Teljesítménytúrák a Börzsönyben – 2011 október-november-december
2011. október 1.: Lokomotív túrák – Szokolya (www.lokomotiv.hu)
2011. október 8.: Pálos túrák – Budapest-Márianosztra (www.mariaut.hu)
2011. október 15.: Börzsöny Vándortúra XIII. – Kismaros (www.borzsonyhegyseg.hu)
2011. október 16.: Fel a Hegyes-tetőre! (www.bthe.hu)
2011. október 22-23.: Nahát túrák - Nagymaros (www.ttt.tr.hu)
2011. november 26.: Bátran csapass bajnok 24,42 - Verőce (www.ftetura.freeweb.hu)
2011. november 26.: Nagybörzsönyi 4,3,2,1 levelű – Nagybörzsöny (www.ttt.tr.hu)
2011. december 10.: Börzsöny Vulkántúra – Királyrét (www.borzsonyhegyseg.hu)
2011. december 29.: Téli Tüdőtisztító Túlélőtúra – Nagybörzsöny (www.hamahama.hu)
***

www.borzsony.hu
A Börzsöny átfogó információs és turisztikai portálja
***

Naprakész információk a terepről – bloggerektől:
http://borzsony938m.blog.hu/
http://vosatka.blog.hu/
http://kaszast.blogspot.com/

***
2010. október 26-án a Hazai Turizmus című turisztikai magazin a Börzsönyben forgatott,
melynek keretében egyesületünk, a Börzsöny Akciócsoport néhány aktivistája a NagyHideg-hegyen mutatta be az információs táblák felszerelésének fortélyait, illetve beszélt a
börzsönyi turizmusról. Az adás november 7-én 23:10-kor látható az atv-n. Ismétlés
november 8-án 17:05-kor.
***

Turisztikai magazin a Duna Televízión – minden vasárnap 12:50-kor
Börzsöny – megjelenik minden hó első szombatján; megtalálható a börzsönyi turistaházakban és
„csúcsdobozokban”. Megrendelhető: borzsonyhegyseg@gmail.com
Régebbi számok: www.borzsonyhegyseg.hu
Kiadja: Börzsöny Akciócsoport
Felelős kiadó: Kenyeres Oszkár
Szerkesztő: Pintér János
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10. Börzsöny Vulkántúra
2011. december 10.
Rajt: Királyrét, Turistaszálló 6:00 – 9:30
Cél: Királyrét, Turistaszálló
Útvonal: Királyrét – Cseresznyefa-parkoló – Vasfazék-völgy – Nagy-Hideghegy – Rakodó – Csóványos – Magosfa – Esztergályos – Fekete-völgy –
Világos-pallag – Jancsi-hegy – Vár-nyereg – Salgóvár – Magyar-hegy –
Magyar-völgy – Bányapuszta – Aklok-rétje – Hanák-rét – Nagy-Hideg-hegy
– Magas-Taxi-rét - Királyrét
Táv: 41,6 kilométer
Szintidő: 12 óra
Szintemelkedés: 2216 m
Nevezési díj: 1100 Ft/fő vagy babgulyással a célban 1500 Ft/fő
10. rendezés alkalmából ajándék minden indulónak
Szállás: a királyréti Turistaszállóban vagy hálózsákkal a Kárpátokkulcsosházban
Térkép: a Börzsöny turistatérképe
További információk:
borzsonyhegyseg@gmail.com
0670/3124560
A túra honlapja:
www.borzsonyhegyseg.hu

Pillantás
„Amikor a Pusztatoronynál felhágunk a Kishanta- és a Korompa-patakoktól
körülölelt széles hátságra, már öreg este van. A friss szántások között kanyargó
szekérút szürke sávja s a keskeny holdkaréj világít sejtelmesen. A kóspallagi
medencében vagyunk, koromfekete hegyektől bezárt, sovány szántóföldeken. A
hosszúkás medencét körülvevő hegyek – a Fekete-hegy, a Szép-bérc, a Kopaszhegy és az Alsó-hegy – roppant díszletként komorlanak az égaljon. Ökrösszekér
cammog előttünk, csendesen poroszkálunk nyomában Kóspallag felé. Két sor
házból áll az egész falu, egyetlen hosszú utcából. A Börzsöny legfiatalabb községe
1750 körül települt. Addig szegényes birkalegelő – kos pallag – ahogy a neve is
elárulja. Grassalkovich herceg népesíti be felvidéki birtokairól, hogy olcsó
erdőmunkások álljanak rendelkezésre az inóci rengetegek alján. A telepesek
megépítettek egy sor házat, s ez az utca nő azóta is, északi és déli végéhez
ragasztgatják az új épületeket. (…) A korán fekvő falu hosszan elnyúló, néma
utcáján egy külön túra végighaladni. Megy-megy az ember, bandukol, csetlikbotlik a göröngyös kövesúton, s el sem akarja hinni, mikor a dombra ültetett
templom mögött végre mégis kiér a házak közül.”
(Antalffy Gyula: Börzsöny; 1957)

Azon a bizonyos széles hátságon igyekszünk mi is északnak, Kóspallag felé.
A fél évszázaddal ezelőtti szántásoknak már nyoma sincs: a kicsiny
fennsíkot legelőnek használják, a késő délutánban fél tucat ló élvezi az
őszi napfényt. Aztán csak megérkezünk a Kóspallag feletti Mocsár-hegyre,
melynek 297 méteres északi kiszögelésén egy hatalmos tölgy őrzi a falu
békéjét egymagában. A faluét, amely persze ma már nem csak abból az
egy utcából áll, bár hozzá kell tenni, hogy lélekszáma ma kevesebb, mint
fél évszázada volt. Az új házak éppen a szép kilátást nyújtó Mocsár-hegy
felé terjeszkednek, amiről az jut eszünkbe, hogy vajon 50 év múlva felér-e
majd a település ide a tetőre. Egyelőre még nem takarják háztetők a
panorámát, így nyugat felé olyan ormokban gyönyörködhetünk, mint a
Sas-hegy csoport hármas halma. Északnak a Nagy-Inóc uralja a tájat,
lábainál az 50 évvel ezelőttihez képest újra erdő borította kisinóci
kismedence. Kelet felé a Magas-Tax, a Darabos-hegy, végül a szomszédos
Fekete-hegy zárja sort. A falu ma is korán fekszik; bár az erdő is eltart még
jó néhány embert, de azért manapság már inkább Vácra, vagy még
távolabb járnak dolgozni a kóspallagiak.
(KO, 2011)

