
Különleges természeti értékek, élő hagyományok 

 Litke az előző részekben ismertetett "határőrtelpülésekhez" hasonlóan gazdagon 

bővelkedik különleges természeti értékekben.  A 977 fős községet a Dobroda-patak völgye, a 

Komra-völgyi víztározó és az Ipoly határolja. A község egyike azoknak a palóc helységeknek, 

amelynek a IX - X. századi lakosságáról egyes történészek azt állítják, hogy nem a honfoglaló 

magyarsággal érkeztek az Ipoly völgyébe, hanem csak egyesültek velük. A településen 1896-

ban, a millenium évében nagy ünnepséget rendeztek, melynek keretében hét kocsányostölgy 

fácskát ültettek el. Az ünnepi menet élén ünneplőbe öltözött legények a vállukon hordták az 

erre a célra előkészített parkba a facsemetéket, melyekkel a honfoglaló hét vezérnek állítottak 

emléket. Azt azonban nem tudjuk, hogy melyik fa éppen melyik vezért jelképezi. A park neve 

ettől az alkalomtól kezdve Szent István lett. A település műemlékei az 1776-ban emelt barokk 

stílusú római katolikus templom mellett a plébánia épülete, a maga nemes egyszerűségével és 

a magtár, amely az 1945-ben elpusztult Koháry-kúria gazdasági épületeként funkcionált.  

 Litke egyik híres szülötte (1844) volt Borbás Vince, a nemzetközi hírű természettudós, 

botanikus. Tudományos műveit számos európai nyelvre lefordították, több növény viseli a 

nevét: így pl. a Mentha Borbasiana.  

Imre Lajos sikertörténete szintén Litkéről indult.  

Az 1900-as évek kémikusa, nemzetközi hírű egyetemi tanára volt. Magkémiai 

kutatásokkal foglalkozott, s a radioaktív izotópok előállítása terén végzett munkásságáért 

nyert elismerést. Jelentős művész személyiség továbbá az ugyancsak a faluból származó híres 

fafaragó népművész, Pál József. Népi bútorait a balassagyarmati Palóc Múzeum őrzi és tárja a 

látogatók elé.           

 A Karancs-Medves vonulatai övezik a Dobroda völgyében húzódó települést, 

Mihálygergét, az Ipoly - mente jellegzetes szalagtelepülését. A községet a Veréb-hegy (291 

m), a Kőszegő (343 m), a Tarnóc (308 m), valamint a Füleki-hegy és a Mészkő-hegy 

határolja. E két utóbbi domborzati forma azonban inkább nevezhető dombságnak, mintsem 

hegységnek. A községhez közel találjuk az őstörténeti emlékei által híressé vált Ipolytarnócot, 

Európa-diplomával kitüntetett településünket. A környék természeti kincseinek párját ritkító 

emlékei, illetve a település határában a XIX. és a XX. század fordulóján talált szén is 

bizonyítékul szolgál arra a különleges és sokszínű, néhol veszélyes, ámde sok helyütt építő 

természeti tevékenységre, ami a vidéken a lávakitörések, feltöltődések, elmocsarasodások és a 

tenger előrenyomulása formájában mutatkoztak meg és fejtették ki az utókorra is életünket 



nagymértékben befolyásoló hatásukat. Az előbb említett ismétlődő vulkáni tevékenység, 

valamint az olykor pusztító erőként fellépő, tengerként előrenyomuló víz a földtörténet 20-22 

millió évvel ezelőtti miocén korszakának jellegzetes természeti megnyilvánulásai voltak.

 A 780 lelket számláló település egyik idegenforgalmi vonzereje az 1978-ban épült 2 

millió négyzetméter térfogatú Komra-patak völgyi mesterséges tározó, amely nagyon szép 

látványt nyújt, környezetével harmóniában él, azzal bámulatos egységet képez. Főképp 

Salgótarján és a környék falvainak vízellátását biztosítja, emellett kiváló horgászási 

lehetőséget is nyújt.          

 A helység régi katolikus templomát Szent - Iványi György, Nógrád megye 

alispánjának tekintélyes patrónusi közreműködésével, 1766-ban újították fel.  

(Nógrád, 2000. november 4. 6.p.)     


