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Potulky po okolitej prírode [1]
A Burda hegység és a Garamtorkolat vidéke [2]
A Burda hegység egy középmagas késő harmadkori vulkanikus eredetű hegység. Szlovákia
egyik legkisebb hegysége 20 km2 ; 7,5 km hosszú és 3 km széles. A legmagasabb hegy a "Burda"
388 m. A tengerszint felett a szomszédos Börzsöny-i hegységtől az Ipoly torkolata választja el, ez a
folyó egyben államhatárt is képez Szlovákia és Magyarország között.
Burda - Kováčovské kopce [3]
(Ján Roháč 10.03.06, písané pre hiking.sk)
Burda je síce malé, ale výrazné pohoríčko východne od
Štúrova. Turisticky nie je známa, avšak je tu zopár príležitostí pre pekné túry a výlety v relatívne
neporušenom prostredí (aj keď ťažba dreva je aj tu stále viac viditeľná). Trasa, ktorú si opíšeme, je
asi najvyužívanejšia, poskytuje krásne výhľady na Štúrovo a maďarský Ostrihom.
Zebegény perla dunajského ohybu [4]
Dedina Zebegény je medzi Dunajom a pohorím Börzsöny rozložená v prekrásnych údoliach. Odtiaľto
už nie je vidno Visehrad, ale napriek tomu bolo toto miesto inšpiráciou a sídlom pre mnohých
umelcov XIX-XX. storočia. Už v roku 1251 tu bol založený biskupský úrad...
Vápencové jaskyne v Budapešti [5]

Je to vápencová kvapľová jaskyňa v centre Budapešti. Charakteristikou jaskyne sú vysoké
puklinovité chodby, treťohorné vápencové otlačky morských živočíchov. Rôznorodé kryštalické
vápencové útvary. Celoročná teplota v jaskyni je 11 stupňov Celková dĺžka jaskyňe je 12 km.
Turisticky sprístupnený úsek je dlhý 500 m...
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Záplavový les vo Váci [6]
Ani nie 30 km u našich južných susedov v okolí mesta Vác pri Dunaji, sa zachoval jedinečný prírodný
celok, záplavový les.
V tomto lese je vybudovaný náučný chodník celkovej dĺžky 500 metrov. Celý chodník je vlastne
mostík na drevených pilieroch, kde si môžete prezrieť jedinečný zachovaný záplavový les. Takéto
lesy tvorili 1/3 dolnozemskej oblasti pred úpravami hlavného a vedľajších tokov Dunaja. Do dnes sa
zachovalo asi 0,5 %...
Spoznanie takejto oblasti je nezabudnuteľným zážitkom.
Obec Nagybörzsöny [7]
Prvými obyvateľmi boli Sarmatáni, neskôr Germánske kmene, Avari, Huni Slovania a nakoniec
Maďari. Meno pochádza pravdepodobne z názvov Bersen, Wersen po nemecky, výraz Persen
pochádza zo Slovanského jazyka a znamená
"Žijúci - Bývajúci na kopci"...
Pilisszántó a hora Pilis [8]

Na začiatku leta som sa dozvedel samé zaujímavé informácie o dedine Pilisszántó, alebo
po slovensky Santov. 24.augusta 2002 sa prepadla podlaha kostola presne v geometrickom strede
budovy. Touto náhodou boli odkryté katakomby z obdobia príchodu Maďarov IX.- XI. storočia, ale
okrem tejto zaujímavosti nás čakalo mnoho ďalších nevídaných prekvapení...

Dömös - Prepošstvo [9]

Na západnej strane obce nad cintorínom sa po stáročia týčil už len pozostatok múru 4-5 metrov
vysoký. Okolo múru v roku 1970 začali pod vedením pána László Gerevicha archeologické
vykopávky. Archeológovia objavili v kronikách veľakrát spomínané historické miesto, hrad
štvorcového pôdorysu...
Kesztölc južná brána pohoria Piliš [10]
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Bránou Pilišských hôr z južnej strany je dedina Kesztölc.Na okraji dediny začína chránené územie s
nádhernými vápencovými skalami a obrovskými trávnatými lúkami. Dedina je zaujímavá hlavne
mnohými dodnes zachovanými kamennými domami, a tým že
tu žije najpočetnejšia slovenská menšina. Slovákov sme nestretli ale nápisy po slovensky boli na
každom rohu. Slováci sa tu usadili po odchode tureckých vojsk...
Trojdňová cesta cez pohorie Börzsöny [11]
...Deň prvý.
Rok 2004 bol veľmi nepriaznivý pre nás turistov, každý týždeň pršalo 1 alebo
2-krát. Napriek tomu sme sa rozhodli pre viacdňový výlet do pohoria "BÖRZSÖNY".
Po zabalení najdôležitejších vecí, karimatky, spacáku, pršiplášťa, šiat a stanu
ostalo v 75 l plecniaku miesto na jeden celý chlieb. Autobus zo Štúrova do Šiah išiel o 5:50, cena
lístku bola 74 Sk + 10 Sk príplatok za veľký balík...
Sátorkőpusztai Jaskyňa [12]
Na miesto sa dostanete jednoducho, autobus v smere Esztergom - Dorog - Budapešť. Ide každú
hodinu ale niekedy aj častejšie. Za letiskom na pravej strane zastávka v Esztergom-Kertváros pred
ktorou je kruhový objazd. Na ceste ktorá ide cez dedinu Kesztölc do Budapešti je to prvá odbočka do
ľava. Zelenobiely dom zase na ľavo.
Cesta na mape je vyznačená ďalej. pozri tento článok [13] a nájdeš nápomocné informácie.
Ostrihomské prírodoznalecké centrum
[13]

V bývalej 100 rokov starej uzavretej oblasti strelnice, asi 2 km od centra Ostrihomu sa zachoval
vďaka dlhodobej izolácie jedinečný prírodný biotop. Táto oblasť ostala aj naďalej uzavretá pod
prísnym dozorom prírodoznaleckého centra...

[14]Ďaľšia stránka >>> [15]
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