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I.

BEVEZETÉS
többségükben a helyi lakosok hoztak létre, és ápolnak a mai napig is,

Nógrádsipek egyedi tájértékeinek kataszterezési munkáit

kül- és belterületen egyaránt megtalálhatók.

2011. november 11-13 között végeztük. A felmérést a Nógrádi
Tájépítész

Az értékek felvételezésekor elsősorban azok ritkaságát vettük

Szakkollégium készítette, Tardy János NGE Elnök 2011. május 27.-i

figyelembe, és hogy mennyire jellemzőek azok az adott településre –

felkérése értelmében. A felmérés költségeit a Nógrádi Geopark

esetleg tájegységre – megtalálhatóak-e máshol, vagy esetleg

Egyesület finanszírozta.

egyedülálló jelenségnek tekinthetők.

Geopark

Egyesület

tagjaként,

a

Rerrich

Béla

Az egyedi tájértékek olyan tájelemek, amelyek az ember (társadalom)

A felmérés célja, hogy a Település és a Nógrádi Geopark

tájalakító tevékenysége során jöttek létre, és valamely közösség, így

Egyesület kezébe adjunk egy olyan katasztert, mely ezeket az

például egy település lakossága számára különleges jelentőségűek. (A

értékeket összegyűjti, feltárja állapotukat és a hozzájuk kapcsolódó,

közösségi jelentőség értelmében a közösség hozta létre –építette,

állapotmegőrzést, fejlesztést szolgáló feladatokat. A kataszter

készítette, használta vagy használja - érzelmileg kötődik hozzá). Nem

eredményeit a település különböző tervek (pl.: településrendezési

állnak jogszabályban rögzített műemléki, természetvédelmi oltalom

terv), pályázati anyagok háttéranyagaként, helyi értékvédelmi

alatt; önálló, vizuálisan érzékelhető egységként jelennek meg.

jogszabályok alátámasztó dokumentumaként tudja hasznosítani. A
helyi közösség szempontjából kiemelt jelentőséget kaphat azáltal,

Jelen felmérés során is olyan értékek után folyt a kutatás,

hogy olyan elemekre hívja fel a figyelmet és tudatosítja értéküket.

melyek az itt élők és a település életében valaha fontos szerepet
játszottak, illetve játszanak még a mai napig is. Az itt található

Munkánkat segítették, ezért köszönetünket fejezzük ki

értékek körét nagyban meghatározza a település múltja, a palóc

Nógrádsipek község polgármesterének, Doman Ferenc Úrnak,

hagyomány ma is fellelhető emlékei. Az épített tájértékek, melyeket

valamint Szita Zoltán Úrnak, továbbá az önkormányzat dolgozóinak,
valamint a Nógrádi Geopark Egyesület elnökének, Tardy János

Úrnak. Ugyancsak köszönettel tartozunk a Budapesti Corvinus

A helyszínelés során az alábbi alaptérképek kerültek felhasználásra:

Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének. Köszönjük az



Nógrádsipek településrendezési terv 1:50000

információkat a helyi lakosoknak.



Turistatérkép 1:40000 (Cartographia, 2008)



I. katonai felmérés (1782- 1784)



II. katonai felmérés (1859)



III. katonai felmérés (1880)

I.1. Módszertani leírás
A háromnapos helyszíni felmérés (2011. november 11-13.)
során bejárásra került a mintegy 20 km2-es közigazgatási terület. A

A terepi felmérést 5 csoportban végeztük, ugyanakkor a végső

bejárás során az egyes tájértékekről helyszíni leírás készült,
fényképes, szöveges és térképi dokumentációval.
A dokumentum tartalmazza a település egyedi tájértékeinek
szöveges leírását és felsorolását, ezen felül az egyes tájértékek külön

dokumentáció

egységes

szempontrendszer

alapján

került

összeállításra. Minden egyes értékes tájelem jellemzői, környezeti
viszonyai külön kataszteri lapon kerültek rögzítésre.

kataszteri lapon is megjelennek. A külterületeken található tájértékek

Maga a feldolgozás nem a helyszínen történt, a következő

1:10000 méretarányú térképen, míg a belterületre esők 1:5000

időszakban alapos utómunkálatok folytak már az egyetem falai

méretarányú térképen jelennek meg.

között.

A kataszter kidolgozásának alapját a 2009 júniusában

A felhasznált forrásanyagokat a forrásjegyzék tartalmazza. Az

módosított MSZ 20381 Természetvédelem. Egyedi tájértékek

elkészült anyag főbb tartalmi elemei közül a helyszínelés során

kataszterezése c. magyar szabvány jelentette. Ettől módszertanilag az

elkészített, valamint utólagosan letisztázott kataszteri adatlapok a

értékek típusbesorolásában történt változtatás, amikor is a Budapesti

dokumentáció vázát képezik.

Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék korábbi

A kataszteri adatlap tartalmainak áttekintése során teljes képet
kaphatunk az egyes tájértékek mibenlétéről. Az adatlapokon
feltüntetésre került:

kataszterezési munkái alapján elkészített típusbesorolás került
alkalmazásra.



az egyedi tájérték típus illetve fajta szerinti besorolása



a pontos helyszín megnevezése,

indokoltnak tartottuk, ezeket a plusz információt hordozó fotókat is –



a GPS-el bemért koordináták,

a mellékletekben – dokumentáltuk.



a helyrajzi szám,



a tulajdonos valamint a kezelő meghatározása,



a tájértékek főbb jellemzői,



korának illetve keletkezésének időpontja,



állapotának minősége, veszélyeztetettsége,



komplex tájvédelmi értékelése - a komplex értékelés

során meg kell határozni a jelentőséget (pl. egyediség, régiesség,
hagyományőrzés, kultúrtörténeti, ökológiai stb.) és annak szintjét
(helyi, kistérségi, regionális, országos, nemzetközi),


szükséges intézkedési javaslatok - legtöbb esetben az

állapot javítására vagy fenntartására irányulnak-),


adatfelvevők

neve,

esetleges

adatforrások

megnevezése,


a felvétel ideje kerül megnevezésre.

Minden egyes felmérési adatlaphoz fényképek és helyszínrajz
csatolása is kötelező, amelyek segítik az egyes helyszínek utólagos
beazonosítását, valamint igen szemléletes eszközei a felmérési
munkának. Egyes elemekhez több fotó is készült – amelyeknél

II.
A
KATASZTER
ISMERTETÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ

kapcsolódnak. Talán legnagyobb kulturális értéke a népművészet.
Ezek mellett még kiemelkedő értéket képvisel a településen található
két kúria, valamint az 1917-ben felújított templom.
A településen összesen 46 kultúrtörténeti egyedi tájérték

II/1. Bevezetés
Nógrádsipek község Nógrád megye északi részén található, a
Szécsényi

kistérség

települése.

Nógrádsipek

Szécsénytől

található, ezek közül 22 belterületen és 24 pedig külterületen.

tíz

kilométerre délre fekvő zsákfalu, itt fogy el a 2201-es közút. A

II/2. Településsel kapcsolatos emlékek

településen halad keresztül az országos kéktúra útvonala. A falut a

A településen összesen 29 településsel kapcsolatos érték

Cserhát hegyei, dombjai veszik körül.

található, amelyek a teljes közigazgatási területen fellelhetők,

Szécsény és vidéke későbbi birtokosai a Kacsics nemzetség,
akik a 13. századtól a sűrűn települt vidéken várbirtok rendszert

nagyjából egyenlő arányban.
Ezeken

belül,

a

település

négy

építészeti

emlékkel

alakítottak ki; birtokaik olyannyira egybefüggőek voltak, hogy

rendelkezik. A szocreál, temetőben található ravatalozó, amelyet

valószínűleg a honfoglaláskor vagy röviddel utána, egyszerre

nem régen újítottak fel. Az építészeti értékek közül kiemelkednek az

kerültek a család tulajdonába. Birtokuknak ez a része az Ipoly két

egykori nagybirtokosi kúriák, ezek közül ez egyik a jelenlegi

partján, Szécsény és Losonc környékén terült el. A falutól délkeletre

Polgármesteri Hivatal, amely egy nemrégen felújított épület, Balás

mintegy négy kilométerre, a Pusztavár-hegy 457 méter magas

Barna egykori főszolgabíró háza. A II. világháborút követően

csúcsán a 13. század vége felé a Kacsics nemzetségbe tartozó Péter

családok laktak benne, majd volt tsz, valamint pártiroda is. 1956-ban

fia Mihály épített kővárat. Sipek első okleveles említése 1265-ből

orvosi rendelők működtek itt, majd 1956-ot követően napjainkig a

való. 2001-ben a település lakosságának közel 100%-a magyar

Polgármesteri Hivatalank ad otthont; A Balás családnak egy másik

nemzetiségűnek vallotta magát. Kiemelendő, hogy a település a

jelentős ingatlana is volt a településen, ez a Balás kúria, amelyet

haladás mellett a hagyományok megőrzésére is nagy hangsúlyt fektet.

nemrégen szintén sikerült felújítani; Ezek mellett a település

Nógrádsipek

épületállományából még a Rákóczi Ferenc utca 70. alatt lévő lakóház

értékei

mindenekelőtt

a

hagyományokhoz

is kiemelkedik, amely szintén jelentős építészeti és történelmi

északnyugati határa felé. Ugyankkor vannak régebbi hadászati

jelentőséggel bír.

objektumok is, ilyen a Kopaszvár hegy, amelyen egy egykori

A településen számos vallási-szakrális érték is található, ezek

őrtorony maradványai vannak, valamint a Pusztavár, amely egy

közül három feszület, amelyekből kettőt magánemberek állíttattak

középkori erősség volt.

(Várkuti- és Matuska-kereszt), valamint egyet a helyi Hívek, ez

A község területén igen sok, hét darab földmérési emlék található,

utóbbi a Rákóczi úton található, A templomkertben egy Lourdes-i

ezek zöme magassági pont, jelölt betonkarókon ésvagy csapokon,

kegyhely található, míg a település központjában egy Nepomuki

ilyen a Szőlő hegyi-, a Szőlő hegy-tetei-, a pusztavár hegyi-, a

Szent János szobor, ez utóbbi nem rég került restaurálásra;

dobogótetői-, hagymáshegyi alappontok, valamint a település

A község területén két temetkezési emlék is található, ezek a
Golyán László kopjafája és a temetőben található Harangláb is.
Nógrádsipeken hat forrásfoglalás, illetve ivóvízkút található.

templom falában lévő szintező csap. A földmérési emlékek közül
kiemelkedik a Dobogó tetőn lévő geodéziai torony, amely a
Magyarország területét lefedő EOV rendszer háromszögelési pontjára

Az összes foglalt forrás –Nagyhídi forrás, Büdös kút, Doboskút jó

épült.

vízminőségű, egyeseket még ma is ivóvíz forrásként használják a

A közigazgatási területen két kertépítészeti emlék található, ez a

helyiek. közülük kiemelkedik az utóbbi amelynél hangulatos

sipeki templomkert és a temető zöldfelülete.

pihenőhely és menedékház is létesült. Ugyanakkor vannak ásott kutak
is, mint a Kőszáji kút, amely az állatok itatására is szolgált a
Pusztavár hegy alatti területeken, valamint a Dózsa György utcai
pumpás kút is. Ezektől valamelyest elkülönül a település
központjában kévő gémes kút.
A település sajátos fekvéséből adódóan megtalálhatóak a
hadászati védelemmel kapcsolatos értékek is. Ezek közül a
legfiatalabb a II. világháborús géppuskafészek, a település

II/3. Közlekedéssel kapcsolatos emlékek
Nógrádsipek területén egy közlekedéssel kapcsolatos emlék
található, ez egy a településen lévő egykori tűzoltó szerkocsi.

Nógrádsipek igen gazdag bányászati múlttal is rendelkezik.
Régebben szénbányák is működtek itt kül- és mélyfejtésesek egyaránt,
mára azonban ezeknek nem maradt gyakorlatilag semmilyen nyoma. A
bányászat emlékét csupán a Kopaszvár hegyi kőbányák és a

II/4. Termeléssel kapcsolatos emlékek
Nógrádsipek területén igen sok termeléssel kapcsolatos emlék

település északkeleti részén található homokbánya őrzi, amelyek
közül az utóbbi még ma is működik.

van. ezek közül a legtöbb az agrártörténeti típusból található. A felmért
területen két régi gyümölcsös (a sipeki iskola mögötti gyümölcsös, és

II/5. Történelmi és helytörténeti emlékek

egy másik, külterületen lévő régi gyümölcsös) található. Egykori

A község területén három ilyen emlék található. Ezek közül

kenderáztató tóból szintén kettő található: ezek a Büdöskúti

kettő helytörténeti eseménnyel kapcsolatos, mint az emlékhely, amely

kenderáztató, valamint egy, a belterület határán lévő kenderáztató.

a település nyugati lejtőin található, a község felett, ahol egykor az

Különlegességként szerepelnek a Kopaszvár hegy mikroteraszai,

első templom állt, valamint az „Apika és Mamika köve”, amely(ek) a

amelyeken a helyiek korábban málnát termesztettek. A helyi

Pusztavár hegy délnyugati lejtőjének lábánál található(k).

szőlőtermesztés nagy hagyományaira a település két pincesora (északi

A településen található egy hősi emlékmű is, amely egy

pincesor és fenti pincesor), valamint az egykori „Kőpincék” romja

világháborús emlékmű, ez az I. és II. világháború hősi halottainak

utal. Ugyanakkor a szintén nagy hagyományokkal bíró állattartásra is

emlékét őrzi.

vannak utaló jelek, ilyen a község közepén lévő hídmérleg, valamint
az egykori tsz is, ahol még kisebb mértékben a mai napig is folyik a
szarvasmarha-tartás, (az utóbbi különlegessége a régi lakatosüzem
homlokzatán a mai napig látható vörös csillag). A település régi
uradalmi korszakát pedig az egykori Balás kúria régi magtára őrzi,
amelyben ma már vegyesbolt működik.

III. EGYEDI TÁJÉRTÉKEK LISTÁJA
III/1. Sorszámozás szerint
Belterület
NS 01 Sipeki iskola mögötti gyümölcsös
NS 18 Nógrádsipek északi pincesora
NS 20 Várkúti-kereszt
NS 21 Dózsa György úti pumpás kút
NS 22 Emlékpark
NS 27 Ravatalozó
NS 28 Rákóczi úti feszület
NS 29 Polgármesteri Hivatal
NS 30 Gémeskút
NS 31 Hídmérleg
NS 33 A Balás kúria régi magtára
NS 35 Templom kert
NS 36 Matuska-kereszt
NS 37 Loudres-i barlang
NS 38 Szintezési alappont
NS 39 Világháborús emlékmű
NS 40 Nepumoki Szent János szobor
NS 41 Katolikus temető zöldfelülete
NS 42 Balás kúria
NS 43 Harangláb
NS 45 Lakóház
NS 46 Tűzoltó szerkocsi

Külterület
NS 02 II. világháborús géppuskafészek
NS 03 Régi kenderáztató tó
NS 04 Nagyhídi forrás
NS 05 Kopaszvár
NS 06 Kopaszvár-hegyi bányák
NS 07 Kopaszvár-hegyi mikroteraszok
NS 08 Kőszáji kút
NS 09 Büdös kút
NS 10 Büdös-kúti kenderáztató tó
NS 11 Homokbánya
NS 12 „Kőpince”
NS 13 Szőlő-hegyi geodéziai alappont
NS 14 Szőlő hegy-tetei geodéziai alappont
NS 15 Pusztavár –Sztrahora vára
NS 16 Pusztavár hegyi geodéziai alappont
NS 17 Golyán László kopjafája
NS 19 „Apika és Mamika köve”
NS 23 Dobogó tetői geodéziai alappont
NS 24 Dobogó tetői geodéziai torony
NS 25 Hagymás hegyi alappont
NS 26 Doboskút
NS 32 Egykori TSZ
NS 34 Fenti pincesor
NS 44 Régi gyümölcsös

III/2. Egyedi tájértékek csoportosítása típusbesorolás
szerint
Településsel kapcsolatos emlékek
Építészeti emlék
NS 27 Ravatalozó
NS 29 Polgármesteri Hivatal
NS 42 Balás kúria
NS 45 Lakóház
Vallási (szakrális) emlék
NS 20 Várkúti-kereszt
NS 28 Rákócz úti feszület
NS 36 Matuska kereszt
NS 37 Lourdes-i barlang
NS 40 Nepomuki Szent János szobor
NS 43 Harangláb
Temetkezési emlék
NS 17 Golyán László kopjafája

NS 26 Doboskút
NS 30 Gémes kút
Hadászati védelemmel kapcsolatos emlék
NS 02 II. világháborús géppuskafészek
NS 05 Kopaszvár
NS 15 Pusztavár –Sztrahora vára
Földmérési emlék
NS 13 Szőlő-hegyi geodéziai alappont
NS 14 Szőlő hegy-tetei geodéziai alappont
NS 16 Pusztavár hegyi geodéziai alappont
NS 23 Dobogó tetői geodéziai alappont
NS 24 Dobogó tetői geodéziai torony
NS 25 Hagymás hegyi alappont
NS 38 Szintezési alappont
Kertépítészeti emlék
NS 35 Templom kert
NS 41 Katolikus temető zöldfelülete
Közlekedéssel kapcsolatos emlékek

Forrásfoglalás, ivóvízkút
NS 04 Nagyhídi forrás
NS 08 Kőszáji kút
NS 09 Büdös kút
NS 21 Dózsa György úti pumpás kút

Közúti közlekedési emlék
NS 46 Tűzoltó szerkocsi

Termeléssel kapcsolatos emlékek
Agrártörténeti emlék
NS 01 Sipeki iskola mögötti gyümölcsös
NS 03 Régi kenderáztató tó
NS 07 Kopaszvár-hegyi mikroteraszok
NS 10 Büdös-kúti kenderáztató tó
NS 44 Régi gyümölcsös
Bányászati emlék
NS 06 Kopaszvár-hegyi bányák
NS 11 Homokbánya
Történeti és helytörténeti emlékek
Helytörténeti eseménnyel kapcsolatos emlék
NS 19 „Apika és Mamika köve”
NS 22 Emlékpark
Hősi emlékmű és emlékkert
NS 39 Világháborús emlékmű

NS 12 „Kőpince”
NS 18 Nógrádsipek északi pincesora
NS 31 Hídmérleg
NS 32 Egykori TSZ
NS 33 A Balás kúria régi magtára
NS 34 Fenti pincesor

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 01

Sipeki iskola mögötti gyümölcsös

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agrártörténeti emlék.

Fajta

Régi gyümölcsös.

Helyszín

Nógrádsipek, az iskola mögötti domboldalon.

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E48 00,511’
Helyrajzi szám
K19 29,903’
Nógrádsipek Község Önkormányzata.

A tájérték főbb jellemzői

A gyümölcsös területén 10 idős almafa (Malus sp) található, amelyeket a
település régi kántora és tanítója, Oravecz István ültetett.
Korábban egy nagyobb gyümölcsös része volt, a mára már részben
felújított állományban számos koros faegyed is található.

Kor, keletkezés ideje

1950 körül.

Állapot,
veszélyeztetettség

Leromlott állomány.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájképet kismértékben meghatározó elem.

Szükséges intézkedés

Ifjító metszés.

Adatforrás

Szita Zoltán szóbeli közlése, helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton, Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 02

II. világháborús géppuskafészek

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; hadászati védelemmel kapcsolatos emlék

Fajta

Géppuska-fészek

Helyszín

Mélypatak és Homokos között

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,890’
K 19-29,218’
Nem ismert

A tájérték főbb jellemzői

Megközelítőleg 1,5m mély, részben betemetődött géppuska-fészek, a II.
világháborúból. Feltehetőleg a visszavonuló német csapatok állása volt a
helyiek elmondása szerint.

Kor, keletkezés ideje

1944 körül

Állapot,
veszélyeztetettség

Részben betemetődött

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Történelmi szempontból fontos, a tájképet nem meghatározó elem.

Szükséges intézkedés

Nincs

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 03

Régi kenderáztató tó

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos, agrártörténeti emlék

Fajta

Kenderáztató tó

Helyszín

Nógrádsipek, Nagyhíd

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,369’
K 19-29,705’
Szita Zoltán

A tájérték főbb jellemzői

A tó medrét a tulajdonos nemrég kikotortatta. A kollektivizálást
megelőző időkben egykie volt a helyi gazdaság által használt
kenderáztatóknak.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert

Állapot,
veszélyeztetettség

Felújított

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájképet gazdagító, helytörténeti érték.

Szükséges intézkedés

Nincs

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 04

Nagyhídi forrás

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék; forrásfoglalás

Fajta

Forrásfoglalás

Helyszín

Nagyhíd mellett

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,366’
K 19-29,663’
Nem ismert

A tájérték főbb jellemzői

A forrás korábban foglalt volt, régen a falu kecskéit itatták itt.
Napjainkban a környezete rendezetlen, gondozatlan, ugyanakkor a maga
a forrás tisztának mondható.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert

Állapot,
veszélyeztetettség

Veszélyeztetett

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájképet gazdagító elem.

Szükséges intézkedés

Felújítás

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 05

Kopaszvár

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; hadászati védelemmel kapcsolatos emlék

Fajta

Harcászati építmény romja

Helyszín

Kopaszvár hegy csúcsán

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,309’
K 19-29,949’
Nem ismert.

A tájérték főbb jellemzői

A dombtetőn korábban egy erődített épület állt, ma már a romok is csak
elvétve figyelhetők meg.
A területet cserjésedő száraz gyep borítja, a terület gondozatlan.
A hely a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) élőhelye.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Történeti szempontból fontos elem.

Szükséges intézkedés

Nincs

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 06

Kopaszvár-hegyi bányák

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; bányászati emlék

Fajta

Külszíni bánya

Helyszín

Kopaszvár hegy, nyugati oldal

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,309’
K19-29,973’
Nem ismert

A tájérték főbb jellemzői

A hegyoldalban három bányagödör van. Az itt fejtett követ a falu
kerítéseiben, lábazataiban lehet megtalálni, változó méretben. A
bányagödrök nagysága az 5-10m-től a 15-20m-esig terjed. A bányászat
hatásaképpen ezeken a helyeken kilátszik az alapkőzet, ugyanakkor
mivel már nem használják őket, egy részüket már benőtte a gyep és a
cserjék.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Szakmatörténeti és helytörténeti
gazdagító, kevésbé értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011.november

Koordináta

Helyrajzi szám

szempontból

jelentős,

tájképet

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 07

Kopaszvár-hegyi mikroteraszok

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agártörténeti emlék

Fajta

Mikroteraszok

Helyszín

Kopaszvár hegy nyugati vonulat

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,207’
K 19-30,013’
Nem ismert

A tájérték főbb jellemzői

A hegyoldal korábban málnaültetvény volt. A hegyoldal a szintvonalak
mentén teraszolt, a mikroteraszok szélessége kürülbelül 180 cm. Jelenleg
gyep borítja, amelyet alkalmanként legeltetnek.

Kor, keletkezés ideje

XIX. sz. vége

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájképet meghatározó elem, helytörténeti érték.

Szükséges intézkedés

Nincs

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel

Adatfelvevő

Lastofka Márton, Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 08

Kőszáji kút

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; ivóvízkút

Fajta

Ásott kút

Helyszín

Kőszáj

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 47-59,894’
K 19-31,908’
Nem ismert

A tájérték főbb jellemzői

Terméskőből falazott, körülbelül 15m mély ásott kút. Korábban itatási
célt is szolgált.
A kút nyílása nem kiépített, jelenlegi formájában életveszélyes.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert

Állapot,
veszélyeztetettség

Veszélyeztetett

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájképet gazdagító elem, helytörténeti érték.

Szükséges intézkedés

Korlát, fedél, vagy kútgyűrű építése balesetvédelmi okokból

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel, Szita Zoltán szóbeli közlése.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 09

Büdös kút

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék; forrásfoglalás

Fajta

Forrásfoglalás

Helyszín

A településtől ÉK-re, Alsó mező déli részén.

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,858’
K 19-30,928’
Nem ismert.

A tájérték főbb jellemzői

Fogalt forrás. A forrás vize a korábbi mérések szerint igen oxigéndús. A
forrás környéke rendezetlen, a forrás alig látszik.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájképet gazdagító elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 10

Büdös-kúti kenderáztató tó

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agrártörténeti emlék

Fajta

Kenderáztató tó

Helyszín

Büdös kút alatt

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,874’
K 19-30,931’
Nem ismert.

A tájérték főbb jellemzői

Régi kenderáztató tó, mára erősen eutrofizálódott.A vízfelület nagysága
kb 2x4m, környezete rendezetlen, jelenleg a Büdös kút vizét fogadja be.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Leromlott.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Helytörténeti szempontból fontos, a tájképet kismértékben meghatározó elem.

Szükséges intézkedés

Vízrendezés, a mocsarasodás megállítása érdekében.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 11

Homokbánya

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; bányászati emlék

Fajta

Külfejtés

Helyszín

Kőpincék mellett.

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,485’
K 19-30,671’
Nem ismert.

A tájérték főbb jellemzői

Ma is használt homokkitermelő hely. 8-10 m magas függőlegesen,
helyenként részben aláfejtett bányafal. Csak egy irányból lehet
nolmárisan megközelíteni, környezete rendezetlen.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájképet gazdagító elem.

Szükséges intézkedés

Rézsűk és a bányafal stabilizálása (a kitermelés befejezése után).

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 12

„Kőpince”

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agrártörténeti (szőlőtermesztési-borászati)
emlék

Fajta

Nevezetes pince.

Helyszín

Kőpincék, a Polgármesteri Hivatal felett.

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,470’
K 19-30,692’
Nem ismert.

A tájérték főbb jellemzői

Részben beomlott, terméskőből boltozott, egykori pincefolyosó. Egykor
a Balás kúria egyik menekülési útvonala is volt.

Kor, keletkezés ideje

XVIII. sz. körül.

Állapot,
veszélyeztetettség

Veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Régiség-ritkaság, a pincék különleges helytörténeti értéket képeznek.

Szükséges intézkedés

A boltozat megerősítése a kritikus helyeken, új funkció keresése az
objektumnak.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 13

Szőlő-hegyi geodéziai alappont

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; földmérési emlék

Fajta

Régi földmérési jel

Helyszín

Szőlő-hegy, gerinc

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,341’
K 19-30,903’
FÖMI

A tájérték főbb jellemzői

Beton cölöp tetején jelzés.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotban, nem veszélyeztetett

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Új, tájhasználati szempontból jelentős.

Szükséges intézkedés

Nincs

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 14

Szőlő hegy-tetei geodéziai alappont

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; földmérési emlék

Fajta

Régi földmérési jel

Helyszín

Szőlő-hegy csúcsa

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,306’
K 19-31,052’
FÖMI

A tájérték főbb jellemzői

Az alappont rossz állapotban van.
Az alappont helyén kilátó pont is van, ahonnan látszik Varsány,
Nógrádsipek, valamint az Alacsony Tátra.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Leromlott.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájhasználati szempontból jelentős.

Szükséges intézkedés

Az alappont javítása.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011.november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 15

Pusztavár –Sztrahora vára

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; hadászati védelemmel kapcsolatos emlék

Fajta

Erődrom

Helyszín

Pusztavár hegy

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 47-59,365’
K 19-33,084’
Nem ismert

A tájérték főbb jellemzői

Egykor Csák Mátét támogató nemesi család vára volt, később a Kacsis
nemzetség tulajdonába került.
A várudvarban található Köves kút a monda szerint összeköttetésben állt
a szécsényi barlanggal.
Mára lepusztult, csak néhány falmaradvány látható. Régészeti terület.
A várhegy tetejéről szép kilátás nyílik D-DNY felé. A terület kissé
elhagyatott, a kék „L” jelzésen közelíthető meg.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Történelmi szempontból fontos, a tájképet meghatározó elem.

Szükséges intézkedés

Régészeti feltárás folytatása.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 16

Pusztavár hegyi geodéziai alappont

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; földmérési emlék

Fajta

Régi földmérési jel

Helyszín

Pusztavár hegy csúcsa

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 47-54,370’
K 19-33,081’
FÖMI

A tájérték főbb jellemzői

Beton cölöp tetején jelzés.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotú, nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Új, tájhasználati szempontból jelentős.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvéte.l

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 17

Golyán László kopjafája

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; temetkezési emlék

Fajta

Kopjafa.

Helyszín

Pusztavár hegy, északnyugati lejtő.

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 47-59,393’
K 19-33,044’
Nem ismert

A tájérték főbb jellemzői

Golyán László egykori párttitkár emlékére állított kojafa. A kopjafa kb.
180 cm magas, lakkozott, díszesre faragott fa.
Szövege:
„GOLYÁN LÁSZLÓ
HIV.
VADÁSZ
EMLÉKÉRE”

Kor, keletkezés ideje

Kb. 10 éve keletkezett.

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotú.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településtörténeti szempontból fontos, kevésbé értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 18

Nógrádsipek északi pincesora

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agrártörténeti (szőlőtermesztési-borászati)
emlék

Fajta

Pincesor.

Helyszín

Arany János út.

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,613’
K 19-30,076’
Magán kézben.

A tájérték főbb jellemzői

Az Arany János út hegy felőli oldalán 11, a hegyoldalba vájt pince. Az
épületállomány meglehetősen változatos képet mutat: míg egyes
pincéket nem régen újítottak fel, vannak olyanok is amelyek szemmel
láthatóan rég óta nem használnak.

Kor, keletkezés ideje

XIX. századtól.

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotúak.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

A táj- és településkép meghatározó elemei, a helyi építészeti karaktert
őrzik.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Máté Klaudia; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 19

„Apika és Mamika köve”

Típuscsoport, típus

Történeti és helytörténeti; helytörténeti eseménnyel kapcsolatos emlék

Fajta

Helyi népmondai nevezetes hely.

Helyszín

Pusztavár hegy déli lejtője

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 47-59,299’
K 19-32,856’
Nem ismert.

A tájérték főbb jellemzői

Egy ketté hasadt kő, amelyen a monda szerint a vásárba menet
megpihent egy idős házaspár. A nagyobb kövön az asszony, Mamika; a
kisebben a férfi, Apika. A kövek az idősek testarányainak megfelelőek.
Andezit kövek, a nagyobb kb 2,5x 1,5 m, a kisebb kb 1x 1 m.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Helytörténeti szempontból fontos elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel, Szita Zoltán szóbeli közlése.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011.november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 20

Várkúti-kereszt

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; vallási emlék

Fajta

Feszület

Helyszín

Dózsa György úti buszforduló mellett

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,047’
K 19-30,621’
Nem ismert.

A tájérték főbb jellemzői

Műkő talpazat és feszület. Kb. 3.5 m magas, magán területen álló
feszület. A talapzaton található márvány tábla szövege: „Isten
dicsőségére állíttatta Várkúti Antal és neje Balás Mária 1945. évben.

Kor, keletkezés ideje

1945

Állapot,
veszélyeztetettség

Leromlott állapot.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet gazdagító elem.

Szükséges intézkedés

Helyreállítás, állagmegóvás szükséges.

Adatforrás

Helszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 21

Dózsa György úti pumpás kút

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék; ivóvízkút

Fajta

Nyomókaros kút

Helyszín

Dózsa György út 22-vel szemben

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,256’
Helyrajzi szám
K 19-30,418’
Nógrádsipek község önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

Eredetileg kővel falazott, ásott kút volt, a pumpa csak később került rá.
Nemrégen lett felújítva, így jó állapotban van, rendezett környezetben.
Kút mellett forrásfoglalat, amelynek felirata: 2004. 07.23. Cserhát-Ipoly
Egyesület 2004. 10. 09

Kor, keletkezés ideje

XIX. század

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotban.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet gazdagító, kevésbé értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 22

Emlékpark

Típuscsoport, típus

Történelmi és helytörténeti emlék; helytörténeti eseménnyel kapcsolatos
emlék

Fajta

Településtörténettel kapcsolatos emlékmű

Helyszín

Az iskola feletti dombtetőn

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,522’
Helyrajzi szám
K 19-29,868’
Nógrádsipek község önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

Korábban ezen a helyen állt a település első temploma.
Településre néző domboldalban lévő, teraszolt emlékmű. Elemei: oltár,
fa kereszt (a Megbékélés keresztje), 2 faragott fa emlékoszlop (Kanyó
Balázs munkája). Rajta az óvoda és az iskola számára adományozók
nevei. A park szélén iskolások által ültetett emlékfák.

Kor, keletkezés ideje

2008

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotban.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Táj- és településképet megatározó értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Domanovszki Anna Zsófia; Máté Klaudia

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 23

Dobogó tetői geodéziai alappont

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; földmérési emlék

Fajta

Magassági alappont

Helyszín

Dobogó tető

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 47-58,659’
K 19-33,118’
FÖMI

A tájérték főbb jellemzői

Beton oszlopban szintező csap.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotban

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájhasználati szempontból jelentős elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 24

Dobogó tetői geodéziai torony

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; földmérési emlék

Fajta

Geodéziai torony

Helyszín

Dobogó tető

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 47-58,678'
K 19-33,124'
FÖMI

A tájérték főbb jellemzői

Vasbetongyűrűkből épült, ötszintes torony. A torony alján kívül 4
szintező csap van. A torny falán piros figyelmeztető felirak: „felmenni
tilos és életveszélyes” A toronynak nincs ajtaja.
Az ajtónyílás felett felirat: „Állami földmérés 1975”
A torony az EOV egyik (86-3001) háromszögelési pontjára épült.
Az objektum a sárga jelzésen közelíthető meg, körülötte cserjésedő
tisztás.

Kor, keletkezés ideje

1975

Állapot,
veszélyeztetettség

Erősen leromlott állapotban.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájhasználati szempontból fontos objektum..

Szükséges intézkedés

Felújítás.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Lastofka Márton; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 25

Hagymás hegyi alappont

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; földmérési emlék

Fajta

Régi földmérési jel, vízszintes szintezési alappont

Helyszín

Hagymás hegy teteje

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 47-58,553’
K 19-32,007’
FÖMI

A tájérték főbb jellemzői

Beton cölöp, tetején jelzés, rendezett környezetben.

Kor, keletkezés ideje

1997

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájhasználati szempontból jelentős elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Czíbik Eszter; Jenei Ádám

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 26

Doboskút

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék; forrásfoglalás

Fajta

Foglalt forrás, vízmerítővel

Helyszín

Doboskút, „kék kör” jelzésen

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 47-59,139’
Helyrajzi szám
K 19-32,225’
Doboskút Baráti Társaság

A tájérték főbb jellemzői

Foglalt forrás, amely ivóvíz minőségű vizet ad. A forrás és környéke
kiépített (vízelvezető árok, lépcsők, védőkorlátok, esőbeálló, főzési
lehetőség).
2011 őszén felszentelték.

Kor, keletkezés ideje

A forrásfoglalás: a XIX. sz. második fele; a pihenő: 2010-2011. év

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapot.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájhasználati szempontból fontos, tájképet kevéssé meghatározó, értékes
elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Czíbik Eszter; Jenei Ádám

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 27

Ravatalozó

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; építészeti emlék

Fajta

Ravatalozó

Helyszín

Nógrádsipek temetője

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,367’
Helyrajzi szám
K 19-30,107’
Nógrádsipek Község Önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

Szocreál hatású, rendezett környezetben lévő, földszintes, tompaszögű
nyeregtetős, vakolt tégla épület, terasszal és beton előtérrel.

Kor, keletkezés ideje

1983

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet kismértékben meghatározó, kevésbé értékes elem.

Szükséges intézkedés

Tetőjavítás.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Domanovszki Anna Zsófia; Máté Klaudia

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 28

Rákóczi úti feszület

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; vallási emlék

Fajta

Feszület

Helyszín

Rákóczi út

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,705’
Helyrajzi szám
K 19-30,024’
Római katolikus egyház

A tájérték főbb jellemzői

Műkőből készült, egyszerű, kereszt és talpazat, öntöttvas korpusszal.
Rendezett környezetben, a település egyik fő közlekedési útja mellett.
Szöveg: „Isten dicsőségére állíttatták a sipeki adakozó jó szívű hívek
1940”

Kor, keletkezés ideje

1940

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotban.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet meghatározó, értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Domanovszki Anna Zsófia; Máté Klaudia

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 29

Polgármesteri Hivatal

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos; építészeti emlék

Fajta

Kúria

Helyszín

Arany János út

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,559’
Helyrajzi szám
K 19-30,067’
Nógrádsipek Község Önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

Nemrégen felújított épület.
Balás Barna egykori főszolgabíró háza. A II. világháborút követően
családok laktak benne, majd volt tsz, valamint pártiroda is. 1956-ban
orvosi rendelők működtek itt, majd 1956-ot követően napjainkig a
Polgármesteri Hivatalank ad otthont.
Nem régen felújított, két szintes tornácos épület.

Kor, keletkezés ideje

XIX. század.

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotban.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet meghatározó, értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Domanovszki Anna Zsófia; Máté Klaudia

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 30

Gémeskút

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agrártörténeti emlék

Fajta

Gémeskút

Helyszín

Petőfi Sándor út és az Arany János út találkozásánál.

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,647’
Helyrajzi szám
K 19-30,001’
Nógrádsipek Község Önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

Hagyományos gémeskút, fa kávával.
Eredetileg gémeskút volt, majd átépítették lendítőkerekes kúttá.
1989-et követően visszaalakították gémaskúttá.

Kor, keletkezés ideje

1989

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotban.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet gazdagító, értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Domanovszki Anna Zsófia; Máté Klaudia

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 31

Hídmérleg

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agrártörténeti emlék

Fajta

Hídmérleg

Helyszín

Petőfi Sándor út és az Arany János út találkozásánál

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,647’
Helyrajzi szám
K 19-30,001’
Nógrádsipek Község Önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

Szabadon, rendezett környezetben lévő hídmérleg. Korábban is áltt itt
egy hasonló, az 1980-ban tűnt el.

Kor, keletkezés ideje

1968

Állapot,
veszélyeztetettség

Leromlott.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet gazdagító, értékes elem.

Szükséges intézkedés

Felújítás.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Máté Klaudia; Nemcsok Márton

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 32

Egykori TSZ

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agrártörténeti emlék

Fajta

Egykori TSZ major

Helyszín

A település nyugati széle

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,407’
K 19-29,534’
Nem ismert.

A tájérték főbb jellemzői

Öt épület, rossz állapotban, egyet tehénistállóként használnak. Az
egykori lakatgyár homlokzatán a mai napig látható a vörös csillag.
Szocreál hatású, kontyolt nyeregtetős épületek és hagyományos
majorsági épületek (istálók), vátozó állapotban.

Kor, keletkezés ideje

1950 körül

Állapot,
veszélyeztetettség

Leromlott.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Történeti szempontból jelentős, kevésbé értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Rónaszéki Katalin, Zakota Tamás Zoltán

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 33

A Balás kúria régi magtára

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agrártörténeti emlék

Fajta

Régi magtár

Helyszín

A település központjában, a templom alatt

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,512’
K 19-30,192’
COOP

A tájérték főbb jellemzői

Az épület korábban a Balás kúriához tartozó egyik kiszolgáló épület volt.
Kezdetben magtárként, majd később istállóként működött.
Ma közért működik benne. Nem régen felújított és belül átépített épület,
frekventált helyen, rendezett környezetben.

Kor, keletkezés ideje

XIX. század körül

Állapot,
veszélyeztetettség

Jó állapotban

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Történeti szempontból jelentős, településképet gazdagító elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Sóti Bernadett, Zakota Tamás Zoltán

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 34

Fenti pincesor

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos; agrártörténeti emlék

Fajta

Pincesor

Helyszín

József Attila utca felett a Hollókő felé vezető földúton

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00,255’ -48-00,210’
K 19-30,725’ -19-30,903’
Magán kézben.

A tájérték főbb jellemzői

Több mint 30 darab változatos kiépítettségű pince, a pincegödörtől, a
földszintes pincén át egészen az emeletes, beépített tetős pincéig. Nincs
meghatározó építési stílus. A tető többnyire hullámpala, vagy cserép
fedésű. Jellemző építőanyagok a terméskő, a tégla, a beton.

Kor, keletkezés ideje

Pincelyukak már török hódoltság idején, a pincék 1970-es évektől
napjainkig.

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Település- és tájképet meghatározó, értékes elem.

Szükséges intézkedés

Építési szabályozás a pincesor
megőrzéséhez, kialakításához

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel, Polgármester

Adatfelvevő

Sóti Bernadett; Zakota Tamás

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi
szám

egységes építészeti arculatának

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 35

Templom kert

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék, kertépítészeti emlék

Fajta

Templom kert

Helyszín

Római katolikus templom kertje

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.488
Helyrajzi szám
K 19-30.125
Római Katolikus Egyház

A tájérték főbb jellemzői

A termplomkert helyén tanyasi iskola volt. Ma gozadag növénykiültetés
található itt, amely kompozícióként is értékes.

Kor, keletkezés ideje

Ismeretlen.

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet kisebb mértékben meghatározó elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel, szóbeli adatközlés.

Adatfelvevő

Sóti Bernadett; Zakota Tamás

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 36

Matuska-kereszt

Típuscsoport, típus

Településsel Kapcsolatos Emlék, vallási emlék

Fajta

Feszület

Helyszín

Római katolikus templom kertje

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.450
Helyrajzi szám
K 19-30.129
Római Katolikus Egyház

A tájérték főbb jellemzői

A templom bejárata mellett bal oldalt található feszület 1921-ből
származik, Matuska János és neje emeltette.
A település központjában, frekventált helyen található, műkő talapzat és
kereszt, fém korpusszal.
Érdekesség, hogy, egy 1939-ben készült fénykép szerint a kereszt a
templom bejáratának jobb oldalán volt. A fénykép azonban hibásan,
hosszanti tengelyre tükrösen lett előhívva.

Kor, keletkezés ideje

1921

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet gazdagító, értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel, szóbeli adatközlés.

Adatfelvevő

Sóti Bernadett; Zakota Tamás

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 37

Lourdes-i barlang

Típuscsoport, típus

Településsel Kapcsolatos Emlék, vallási Emlék

Fajta

Szakrális építmény

Helyszín

Római Katolikus Templom Kertje

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.436
Helyrajzi szám
K 19-30.138
Római Katolikus Egyház

A tájérték főbb jellemzői

A templom mögött található. Király János készítette. Az objektum
rendezett környezeben, a templomkertben található.

Kor, keletkezés ideje

Ismeretlen.

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet gazdagító elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Sóti Bernadett; Zakota Tamás

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 38

Szintezési alappont

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék, földmérési emlék

Fajta

Gravitációs alappont

Helyszín

Római Katolikus Templom Kertje

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.435
K 19-30.136
FÖMI

A tájérték főbb jellemzői

Fémcsap a templomfalban.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájhasználati szempontból fontos elem.

Szükséges intézkedés

Nincs

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel

Adatfelvevő

Sóti Bernadett; Zakota Tamás

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 39

Világháborús emlékmű

Típuscsoport, típus

Történelmi és helytörténeti emlék, hősi emlékmű

Fajta

I.- és II. világháborús emlékmű

Helyszín

A település központjában

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.439
Helyrajzi szám
K 19-30.121
Nógrádsipek Község Önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

Építője Király János kőműves mester. Ötszög alakú, andezitből falazott,
mintegy 2,5 m magas emlékmű.
Korábban a római katolikus templom déli oldalában volt.
Szent István milleniumi plakett található rajta. Emlékmű tetején
vaskereszt található.
Két tábla, az I; illetve a II. világháború hősi halottainak nevével.

Kor, keletkezés ideje

1990

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet gazdagító, történelmi szempontból fontos elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel

Adatfelvevő

Sóti Bernadett; Zakota Tamás

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 40

Nepomuki Szent János szobor

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék, vallási emlék

Fajta

Védőszent szobor

Helyszín

A település központjában

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.455
K 19-30.127
Nem ismert

A tájérték főbb jellemzői

Műkő talapzaton homokkő szobor. 19 darabos szobor csoport egyetlen
megmaradt szobra. 1980-as évek közepén öszetört, 1989-ben
restaurálásra került. A település központjában, frekventált helyen
található, rendezett, közparki környezetben.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet gazdagító elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Sóti Bernadett; Zakota Tamás

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 41

Katolikus temető zöldfelülete

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék, kertépítészeti emlék

Fajta

Temetőkert

Helyszín

Nógrádsipek ÉK-i szélén

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.370
Helyrajzi szám
K 19-30.138
Nógrádsipek Község Önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

A harangláb mellett egy öreg hársfa (Tilia sp.) nőtt ki a sírból.
Lomkorona átmérője kb. 10 méter, törzs kerülete 1,3 méter.
A kereszt helyén korábban kripta állt, amelyet kiraboltak és
szétromboltak. A feszület műkőből készült, műkő korpusszal.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Táj- és településképet meghatározó, értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Sóti Bernadett; Zakota Tamás

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 42

Balás kúria

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék, építészeti emlék

Fajta

Kúria

Helyszín

Nógrádsipek központja, a fő közlekedési útvonal mellett.

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.443
K 19-30.162
Nógrádsipek Község Önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

Felújított kúria előterében kavicsszórás és szabadtéri színpad, körülötte
idős fák. Az épület neobarokk és neoromán jegyeket visel (homlokzat,
illetve tornác), nemrégen újították fel. Rendezett környezetben, egy
nagyobb gyepes téren található.
Az épületben települési rendezvények szervezése is lehetőség nyílik.
Kúriűhoz tartozó magtár jelenleg közértként funkcionál.
Magtár mögötti rézsűn idős japán akác (Sophora japonica) 1,6
mtörzskörmérettel, és kislevelű hárs (Tilia cordata) 1,6
mtörzskörmérettel.

Kor, keletkezés ideje

Ismeretlen.

Állapot,
veszélyeztetettség

Felújított, jó állapotú.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet meghatározó, történetileg és esztétikailag értékes elem.

Szükséges intézkedés

Nincs.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Máté Klaudia, Domanovszki Anna Zsófia

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 43

Harangláb

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék, temetkezési emlék

Fajta

Harangláb

Helyszín

Katolikus temető

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.384
Helyrajzi szám
K 19-30.101
Nógrádsipek Község Önkormányzata

A tájérték főbb jellemzői

Fából készült, kétoszlopos, támasztékos harangláb, öntöttvas haranggal,
kerámia cserepekkel fedett sátortető fedi.
A harangláb harangja a római katolikus templombólkerült a temetőbe,
mert abba az oroszok belelőttek és elrepedt. Nem olvasztották be, nem
temették el, az 1990-es években került mai helyére.

Kor, keletkezés ideje

Nem ismert.

Állapot,
veszélyeztetettség

Leromló állapot, korhadás veszélyezteti.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Településképet gazdagító, történeti érték.

Szükséges intézkedés

Állagmegőrzés.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Máté Klaudia, Domanovszki Anna Zsófia

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 44

Régi gyümölcsös

Típuscsoport, típus

Termeléssel kapcsolatos emlék, agrártörténeti emlék

Fajta

Gyümölcsös

Helyszín

Puszta falu

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.414
K 019-31.874
Nem ismert

A tájérték főbb jellemzői

1930-as években ültetett vegyes állomány Nagy Sándoré volt. Számos
koros és értékes faegyed található, amelyek magvaváló szilvák, almák.
Jelenleg több tulajdonos birtokában van a terület, amely elhanyagolt,
gyomfajoktól fertőzött –pl. aranyvessző (Solidago canadensis).

Kor, keletkezés ideje

1930-as évek

Állapot,
veszélyeztetettség

Elhanyagolt, veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Tájhasználati szempontból meghatározó, tájképet (mára) kevéssé
meghatározó érték.

Szükséges intézkedés

Fajta beazonosítás, szaporítóanyag gyűjtés, metszés, kaszálás, rendszeres
gondozás.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel, Balás Ernő szóbei adatközlése.

Adatfelvevő

Pigniczki Zoltán, Rónaszéki Katalin

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

Helyrajzi szám

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 45

Lakóház

Típuscsoport, típus

Településsel kapcsolatos emlék, építészeti emlék

Fajta

Lakóház

Helyszín

Rákóczi F. u. 70.

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E48-00.568
K19-29.942
Balás Ernő

A tájérték főbb jellemzői

Klein Mihálytól vásárolta Balás Errnő édesapja. Szatócsbolt és
italkimérés volt benne. 1948-ban az államosítás során megszűnt a
kereskedés, 1949-1954 között a Tanács működött az épületben. 1954-56
között orvosi rendelőként funkcionált.
Az udvarban lévő gémeskút 1920 előtti. Az udvar végében pincék
húzódnak a löszfalban.
Jó állapotú, félig kontyolt nyeregtetős épület.

Kor, keletkezés ideje

1926-1928

Állapot,
veszélyeztetettség

Felújított, nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Történeti szempontból fontos, településképet kis mértékben meghatározó
érték.

Szükséges intézkedés

Nincs

Adatforrás

Balás Ernő

Adatfelvevő

Zakota Tamás, Rónaszéki Katalin

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta

egyedi tájérték adatlap

Nógrádsipek

NS 46

Tűzoltó szerkocsi

Típuscsoport, típus

Közlekedéssel kapcsolatos emlék; közúti közlekedési emlék

Fajta

Régi tűzoltó szerkocsi

Helyszín

Vegyesbolttal szemben a tűzoltó szertár mellett

szélességi
hosszúsági
Tulajdonos/kezelő

E 48-00.471
K 19-30.161
Nem ismert.

A tájérték főbb jellemzői

Két lucfenyő (Picea abies) mögött pirosra festett lajtos kocsi.

Kor, keletkezés ideje

1946

Állapot,
veszélyeztetettség

Nem veszélyeztetett.

Tájvédelmi szempontú
értékelés

Helytörténeti emlék.

Szükséges intézkedés

Frekventáltabb helyen történő kiállítás.

Adatforrás

Helyszíni adatfelvétel.

Adatfelvevő

Zakota Tamás, Rónaszéki Katalin

Adatfelvétel ideje

2011. november

Koordináta
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