mellett 
az Árpád-korból sáncmaradványokat is találtak itt. Első okleveles 
említése 1248-ból való. Lakói közül sokan dolgoztak a környező bá-
nyákban, majd ezek bezárása után az iparban helyezkedtek el.

Látnivalók:

Szent Miháy római katolikus templom: a középkori eredetű templom 
romjaira 1732–35 között Sándor Mihály építtetett templomot, melyet 
villámcsapás pusztított el. 1890-ben a Metternich család emelt új 
templomot a romokra.
Református templom: 1777-ben épült.
A két világháború áldozatainak emlékműve: a község 1990-ben állí-
totta az emlékművet.

Nyírágó (Nýrovce)
A felvidéki település Ágó és Nyír településekből jött létre 1942-ben. 
A település első írásos említése 1247-ből való. Már régóta lakott te-
lepülés volt.

Látnivalók:

Nepomuki Szent János-templom: eredetileg barokk kápolna volt, 
1766-ban hajó hozzáépítésével kibővítették. 1946-ban átépítették.
Kastély: a klasszicista kastélyt a XIX. század második felében épí-
tették.
Nepomuki Szent János-szobor: a barokk stílusú szobor a XVIII. 
századból való.

Nyírágó Nyergesújfalu

Nána
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Oroszka (Pohronský Rustov)
A Duna menti síkságon lévő település a Garam folyóhoz közel épült 
ki. A falu első írásos említése 1269-ből származik. Határában a neolit 
korból származó eszközöket találtak. Eredetileg 1327-től a Széchenyi 
család birtoka volt.

Látnivalók:

Cukorgyár: a település legjellegzetesebb ipartörténeti emléke 1893-ból 
való. A gyárat 1945-ben felújították, ma romokban áll. A településen 
egy malom és egy konzervgyár is működött.

Perőcsény
A hagyományok szerint a Hont nemzetségbéli Salgó volt az első ura 
a falunak, akinek nevéhez fűződik Salgó várának építése is. Oklevél-
ben először 1324-ben említik. A XVII. századtól az Eszterházy herceg 
birtoka volt, aki eladta a vámosmikolai hitbizományt alapító Huszár 
családnak.  Salgó vár romjai mellett található a Holló-kő nevű szikla, 
melyet az eső és a szél olyan formára koptatott, hogy azt sokan az 
egykori vártorony romjának vélik.

Látnivalók:

Református templom: Perőcsény közepén áll a XIV. századi, gótikus 
eredetű, egyhajós templom, melyet előbb barokk, majd a XIX. szá-
zadban romantikus stílusban újítottak meg.
Salgó várának romjai: a XV. században lerombolt vár romjai szép 
környezetben találhatóak. Nevét első uráról, Salgóról kapta.
Pincesor: egyedülálló látnivaló a hangulatos pincesor.
Nagyhideghegyi turistaház • Turulos emlékmű • Berecz Bertalan-
emléktábla

Oroszka

Perőcsény

Perőcsény

Peszektergenye
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Párkány (Štúrovo)
Árpád-kori alapítású település. Eredeti neve Kakath, melyre a város 
mai címerének kakasfigurája is utal. Kakathon a folyami átkelőt védő 
erőd épült, mely a török korban a Ciğerdelen parkanı (májlyukasztó 
erőd, ti. innen lehetett lőni az esztergomi vár gyomraként működő
Vízivárost) nevet kapta. Ez az elnevezés él tovább a város mai ne-
vében. A települést egy 1075-ös oklevél már említi. Ma Szlovákia 
legdélibb fekvésű települése, mely elsősorban strandfürdőjéről és a 
Simon Júda vásárról híres.

Látnivalók:

Mária Valéria híd: 1895-ben épült, Cathry Szaléz és fia kivitelezé-
sében, Vaszary Kolos esztergomi prímás támogatásával. Az 514 m 
hosszú hidat 2001. október 11-én adták át újra a forgalomnak.
Szent Imre-templom: 1701-ben épült, barokk stílusban, Esterházy 
Imre hercegprímás támogatásával.
Hungária Szálló: a Fő tér déli sarkán található épületet az 1890-es 
években emelték, Steiner Mór tervei szerint.
Városi múzeum: 2004-ben nyílt meg a Vámház közben. A város tör-
ténetét és tárgyi néprajzi emlékeit mutatja be.
Millenniumi kopjafa: a város főterén
A két világháború és a holokauszt áldozatainak emlékműve (Szilágyi 
T.) • Városi emlékmű (1993): a város történelmi neveivel. • Dr. Wert-
ner Mór emléktáblája.

Peszektergenye (Sikenica)
A Garam és az Ipoly-fennsík találkozásánál fekszik a Duna menti 
síkság keleti részén. A település 1960-ban alakult Tergenye és Nagy-
peszek települések egyesítésével. Első írásos említése Nagypeszek 
néven 1295-ből való.

Látnivalók:

Református templom: a klasszicista stílusú templom a 19. század ele-
jén épült. 1892-ben restaurálták.
Református templom: a barokk stílusú templom 1750-ben épült. Belső 
berendezése a XX. századból való.

Piliscsaba
Budapest és Esztergom között a 10-es főúton érhető el Piliscsaba. A 
települést már a rómaiak is lakták és Boldog Ligetnek nevezték. A 
XIII. század végén a margitszigeti apácáké volt a település, melyet 
a törökök elpusztítottak. A XVIII. században német és szlovák te-
lepesek népesítették be, majd a XIX. század elején József főherceg 
uradalmi központja lett. A háborút megelőzően lett Klotildliget hí-
res üdülőkörzet. 1994-ben itt nyitotta meg kapuit a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészkara. Híres természeti képződményei: 
Iluska-forrás, Sas-szikla, Kálvária-domb, Sziklák: Csabai gomba, 
Ördögoltár és Kígyó-szikla

Látnivalók:

Alagút: Pilisvörösvár és Piliscsaba között található az ország leg-
hosszabb, 779,5 méteres alagútja, melyen a menetrendszerinti járatok 
mellett nosztalgiavonatok is járnak.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara: a Ma-
kovecz Imre és építészeti stúdiójának tervei alapján készült egyetem 
mintegy 21 hektáros, természetvédelmi területen helyezkedik el.
Klarissza-szállás: a XVIII. századi épületet többször alakították át.
Szűz Mária római katolikus templom: az egyhajós homlokzati tor-
nyos, barokk templom 1778-81 között épült. Hatalmas belső terének 
berendezése a klarisszák budai templomából került ide. Itt található 
az 1350 körül fából készült trónoló Madonna-szobor.
Katonai emlékszoba: az egyetem Quaestura épületében kapott he-
lyett a Hadtörténeti Múzeum anyagából berendezett katonai emlék-
szoba.
Aquinói Szent Tamás-szobor, Arisztotelész-szobor, Szent István-szo-
bor: az egyetem számára kiépített Campus területén állnak.

Párkány
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Piliscsév
A 440 méter magas Szirtes-tető tövében megbúvó falucska mel-
lett rómaiőrtorony-maradványokat találtak. A XVII. század elején 
idetelepített szlovákok máig őrzik kulturális hagyományaikat: asz-
szonykórusa országos hírű. Kedvelt pilisi kiránduló célállomás az 
Eszperantó-forrás.

Látnivalók:

Pince és présház: a környék szőlőtermelő múltjának és a népi építé-
szeti szokásoknak az emlékét is őrzi a falu határán álló régi pince 
és présház.
Kisboldogasszony római katolikus templom: a késő barokk stílusú 
templom 1763–1780 között épült. Főoltára barokk, szószéke copf stí-
lusú, keresztelőkútja klasszicista.

Pilisjászfalu
A Kenyérmezői-patak völgyében, a Pilis hegység lábánál található a 
község, melyet már a honfoglalás idején is laktak. Erre utal a feltárt 
köznépi temető. A jászok első említése 1325-ből való. A királyok 
jász testőreinek faluja a török alatt lakatlan területté vált. Gazdag 
kvarckristály-lelőhelyek a feltárás alatt lévő  Kis- és Nagy-Somlyó-
barlangok. A Kenyérmezői-patak a mocsári és lápnövényzetnek az 
otthona.

Látnivalók:

Jászok emlékköve: a település határában egy dombon található em-
lékhely.

Piliscsaba

Piliscsév Piliscsaba

Pilisjászfalu
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Pilismarót
A Pilis dunai oldalán fekvő település története az őskorig nyúlik 
vissza: határából igen értékes leletek kerültek napvilágra, közöttük 
a római korból feltárt limesen fekvő Ad Herculemnek nevezett nagy 
kolónia maradványai. Történetében a szerzetesrendeknek komoly 
szerep jutott: előbb a bencéseké, majd a pálosok birtokában volt. Sé-
tányát, szabadstrandját már a 30-as években a Duna ezüstpartjának 
nevezték.

A Malomvölgyi-patak Mátyás király kedvelt pihenőhelye volt. A 
Miklósdeák-völgyben csörgedező patak melletti terület pedig Mátyás 
király íródeákjának volt kedvenc kirándulóhelye.

Látnivalók:

Heckenast-kúria: az 1860 körül Feszl Frigyes által tervezett, romanti-
kus kúriában dolgozta ki Deák Ferenc a Kiegyezés szövegét.
Hoffmann-kunyhó: a bakancsos turizmus kedvelt célpontja Pilis-
szentlélek és Pilismarót között.
Református templom: az 1685-ben épült templomot 1820-ban építették 
át klasszicista stílusban.
Szent Lőrinc római katolikus templom: 1810-ben, klasszicista stílusban 
épült Pilismarót temploma.
Római tábor alapfalai: a III–IV. században a limes természetes ha-
tára húzódott itt. A katonai tábor alapfalai máig fennmaradtak a 
Kis-hegyen.
Nepomuki Szent János-szobor: a kirándulók védőszentjének késő 
barokk szobra 1800 körülről való.
Dobozy-szobor: Dobozy Mihály református lelkész szobra, akinek 
tragikus halála Pilismaróthoz kötődik.

Pilisszántó
Szántót mint szlovák falut ismerték még a múlt században. Az itt 
élő emberek az erdőben meszet és szenet égettek, a falut körülvevő 
dombokon szőlőt és gyümölcsöt termesztettek. Ez idő tájt Szántót a 
Jurkovics család birtokolta.

Látnivalók:

Barokk templom: Pilisszántó templomát 1760-ban építették, barokk 
stílusban. Az épület szószékét Bebó Károly készítette 1759-ben.
Jankovich-kúria: a klasszicista épület tervezője Clark Ádám volt.
Pilis Keresztje: a misztikus erejéről ismert Pilis hegy délkeleti lábánál 
álló szabadtéri kápolna keresztje messziről látszik.

Pilisszentkereszt
A XIX. század közepén 860 szlovák és német lakosa volt a településnek, 
melynek szántóföldjén jórészt zabot, rozsot és burgonyát termesztettek; 
megélhetést jelentett a mész- és a szénégetés is. A XIX. századi geog-
ráfusok szerint patakja gazdag volt rákban. Ebben az időben a falu a 
maróti királyi alapítványi uradalomhoz tartozott. A híres Kovács-pa-
taki szurdok a falu délkeleti részénél található. Festői látvány a szűk, 
függőleges falú szakadék a mészkőszirtekkel, az erdő és természetesen 
maga a kanyargó patak, számos víznyelőjével és zuhatagával.

Látnivalók:

Klastrom-kerti kőfaragványok: a Pilisszentkereszttől délre található 
Klastrom-kertben állt az Árpád-házi királyok vadászkastélya, melyet 
később III. Béla a cisztercita rendnek adományozott. E gazdag kultúra 
emlékét román és gótikus stílusú kőfaragványok őrzik. • Dobogókő: a 
Szenkereszthez tartozó településrész kedvelt kirándulóhely.

Pilisszentlászló
Szentendréről és Visegrádról közelíthető meg a festői falucska, mely-
nek dombján állt az egykori a „Kékes” nevű vadászkastély, ami 
később a pálosok kolostora lett. A török korban elpusztult falut a 
visszatérő pálosok az egykori kolostor köveiből újjáépítették. A XVIII. 
században a Felvidékről betelepült jórészt szlovák lakosság máig őrzi 
hagyományait. Híres természeti képződményei a Szent László-hegy, 
az Urak-asztala, az Öreg-Pap-hegy és a Tüskés-hegy.

Látnivalók:

Ménes: a Papréten legelésző ménes látványa önmagában is jelentős 
érték, itt azonban lovaglásra is lehetőség van.
Szent László király római katolikus templom: az egykori pálos kolostor 
helyén, a falu fölötti dombon épült 1770 és 1772 között.

Pilismarót Pilisszántó

Pilismarót
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Sárisáp
A római birodalomban Quadriburgnak nevezett település őskeresz-
tény freskókkal díszített villái, fürdői álltak e helyen. A fürdőkultúra 
a XVI. században újra meghatározójává vált a településnek, amit a 
környékbeli bányászat miatti karsztvízszint-csökkenés szüntetett 
meg. Neve is a Sar víznévből ered.

Látnivalók

Római katolikus plébánia: a középkori, elpusztult templom helyén 
1766-ban emelték a barokk stílusú templomot Szent Imre herceg 
tiszteletére. • Kálvária, Faluház, Sárisápi emlékmű

Sárkányfalva (Šarkan)
A régészek már a neolit korból is találtak leleteket a felvidéki települé-
sen. A falu első írásos említése 1247-ből való, amikor IV. Béla magyar 
király Bechend nemesnek adományozta. A falu teljes hosszán átfutó 
kis patak, a Sárkány-patak szépen illeszkedik a dombos tájba.

Látnivalók:

Szűz Mária római katolikus templom: 1810-ben épült a klasszicista 
templom.
Kúria: a XIX. században, neogótikus stílusban készült kúriának Rem-
mer János és fia volt az utolsó tulajdonosa. Különösen szép kerítéséről 
híres. Felújítása után panzióként működik majd.
Temetőmúzeum: a föld alól kiásott XVIII. századi, leginkább vörösmár-
ványból készült temetőkövek rég elhunyt lakosokra emlékeztetnek.
Pieta-szobor: a templomkertben álló, homokkőből készült, késő ba-
rokk, műemlék szobor a XVIII. század második feléből való.

Sárisáp Pilisszentkereszt

Sárkányfalva

Pilisszentlászló
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Szob
A Duna bal partján, az Ipoly torkolatvidékén fekvő, ősidők óta la-
kott településen végzett ásatások során szinte minden korból ke-
rültek elő leletek. Első írásos emléke 1280-ból való, amikor Terra 
Sob néven említik. A törökdúlás idején a régi – távolabbi – település 
elpusztult, a megmaradt lakosság a Duna partján építette fel a mai 
település ősét.

Látnivalók:

Luczenbacher-kastély: a XVIII. századi, barokk kastélyt a XIX. század 
első felében klasszicista, majd 1904-ben Alpár Ignác tervei alapján 
neobarokk stílusban alakították át.
Őrtorony-rom: az egykori római torony maradványait az Ipoly tor-
kolatánál lévő töltésbe építették be.
Szent László király római katolikus templom: az 1775–1778 között 
épült barokk stílusú templom főoltára klasszicista, faépítményének 
szobrait és a tabernákulumot Dunaiszky Lőrinc készítette.
Vendégfogadó: a XVIII. században épült fogadót átalakították ugyan, 
de kontyolt nyeregteteje ma is megtekinthető.
Börzsöny Múzeum: a Börzsöny hegység múltját bemutató múzeum-
ban régészeti, néprajzi és természettudományi anyagokat tekinthet 
meg a látogató.
Luczenbacher-kápolna és -kripta: a katolikus temetőben emelkedő 
neogótikus kápolna és kripta Feszl Frigyes tervei alapján készült az 
1800-as években.
Nepomuki Szent János-szobor: a barokk szobor a XVIII. századból 
való.

Süttő
A népvándorlás kora kivételével a bronzkortól lakott település előbb 
a török hódoltság idején, majd a Rákóczi szabadságharc alatt népte-
lenedett el. A XVII–XVIII. században elsősorban német telepesekkel 
népesült be. Első írásos említése 1295-ből maradt fenn, neve a „séd” 
– kis patak – és a „tő” szavak összevonásából ered. Híres természeti 
kincse a római kortól folyamatosan bányászott süttői fehér és vörös 
mészkő. A Haraszti, Diósvölgyi és Müller bányák napjainkban is lá-
togathatóak. A település híressége a A Rákóczi-hárs.

Látnivalók:

Szent Lipót római katolikus templom: a késő barokk stílusú templom 
1778-ban épült.
Szent Ilona-kápolna: 1748-ban kőből épült.
Giacinto-ház: a lakóház olaszos stílusban épült 1872-ben.
Reviczky-kúria: 1760 környékén épült késő barokk és rokokó stílus-
ban a kúria.
I. világháborús emlékmű: 1927-ben állították fel az emlékművet a 
háborúban elesettek emlékére.
II. világháború áldozatainak emlékműve: 1992-ben avatták fel az 
emlékművet.
Szent István-ivókút: a templom előtti téren a Millennium emlékére 
2001-ben avatták fel.
Trianoni emlékmű: a falu határában látható.

Szőgyén (Svodín)
A Garam menti fennsík déli részén található felvidéki település 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 településtől délre 
található a Szőgyéni-tó.

Látnivalók:

Szent Mihály római katolikus templom: a település Magyar-Szőgyén 
részén állt az a XII. századi kéttornyú templom, melynek ma már 
csak alapjai láthatóak.
Szűz Mária Mennybemenetele templom: 1792–1799 között épült a 
klasszicista stílusú templom, mely 1944-ben nagyon megsérült, de 
1957–58-ban felújították.
Tájház: 2005-ben adják át a felújított tájházat.
Pató Pál sírja: Petőfi híres vershősének sírja a temetőben található.
I. világháborús emlékmű: a templomkertben található.
II. világháborús emlékmű: a Polgármesteri Hivatal előtt látható.

Szob

Süttő

Szőgyén
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Szokolya
A Kismarostól északra lévő település ősidőktől lakott volt, ennek bi-
zonyítékai a falu határában feltárt földvárak. Az Árpád-korban Hont 
vezér telepített ide lakosságot, majd a török hódoltság után bányamű-
velő szászok költöztek ide, akik évszázadokon keresztül bányásztak 
ércet és követ. Két neves festő, Mányoki Ádám és Viski János is itt 
született. A Bajdázói-kőbánya a Királyrét mellett található. 

Látnivalók:

Református templom: tornya XV. századi eredetű, teteje klasszicista, 
amely az 1858-as átalakításkor kapta meg hagymasisakját, és ekkor 
épült hajója is.
Királyréti Oktató és Látogató Központ: festői környezetben található 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park oktató központja, ahol gazdag program 
várja az érdeklődőket.
Pap-hegy gerince és a Királyrét feletti Várhegy: feltárt földvárak a falu 
ősidőktől való lakottságának bizonyítékai.
Királyréti Erdei Vasút: Kismarosról Királyrétig utazhat az érdeklődő 
az 1893-ban épített kisvasúton, amit eredetileg a kitermelt fa elszál-
lítására építettek. Áprilistól októberig naponta, az év többi részében 
hétvégeken közlekedik.
Viski–Mányoki-emlékszoba: Mányoki Ádám itt festette meg II. Rákó-
czi Ferenc híres portréját. Viski János elsősorban állatképeiről híres 
festő, akinek hagyatékát özvegye a falura hagyta. Kettejük munkás-
ságát mutatja be az emlékszoba.
Mányoki Ádám-szobor: a falu lakossága állított emléket híres szü-
löttjének.

Tát

Szokolya

Szokolya
Szőgyén
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Tahitótfalu
A Szentendrei-sziget Tahinál található egyetlen Duna-hídján jutha-
tunk el Tótfaluba, s onnan komppal Vácra. Már a IV. században is 
fontos átkelő volt itt, tanúság erre a ma is látható római őrtorony és 
hídfőállás romjai. A mai falu hét középkori település helyén fekszik, 
s első okleveles említése a XV. századból ismert. A török időket a 
régió egyik legnépesebb településeként vészelte át. Ma a földieper 
termesztéséről híres a festői település, melynek népessége évről évre 
növekszik.

Látnivalók:

Református templom: az 1801–1805 között épült, kőfallal körülvett 
késő barokk templom tornya 1855-ben készült copf stílusú sisakkal.
Római castellum maradványai: a Bolhavár maradványai a feltárt 
római kori leletek legértékesebbjeit rejtették.
Római katolikus templom: 1813-ban épült a késő barokk stílusú temp-
lom, melyet tűzvészek miatt kétszer is újjáépítettek. Oltárát süttői 
márványból faragta Pollack Mihály.
Baptista imaház: a falu közepén álló imaház az 1890-ben alakult 
gyülekezeté.
Kernstok-villa: a XIX. és XX. század fordulóján épült villa alpesi fa-
szerkezetes tornácáról híres.
Pollack Mihály nyaralója: Klasszicista építészetünk legnagyobb alakja 
a XIX. század végén építette fel nyaralóját, melyen pincegádor (bolto-
zatos előtér) található. • Pollack Mihály szüreti háza • Pollack Miháy 
síremléke: Ybl Miklós tervei alapján.

Tát
Az első írásos emlékek 1181-ből származnak a dunakanyari telepü-
lésről, 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. 
A Pilis és a Gerecse találkozásánál fekszik a Gete-hegy, melynek 
legmagasabb csúcsa a Nagy-Gete, 457 méter. Szinte minden ha-
zánkban megforduló madárfajnak otthont ad a dunai szigetcsoport, 
a Táti-szigetek.

Látnivalók:

Római katolikus templom: 1860-ban épült az Árpád-kori templom 
helyén klasszicista stílusban.

Tinnye
A 10-es úthoz közeli település földrajzi fekvése és vonzó táji adottsá-
gai miatt már az őskortól lakott volt. A közelben húzódó, rómaiak 
által épített, kövezett út Esztergom–Buda–Székesfehérvár városokat 
kötötte össze. Első okleveles említése 1274-ből való. A török idők-
ben elnéptelenedett faluba leginkább magyar köznemesi családok 
költöztek, és kúriák sorát építették.

Látnivalók:

Garancsi-tó: a térség egyetlen természetes tava kedvelt kiránduló-
hely. A tó és környéke helyi védettségű természetvédelmi terület.
Református templom: a középkori eredetű templom többszöri átépí-
tésen ment keresztül. Legutolsó felújításakor román kori épületének 
ablak- és ajtókereteit tárták fel.
Szent Anna római katolikus templom: 1797-ben, késő barokk 
stílusban épült templom végső formáját a XVIII. század végén 
nyerte el.
Setéth-sírbolt: az 1834-ben klasszicista stílusban épült síbolt ma 
ravatalozóként szolgál.
Kossuth-emlékoszlop: az 1842–1846 között Tinnyén élt Kossuth La-
jos egykori lakóháza előtt áll.
Nepomuki Szent János-szobor: 1828-ban, klasszicista stílusban ké-
szült szobor a római katolikus templom mellett látható.

Tahitótfalu

Tát

Tinnye
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Tésa
A Börzsöny és az Ipoly közti kis, festői falucska neve személynévből 
keletkezett. Első írásos említése 1221-ből való, a Váradi regestrumban 
fordul elő Tesa alakban. A török korban elpusztult falut a betelepített 
lakosság építette újjá. Természeti látnivalói között a Börzsöny és az 
Ipoly folyó érdemel külön említést.

Látnivalók:

Római katolikus templom: a Szentháromság tiszteletére szentelt egy-
hajós, barokk templom a XVIII. század első felében épült, s a falutól 
nyugatra emelkedő kisebb dombon áll.
Foglár-kastély: a XVIII. században épült a mára szinte teljesen át-
alakított egyemeletes, manzárdtetős barokk kastély, ahol Jókai Mór 
és Petőfi Sándor is vendégeskedett.

Tokod
Dorog mellett található a régészek körében igen ismert település, ahol 
a kora bronzkori ember nyomait is megtalálták. A római korban ka-
tonai 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. Halastava a telepü-
léshez tartózó Ebszőnybányán található.

Látnivalók:

Római katolikus templom: a templom barokk stílusú.
Orbán-kápolna: Tokod–Tát–Mogyorósbánya határában található.
Szentháromság-kápolna: a XIX. században a Robotka család által 
építtetett, műemlék jellegű kápolna a közelmúltban lett felújítva.
Alkotóház: a múlt tárgyi emlékei elevenednek meg itt, de a mára or-
szágos hírnévre szert tett „tokodi csuhésok” is itt tevékenykednek.
I. világháborús emlékmű

Tésa

Tokod

Tésa
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Tokodaltáró
A 10-es út mentén fekvő település múltja Tokodéval közös, a környék 
az ország régészeti szempontból talán legalaposabban feltárt és fel-
dolgozott része. 1992-ben vált el Tokodtól, jellemzően ipari település. 
A falu fölötti dombok között kellemes horgásztó található.

Úny
A szatmári békekötés után önállósult település a Zsámbéki-medence 
keleti szegélyén. Az őskortól lakott területen fekszik. Elsőként 1193-ban 
említi oklevél. Ekkor a falu a királynő birtokaihoz tartozott. A török 
háborúk idején elnéptelenedett, a XVII. század végén települt újra.

Látnivalók:

Katolikus templom (1732-ben épült)
Református templom (1794-ben épült)

Visegrád
Királyi birtok, a XIV században az ország fővárosa, majd Mátyás 
király nyári rezidenciája. Az őskortól lakott település, a római 
korban erődítmény épült itt. A visegrádi fellegvár a Dunakanyar 
jelképe. Híres 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. 
kezelésében lévő központ, ahol erdei művelődési ház, vadaskert, 
játszótér található.

Látnivalók:

Fellegvár: IV. Béla építtette 1250–1260 körül, majd az Anjou-kirá-
lyoktól Mátyásig számos uralkodó átépítette. A menedékvárként 
szolgáló vár a hegycsúcsot övező erődítményfalakból, két toronyból 
és egy lakótoronyból állt. Az öregtorony az északkeleti oldalra épült. 
A tornyon kívül egy lakópalota is épült hozzá.
Királyi palota: az egykori palota feltárt romjai gótikus és reneszánsz 
stílusjegyeket mutatnak. Volt királyi székhely, majd az uralkodók 
nyári rezidenciájaként szolgált. Ma múzeum és a nyári palota-
játékok színhelye.
Salamon-torony: az Alsóvár lakótornya, mely a XIII. században 
épült. A török időkben súlyosan megrongálódott, később pedig tűz-
vész pusztította. Többször felújították, ma múzeum, kiállítóhely.
Vízi bástya: a hajóállomás mellett láthatóak a XIII. századi Vízi bás-
tya maradványai, melyet régen falak kapcsoltak az Alsóvárhoz.
Sibrik-dombi erőd: a Sibrik-dombon lévő háromszög alaprajzú 
114x130 m-es római katonai tábor a dunakanyari limes egyik leg-
fontosabb erődítménye volt.
Mátyás Király Múzeum: a királyi palota feltárása során előkerült 
leletanyag elhelyezésére alapították 1953-ban a múzeumot, melynek 
jelentős, nyilvános könyvtára van.
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma – Salamon-To-
rony: Közép-Európa egyik legnagyobb és legépebben fennmaradt 
román kori lakótornya gótikus átalakításokon ment keresztül az 
évszázadok során.
Zsigmond Vilmos Gyűjtemény: a Vízkutató és Fúró Vállalat lepencei 
alkotóházának tetőterében 1968-ban nyitották meg a kiállítást.
IV. Béla szobra: a Vízi bástya feljárójánál található IV. Béla király 
szobra.
Mátyás-szobor: a Fő utcáról nyíló parkban látható a Fadrusz János 
kolozsvári Mátyás-szobra alapján készült mellszobor.

Tokodaltáró

Visegrád

Úny
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Vámosmikola
Az Ipoly menti út halad át a falun, melyet először egy 1075-ben kelt 
oklevélen említenek, Michela néven. A XVI. századtól Léva várához 
tartozott, s így került az Esterházy hercegek hitbizományába. 1908-tól 
járási székhely volt.

Látnivalók:

Huszár-kastély: 1750 körül épült, barokk kastély először az Esterházy-, 
majd a Huszár családé volt. Emeletes, neobarokk átalakítására a XX. 
században került sor. Ma iskolaként funkcionál.
Református templom: 1982 és 1990 között épült a falu temploma, me-
lyet 1992-ben szenteltek fel.
Szent Mária Magdolna római katolikus templom: 1750 körül épült a 
barokk stílusú templom, melynek külsejét a gazdag díszítés és finom 
arányok jellemzik.
Helytörténeti Gyűjtemény: a falu 1992-ben egy felújított, régi paraszt-
házban helyezte el néprajzi emlékeit.
Antifasiszta emlékmű: Illyés Gyula szobrászművész alkotása a II. 
világháborúra emlékezik.
Lengyel emléktábla: a szociális otthon oldalán látható az emléktábla, 
amely a faluba menekült, majd innen koncentrációs táborba hurcolt 
lengyelekre emlékezik.
Világháborús emlékmű: az I. és II. világháborúban hősi halált halt és 
eltűnt lakosok nevét a római katolikus templom melletti emlékmű 
őrzi, melyet Illyés Gyula szobrászművész alkotott 1993-ban.
Nepomuki Szent János-szobor: a XVIII. századból származó szobor a 
Huszár-kastély közelében látható.

Vámosmikola

Visegrád Visegrád
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Verőce
Már a rómaiak is lakták e települést, melynek első írásos említése 
1324-ből való. A települést németek alapították, s fontosságát bizo-
nyítja, hogy a XVI. században mezővárosi rangot kapott. A török 
harcok idején fontos ütközetek zajlottak itt. A XX. században a nya-
ralók kedvenc célpontja lett, s a Duna fölé épült, magas kőfalra ülő 
teraszos villasorán a népi építészet emlékei is fellelhetőek. Kedvelt 
túracélpont a Nászné-barlang, de a víznyelő barlang csak engedély-
lyel látogatható.

Látnivalók:

Migazzi-kastély: Migazzi Kristóf váci püspök építtette 1766-74 között 
a barokk kastélyt, melyet későbbi tulajdonosa, Nádasdy Ferenc átala-
kíttatott. Jelenleg a Római Katolikus Egyház Szeretetotthona.
Református templom: 1785-ben (tornya 1802/3-ban) copf stílusban 
épült.
Szent András római katolikus templom: 1736-43 között épült barokk 
stílusban az egyhajós, homlokzati tornyos templom.
Római kori maradványok: a Dunamező-dűlőben láthatóak a feltárt 
és konzervált római őrtorony maradványai, melyet a IV. században 
emeltek.
Sturm Ferenc nyaralója: Ybl Miklós tervei alapján 1889-ben épült a 
nyaraló, amit ma lakóházként használnak.
Templomrom: a Magyarkút felé leágazó út mellett láthatóak a XIII. 
században, román stílusban épült templom romjai.
Népi lakóház: Árpád u. 8. • Gorka Géza Kerámiamúzeum: a kerámia-
művész házában és műtermében 1972-ben hozták létre a múzeumot, 
ahol a művész alkotásai mellett leányának és unokájának művei is 
láthatóak. • Faluház

Zebegény
A rézkortól lakott település első írásos említése 1295-ből való, Ze-
beguen néven. Első lakói szláv erdőmunkások voltak, majd 1735 
körül németeket telepítettek be Mainz vidékéről. A XIX. századtól 
a fővárosiak kedvelt üdülőhelye, híres lakója Szőnyi István festő-
művész volt.

Látnivalók:

Sziklaszentély: a Kálváriadomb lábánál található szentély eredetileg 
remetebarlang volt. A díszes, címeres homlokzatot, a kovácsoltvas 
kaput 1938-ban építették a barlang elé.
Havas Boldogasszony római katolikus templom: a XX. századi sze-
cessziós templom 1910-ben épült Györgyi Dénes, Jánszky Béla és 
Kós Károly tervei alapján.
Napraforgók háza: a Duna felé néző, faszerkezetes, színesre festett, 
népi lakóház a felvidéki szlovák és a sváb paraszti építkezés hagyo-
mányait mutatja be.
Öregmalom: 1800 körül épült, klasszicista stílusban az árkádos, 
tornácos, műemlék jellegű épület.
Hétlyukú vasúti híd: 1846–50 között épült a klasszicista stílusú, hét 
nyílású 74,7 m hosszú viadukt. A dongaboltozatok falait termés-
kőből, íveit téglából építették.
Maróti-villa: Maróti Géza szobrász 1913-ban építette a nyaralót, 
melyet nemrégiben eredeti formájában felújítottak.
Szőnyi István Emlékmúzeum: Szőnyi István festőművész dolgozott 
a műteremházban, melyet 1967-ben múzeumként nyitottak meg a 
látogatók előtt.
Vasmúzeum: 2004-ben nyílt meg a múzeum, melyben Bercelly At-
tila által összegyűjtött öntöttvas tárgyak láthatóak.
Az ezredéves kiállítás dohánycsarnoka: Zobel Lajos tervezte a fator-
nyos épületet, mely a millenniumi kiállítás dohánycsarnoka volt.
Kopjafa: a II. világháborúban elesettek emlékére állította a település 
a római katolikus templom előtt.
Szőnyi-szobor: Nagy Attila szobrászművész alkotása 2001-ben ké-
szült, s a település híres szülöttjének állít emléket.
Országzászló: Nyolcszögletű, csúcsain bástyákkal megerősített kő-
domb közepén áll, melyet a négy égtájat jelképező négy oszlop vesz 
körül. A Trianonban elveszített országrészekre emlékeztet.
Hősök emléke: Maróti Géza alkotása állít emléket az I. világháború 
hőseinek és az aradi vértanúknak.

Verőce

Zebegény

Zebegény
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Zalaba (Zalaba)
Az újkőkor óta lakott település, nevét 1349-ben említi elsőként okle-
vél. Főúri birtokosai között találjuk az Eszterházyakat, a Huszárokat 
és a Pongrácokat. Lakosai mindig mezőgazdaságból és borászatból 
éltek.

Látnivalók:

Régi borospincék találhatók itt, csodálatos a kilátás a börzsönyi he-
gyekre és a környék falvaira. • Akácos erdő: a főút mellett található, 
ahol főleg májusban nyújt nagy élményt az akácos erdő, a tisztásokon 
virág és gomba szedése is lehetséges. Az erdőben található ugyan-
akkor egy forrás, melynél pihenőhely van kialakítva; a forrás vize 
iható. • Református templom: a megnyerő külsejű épületet 1845-ben 
emelték. Padjait a falu híres lakosa, az író-asztalos Csontos Vilmos 
készítette • Csontos Vilmos emlékház.

 Zselíz (Želiezovce)
A település az őskor óta lakott terület. Zselíz nevét egy 1209-es oklevél 
említi először. A királyi birtok később főúri családok kezébe került. 
A XVII. századtól kezdve az Esterházyaké, akiknél két alkalommal 
is vendégtanítóskodott Franz Schubert neves német zeneszerző. A 
Schubert-park több mint 80 hektár kiterjedésű park, amely az egykori 
Esterházy-kastély angolparkja volt.

Látnivalók:

Esterházy-kastély: a négyzetes alaprajzú kastélyt a XVIII. sz.-ban 
építtette Magyarország legrangosabb főúri családja. Eredetileg ba-
rokk stílusban fogtak az építkezéshez, de a klasszicizmus jegyében 
fejezték be. 1845-ben az Esterházyaktól a Breunner család vette meg. 
Felújítása folyamatban van.
Római katolikus templom: a templom helyén, melynek tornyát a 
visszavonuló német csapatok robbantották fel, már a XI. sz.-ban is 
templom állt. A gótikus stílusú XIV. sz.-i templomot többször is át-
építették. Faliképei közel 700 évesek.
Református templom: 1905-ben épült neobarokk stílusban.
Esterházy-kripta: a neogótikus sírkápolna a római katolikus teme-
tőben áll.
Bagolyvár: 1970 óta az egykori nevelőnői házban működik a Schu-
bert Múzeum.
Schubert-szobor: ifj. Bártfay Tibor szobrászművész alkotását 1967-ben 
avatták fel, mely a parkban nyert elhelyezést.
I. világháborús emlékmű: 1994-ben újították fel.
Emléktábla a Puhinszky-házon: az 1919. március 21-i csehszlovák 
sortűz áldozatainak emléktáblája.

Zselíz

Zalaba
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