
Szobon jártunk, az Ipolykapu kempingben! 

Az időjárás „változatossága” miatt csak most jutottunk el ebbe az új, idén nyitott  kempingbe.  
Tulajdonképpen ez az ősz elejei  időpont  nem is okozott semmi problémát, hisz ide nem is a 
strandolás reményében jöttünk, hanem a Börzsöny és a Dunakanyar szépségeinek 
megismerése, vagy újra felfedezése volt a célunk. Erre a célra pedig ez a létesítmény kiválóan 
alkalmas, mind elhelyezkedését, mind kivitelét tekintve.   

A kemping a kisváros központjától öt-tíz perc sétaútnyira van, közvetlenül a Szob-Pilismarót 
közötti komp kikötője mellett. A létesítmény  a Duna partján terül el, a szélső helyek csak 
néhány méterre vannak a víztől, bár jóval annak vízszintje fölött.  A közelében van bolt, és  
vendéglő  is, de látványossággal maga a kisváros nem sokkal szolgál, kivéve a szép 
Városházát, annak díszkertjét, valamint a Börzsöny Múzeumot. Elég egyszerű, kopott kis 
múzeum, de bemutatja a környék állatvilágát, a hajdaniak használati tárgyait, népviseletét. 

A kemping főépületében, a földszinten van a recepció, egy fedett folyosó, ahová rossz idő 
esetén még pingpongozni is be lehet menni, rokkant WC és vegyi WC ürítő. A vizesblokk az 
első emeleten található, nyilván azért, mert ez a terület mentetlen helyen van, és a Duna ki-
kilátogat ebbe a városrészbe, akár egy méter magas vízszinttel is. Mindenütt tisztaság és 
katonás rendet tapasztaltunk az igényesen kivitelezett helységekben. A zuhanyozókon, 
mosdókon, WC-ken kívül  mosogatásra és főzésre, valamint mosásra  is van egy helység, és 
még a kisgyermekesekre is gondolva egy pelenkázó asztal is igénybe vehető.        

A füves területen száz négyzetméteres beállók vannak, még igencsak növekvő félben lévő 
sövényekkel elválasztva.  Tizenkét kialakított beálló hely van, a többi sátrasoknak hagyott 
terület, de van elég áramvételezési lehetőség, és ezért többen is elférnek, valamint szükség 
esetén még két kihelyezhető „Kalocsa” szekrény is telepíthető.  A környék ottlétünkkor 
végtelenül csendes volt, hála istennek a közelben lakóknak még izgága kutyáik sincsenek, így 
legfeljebb az elhaladó hajók hangját lehetett hallani. 

A kempingből indulva körbejárható az egész Börzsöny hegység. A közeli Nagymaroson áll 
Kittenberger Kálmán, a nagy magyar vadász háza, és érdemes lemenni a kompkikötőhöz, 
mert a Visegrádi várra innen esik a legszebb kilátás. Zebegényben hajózási múzeum, és 
Szőnyi István festőművész- múzeumnak berendezett –háza  tekinthető meg. Egy kicsit 
hosszabb autós kirándulással felkereshetjük Nógrádot, ahol a falu szinte körülöleli a dombot, 
ahol a vár áll. A túrázó kedvűek pedig Drégely várát is meglátogathatják, bár ez az 
információk szerint több kilométeres távolság leküzdését jelenti.  A Börzsöny körbejárását 
folytatva (mi az óra járásával ellentétes irányt választottunk) eljutunk a hegység északi 
oldalára, ahol Hont község előtt, az útról letérve felfedeztünk egy kis templomot, amely egy 
csodatévő forrás mellé épült. A község mellett kellett megtalálnunk egy apró kis fatáblát, 
amely a Honti szakadék és szurdokvölgyhöz vezet, de olyan áldatlan állapotban volt a 
gyalogút, hogy ötven méter után visszafordultunk. Utunkat tovább folytatva Bernecebarátiban 
álltunk meg, ahol egy kedves kis templomot néztünk meg, amely egy dombon áll, és  több 
borospincékhez tartozó présházsor mellett elhaladva értünk el. Tulajdonképpen  szinte minden 
útba eső faluban van tájház, vagy kisebb templom, melyek megtekintésének csak a 
rendelkezésre álló idő szab határt. 



Külön élmény az arra kedvet  érzőknek a Börzsöny négy keskeny nyomközű erdei vasútjának 
felkeresése. Ezek egyike Szobról indul Márianosztrára, ahol a börtön melletti csodálatos 
kegytemplom a legfőbb látnivaló. Talán mindenki által legjobban ismert, a Kismarosról  
Szokolyán át, Királyrétre tartó kisvonat.  Ezen túl még Kemence községből indul egy 
magántársaság által üzemeltetett múzeumvasút, amely  tulajdonképpen nem visz sehova, de 
gyönyörű tájakon, a patakot át meg átszelve járja be nem túl hosszú pályáját. A negyedik 
kisvonat Nagybörzsöny községből indul meredek útjára, érdekessége, hogy a végállomásig 
kétszer vált útirányt, úgynevezett csúcsfordítókkal. Nagybörzsöny nevezetessége még egy 
nagyon szépen karbantartott vízimalom, és a község bejáratánál álló XIII. századi kőtemplom. 

Ezt az ismertetőt még a végtelenségig cizellálhattam volna, ha mindent be akarnék mutatni, 
amit láttunk, de úgy gondolom kedvcsinálónak egyelőre ennyi elég lesz.  

Még annyit, hogy nyári jó időben az Ipoly partján alacsonyabb vízállásnál keletkező 
homokpadokon nagyon jó strandolási lehetőség is van. Ez persze ellenőrizetlen információ, de 
helyi lakostól származik, így nyilván valós.         

Sajnos a kemping szeptember 25.-én bezárt, és jövő év április-május környékén nyit újra.      

Mikola István és Györgyi    2014.09.17-21. 

 

    

 

A fogadóépület utcai homlokzata 

      

      



 

 

A fogadóépület a kemping felöl nézve 

                          

Feljárás a vizes helységekbe                                   Az előtér pelenkázó asztallal 



           

               A férfi részleg                                                      A mosdók 

 

 

Telepített és vendég lakókocsik 

 



 

Ismerősök is érkeztek 

 

 

A túlpart idillje egy ködös reggelen 


