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BEVEZETÉS
Az Ipolyvölgy országhatár menti szakaszán, ahol összepréselődik és szorosan fut
egymás mellett a folyó, a vasút, az országút, dús növényzetű, kiöntéses területen
fekszik Nógrádszakál. Szécsénytől és a 22. számú főúttól 12 km-re északra
Salgótarjántól, a megyeszékhelytől 32 km-re nyugatra található. Nógrádszakál
község a Középső-Ipoly-Völgy kistáj területén fekszik.
Domborzati adatok:
A kistáj az Ipoly-völgy középső részének bal parti területeit foglalja magába. Több
fiatal feltöltéses süllyedék láncszerű összekapcsolódásának tekinthető. D felé
határozott morfológiai határral különül el, s így teraszos völgymedence képet
mutat. A felszín kb. 1/5-e ártér, fele közepes magasságú, enyhén, 30 %-a
közepesen tagolt síksági domborzattípusba sorolható. Az abszolút magasság 128
és 290 m között változik. A vízfolyássűrűség átlagos értéke 2,3 km/km2. Az
intenzív negyedidőszaki és recens Tektonikai és lejtős tömegmozgások hatására
gyakori a teraszok egybemosódása és a deráziós formák.
Földtani adottságok:
A kistáj kőzettani alapja főként oligocén agyagmárga. A keleti szélen foltokban
miocén homokkő, lajtamészkő és andezittufa is előfordul. Ezekre pliesztocénban
folyóvízi üledék, ill. szoliflukciós anyag rakódott. A felszín kb. 15 %-ára
teraszkavics, lösz és futóhomok települt. Szerkezeti irányait a hosszabb futású KNy-i és rövidebb É-D-i vonalak jellemzik.
A fiatal töréseknek a geomorfológiai kép kialakításában is kiemelt szerepük van.
Ez tükröződik az Ipoly folyásirányainak változásában, s az idősebb teraszok is É-D-i
törésekkel tagoltak.
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Vízrajz:
A területet teljes egészében az Ipoly folyó uralja amelynek adatait a kezdő és a
záró vízmércékről olvashatjuk le. Mind a vízállások mind a vízhozamok igen közel
állnak egymáshoz a szakasz elején és végén, mert a vízgyűjtő gyarapodását a
völgy lejtésének csökkentése és tározóképességének növekedése ellensúlyozza.
A völgytalpon néhány kisebb állóvíz is található amelyeket Ludányhalászin (7,2
ha -rat ) halastóként hasznosítanak. A kistáj jelentős vízkincse az Ipoly menti
kavicskitöltésben tározott parti szűrésű talajvíz, amelynek mennyiségét 30 000
m3/nap ( 350 l/s )-ra becsülik.
A rétegvizet termelő artézi kutak száma kevés, vízhozamuk közepes.
Talajok:
A legalacsonyabb térszíneken - az Ipoly völgyében - váltakozva humuszos
homokok, réti öntések és réti talajok fordulnak elő. A kistáj talajainak kb. 31 %-át
teszik ki. E talajok talajképző kőzete homok, iszap, iszapos vályog.
Agyagmechanikai összetételű üledékek is előfordulnak, amelyeken főleg réti és
réti öntéstalajok képződtek. Humusztartalmuk 2-2,5 % és inkább telítettek, mint
savanyúak. Vízgazdálkodásuk kedvező. A barnaföldek erdőirtást követő
sztyepesedése következtében képződő csernozjom barna erdőtalajok
részaránya jelentéktelen.
A legmagasabb térszíneken, harmadidőszaki
üledékeken és a legészakibb részeken andeziten, andezittufán kialakult,
kedvezőtlen vízgazdálkodású, erősen erodált agyagbemosódásos barna
erdőtalajok találhatók. Termékenységük gyenge, zömmel erdő borítottak.
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Éghajlat:
Mérsékelten hűvös - mérsékelten száraz éghajlatú kistáj. Az évi
napsütés 1850-1900 óra, a nyári évnegyedé 751 óra körüli, a téli
évnegyedé 170 óra körüli. A hőmérséklet évi átlaga 9,3 ˙C . Évente 180
napon át a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 ˙C-ot.
A fagymentes időszak hossza 180 nap körüli. A csapadék sokévi átlaga
610-650 mm, ebből a nyári félévben 350-380 mm eső hullik. A téli
félévben általában 45 hótakarós napra számíthatunk, 22-24 cm
átlagos maximális hó vastagság mellett. A Ny-i szélirány fordul elő
legtöbbször, de jellemző még a K-i és az ÉK-i is. Az átlagos
szélsebesség 2 m/s körüli.
Növényzet:
A kistáj a Magyar vagy Pannóniai flóratartomány Északi-középhegység
flóravidéke Neogradense flórajárásába tartozik. A terület potenciális
erdőtársulásai a fűz-nyár ligeterdők, a kemény fás ligeterdők, a
szubmontán égerligetek, a pannóniai cseres tölgyesek, valamint a
gyertyános tölgyesek. A vízfolyást helyenként mocsárrétek, nedves
kaszálók és magaskórós társulások kísérik. Gyakori lágyszárú fajok az
óriás csenkesz, a gyepű-bükköny, a salátaboglárka, a tollas szálkaperje,
a különböző sásfélék stb. Az erdészetileg kezelt területeken vegyes
korú kemény- és lágylombos erdők díszlenek. Az összes erdő átlagos
évi folyónövekedése 3,1-3,7 m3/ha.
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NÓGRÁDSZAKÁL BEMUTATÁSA
A község nevének eredete ( azelőtt csak Szakal, Szakál ) a cseh Szakal KárolyMadár ) vagy a török puszta helynév jelentésű szóval hozható összefüggésbe,
de lehetséges , hogy az ismert " királyi útvonal " mentén létesült solymásztelepek egyik solymászának nevéből is eredeztethető. A falu 1893-94-ben épült
neogótikus templomát középkori templom maradványaira emelték.
A Kastély-hegyen álló egykori kolostor falmaradványai, romjai a századfordulón
még láthatók voltak. A település birtokai a XV. században a Guthi-Országh
család tulajdonában voltak, majd a század végén, s a XVI. században a Dályai,
Losonczi, s a Forgách család volt jelentős birtokos.
A XVIII-XIX. századra a Forgáchok mellett a Szent-Ivány, Kováts, Szerémi,
Pulszky, Szijártó családok irányították a falu gazdasági életét. A török háború
korában sokat szenvedett a falu, bár nem volt hosszú ideig hódoltság alatt.
1552-ben Ali budai pasa a faluhoz tartozó dombról lövette az Ipolyon túl lévő
Busa község kicsinyke erődjét, míg a szécsényi bég 1595-ben égette fel a
térséget. A falu népét a XIX. században a nagy kolerajárványok mind
megtizedelték: különösen az 1831-es okozott súlyos veszteségeket, de az 186466-os, sőt az 1873-as járvány is sok áldozatot követelt. A XVIII. században 16-20
között változott az adózó háztartások száma, de jelentős XIX. századi fejlődés
után már 150 házban 1061 római katolikus polgár él Szakálon a XX. század
kezdetén.
A falu népessége a XX. század 50-es 60-as éveiben nagyjában a századforduló
szintjén volt ( 1960-ban 1110-en laktak Nógrádszakálon ), míg az 1970-es
években elérte az 1300 főt, ugyanakkor 1990-ben már csak 696-an élnek a
faluban.
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ÖRÖKSÉGÜNK
R. kat. templom (helyi egyedi
védelmű építészeti érték)
Új neogótikus épület 1894-ből. A
régi templom az 1731-es Conanica
Visitatio szerint a templom előbb
gótikus
stílusban,
nagyrészt
négyszögletes kövekből épült. Két
oltára volt, a nagyobbik fából való,
a
Szent
Kereszt
felmagasztalásának tiszteletére. A
kisebbik kő-menza, Nep. Szt. János
tiszteletére.
1701-ben restaurálták, javították a
tetejét. Az 1791-es Conanica
Vasitatio
fa-szószéket
említ,
továbbá három oltárt. Megmaradt
1523-ból származó nagy harangja,
amelyet az örökségvédelmi hivatal
határozattal védetté nyilvánított.
Rómer Flóris másik két harangot is
említ, amelyek 1828-ban és 1852ben készültek. Ezek már nem
lelhetők fel, a mostani két kis
harang 1925-ből származik.
A templom egytornyos, csúcsíves
gótikus keresztboltozatos hajóval,
kereszthajóval, és a nyolcszog
három oldalával záródó hosszú,
keletelt szentéllyel, annak jobb
oldalán sekrestyével kialakított
épület.
A
torony
fölső
része
nyolcszögletű. Az épület külső
támpillérekkel, csúcsíves záródású
gótikus
stílusú
ablakokkal,
egyenes szemöldökű kő keretes
ajtókkal
épült,
gazdag
homlokzatdíszítéssel ellátva.
A templom szentélyében főoltár,
kereszthajójában
egy-egy
mellékoltár, karzatán orgona
helyezkedik el, míves kialakítással.
A falakon a keresztutat ábrázoló
fából faragott, értékes, festett
képek találhatók.

3

Örökségünk |9

volt Koncz-kúria (helyi egyedi
védelmű építészeti érték)
Jellege klasszicista és 1800
körüli. Dombon, a falu északi
végén áll, szép régi kerttel.
Téglalapalapú
földszintes
épület, két sor szobával,
előszobával. Nyugatra keskeny
folyosó.
A bejárat előtt tornác, két
téglaoszloppal és két fali fél
oszloppal, e külön sátortető.
Erős
párkány,
nyeregtető,
cserépfedés. Déli oldalon kétkét ablakkal, a keletin kettő, a
hátsón eredetileg két ablak ( ma
öt és egy ajtó ).
A nyugati oldalon kiugró kis
raktárrész. A bejárati faajtó
kazettás beosztású.

A településen lévő népi építészeti
emlékek közül az egyik fennmaradt
épület jelenleg tájházlént kialakítás
alatt álló épület. A jellemző
nyeregtetős épület a Petőfi út 14.
szám alatt áll, gerendavéges
tornáccal, épület két végén 1-1
tornác pillérrel. Az épület alatt
dongaboltozatos pince található, a
kert felőli bejárattal.
A telken az épülettel szemben
melléképület áll, szintén donga
boltozatos pincével.
A telek oldalánál kővel kirakott
ásott kút találhjató.
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volt Szentiványi-kúria (helyi egyedi
építészeti védelemre javasolt érték)
Épült a XVIII. század végén a SzentIványi-család számára, később a
Szíjgyártó családé. Jellege késő
barokk, újabb részletekkel. A falu
keleti vége felé, hosszoldalával
derékszögben áll az utcára. Egyszerű
háromszögű oromzat, két ívelt
ablakkal. A ház nyugati hosszoldala
előtt nagy gazdasági udvar volt. Arra
nyílik a kilenc négyszögletes pilléren
nyugvó, vízszintes lezárású tornác. A
harmadik és a negyedik, hatodik és
hetedik pillér között, a ház falában,
egy-egy klasszicista, oromzatos ajtó.
Két ablak – ajtó - két ablak – ajtó –
két ablak ritmus. A hátsó keleti front
hat ablakkal (öt nagy és egy kicsi). Az
északi rövid oldalon magtár, kisebb,
széles
ablakkal.
Manzárdtetős,
palával fedett. Hosszú párhuzamos
két szobasor (már nem mindenhol
eredeti). A nyugati bejárati csarnok öt
egyszerű fejezetű, lapos klasszicista
falpillérrel. A tornácot a XIX. század
elején hozzáépítették. A mai északi
oldala előtt földszintes cselédház.
A telken lévő másik volt kúria:
Jellege későklasszicista, 1850 körül. A
falu keleti végén, a patak mellett, a
Szent-Iványi-kúria felett áll. Majdnem
U alakú, északi szára kissé rövidebb,
hatablakos oldalával az utca felé.
Földszintes, zömök épület. Belül
végig kőpilléres tornáccal. Ennek déli
kezdeténél a bejárat. Manzárdtető
cseréppel fedve.

régi postaház (helyi egyedi építészeti
védelemre javasolt érték)
Jellege barokk. Egyszerű, földszintes
épület, az országút ( hajdan losonci
postaút ) mellett, a falu déli végén.
Régebben és újabb időben több ízben
meghosszabbították. Eredeti csak a
két északi ablak és a harmadik, amely
ezelőtt ajtó volt. Belül pilléres tornác,
a ház régi része alatt mély, boltozott
pince.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
VÉDETT, HAGYOMÁNYT ŐRZŐ TERÜLET:
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JELLEGZETES
FALUSIAS TERÜLET:
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JELLEGZETES GAZDASÁGI TERÜLET:
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLET:

Páris-patak völgye
A természetvédelmi területet Nógrádszakál
községtől északra találjuk ott, ahol az Ipoly,
a közút és a vasút a legközelebb szorulnak
egymáshoz. A hozzá vezető utat már
messziről jelzi a vasúti andráskereszt. A
terület a Litke és Nógrádszakál között
emelkedő andezittakaró része, amely
valamikor
az
Osztrovszki-hegyséhez
tartozott. Hosszú évmilliók során az Ipoly
fűrészelte le a hegység délkeleti
nyúlványáról. A Páris-patak ( néveredete
nem egyértelműen tisztázott ) igazából nem
is patak, mert nincs állandó vízfolyás a
medrében. Az év nagy részében teljesen
száraz ez a „ Grand Canyon „-ként egyre
jobban a hegy felé hátráló hatalmas
vízmosás.
Csapadékos
időben
és
hóolvadáskor viszont szép vízeséseket
láthatunk a 15-20 méter mély meredek falú
szakadékban. Feltehetően egy nagyobb
folyam
tengerparti
deltatorkolatánál
halmozódott fel az a hatalmas mennyiségű
üledék, amelybe a Páris-patak egyre jobban
bevágja a medrét. A kavicsos, homokos
üledék
gyengén
kereszt
rétegzett,
helyenként tufás márga vagy riolittufa-tufit
rétegek települnek benne. Ezekben igen
szép levéllenyomatokat lehet látni. A völgy
más részein vörös színben játszó,
opálosodott fatörzsek kerültek nagy
mennyiségben a felszínre. A folyami
üledékből több helyen nagyméretű vulkáni
andezitek és mélységi gránittömbök
preparálódtak ki, helyenként pedig erősen
összecementálódott
konglomeratumok
válnak le a meredek falból. Ezek a
vízmosásban sorakozó, több tonna súlyú
kőzettömbök a hajdani folyam vizének
roppant erejének engednek következtetni.
A gránittömböket feltehetően s Veporidák
irányából szállított ide, hiszen gránit
legközelebb csak arrafelé található. A
miocén földtörténeti kor burdigáliai
korszakában
felhalmozódott
üledék
hatalmas
mennyiségnek
látványa
lenyűgöző, méltán tarthat számot mind a
geológusok, mind pedig az amatőr
természetbúvárok, turisták érdeklődésére.
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JELLEGZETES ÜDÜLŐ TERÜLET
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

