
Kallós Zoltán Alapítvány A Kallós Zoltán 
Alapítványt 1992-ben hozta létre Kallós Zoltán néprajz-
kutató. Céljának megfelelően oktatási, szociális, kulturális 
téren fejti ki tevékenységét. Kallós Zoltán néprajzi gyűj-
teményét gondozza, nyári kézműves, népzene- és néptánc-
táborokat szervez. Szakképzést, továbbképzést biztosít peda-
gógusoknak, mezőgazdászoknak. Legjelentősebb állandó 

tevékenysége a környékbeli, szociálisan hátrányos helyzetű 4-10 éves gyerekek nevelése és 
oktatása bentlakásos rendszerben. Számukra az alapítvány a következőkről gondoskodik: 
napi ötszöri étkezés, szállás, délutáni oktatás, higiéniai ellá-
tás, hétvégi ingáztatás, tanszerek, ruházati kellékek. Szülők 
egyáltalán nem tudnak fizetni ezekért a szolgáltatásokért, 
ugyanis ezen vidéken az országos átlagnál nagyobb a mun-
kanélküliség. Pályázatokból, támogatásokból próbálják fe-
dezni költségeiket.  A kollégiumban hétvégeken és az iskolai 

év szüneteiben szállást, étkezést 
igényelhetnek az átutazók. Infra-
struktúrájuk alkalmas táborok, egyéb rendezények megszer-
vezésére is. Szálláslehetőségek: 2-3 illetve 4 ágyas kollégiumi 
szobák (30 ágy), közös szálláshely (csak nyáron, 24 ágy), sá-
torozás. Kérésre reggelit, ebédet, vacsorát is biztosítanak.   
E-mail magdi@kallos.org.ro honlap: http://www.kallos.org.ro 

Válaszút Kolozsvártól északi irányban mintegy 30 
kilométer távolságra elterülő, vegyes lakosságú község, a túra névadója, Wass Albert szü-
lőfaluja. A fennmaradt oklevelek elöször 1325-ben tesznek említést a településről. Jelenleg 
kb. 1.800 lakosa van. A falut több évszázadon keresztül a Bánffyak birtokolták. A válasz-
úti Bánffy-kastély, mely ma is épségben fennáll, Wass Albert szülőháza. Ugyancsak 
Válaszúton született és itt él Kallós Zoltán, az alapítvány létrehozója. 

A Wass Albert Emléktúra a Börzsönyben 
koncepciója, a természetjáró keretek közt történő meg-
emlékezésen túl, jótékony. A túra bevételével 2008-ban, az 
író születésének 100. évfordulójára első ízben megrendezett 
túrát követően, mikor személyesen adhattuk át az összeget 
Kallós Zoltánnak; vagy 2009-ben, mikor a szervezet 
budapesti irodájába vittük az összeget, az alapítványt támo-
gattuk. Verőcén évek óta az íróról kialakított emlékparkban 
ünnepséget tartanak a születésnapjához közeli időpontban. 
2009-ben a Duna Televízió a helyszínen forgatott, a 
beszámolóban megemlítették az emléktúrát is. Verőcén épült 
fel a Kárpát haza temploma (a képen), a magyar összetartozás 
egy kis szimbóluma, Bethlen Farkas polgármester ötlete 
nyomán. Túránk az építkezést, a Julianus Barát Alapítványt is 

támogatja immár, továbbá a rajthelyszínt biztosító verőcei református egyházközséget és a 
Márkus Gábor lelkipásztor által működtetett missziót, mely hajléktanokat támogat. 
Információk: http://www.karpat-haza.hu http://www.veroceref.hu  
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28 és 18 km-es túrák 
igazolófüzete 

 
1. ep., Borbélyhegy 

 
 
 

5./3. ep., Szokolya 

2. ep., Magyarkút 
 
 
 

6./4. ep., Csattogó 

3. ep., NagyKőhegy (Csak 
28!) 

 
 
 

Cél: Verőce 

4. ep., Nógrád (Csak 28!) 
 
 
 

 

 



Sok szeretettel üdvözlünk a Wass Albert-emléktúrán! Rendezvényünk teljesítménytúra, 
kötött útvonallal és szintidővel. A rajtból a megadott ellenőrzőpontokon áthaladva kell 
szintidőn belül célba érni. Ha sikerült, oklevéllel és kitűzővel jutalmazzuk a teljesítményt. 
Az emléktúra nem verseny, mindenki azonos elbírálásban részesül. Amennyiben a túrát 
befejezed, kérjük jelezd a következő ellenőrzőponton, vagy a rendezői telefonszámok 
valamelyikén: 06 (30) 246-1997, 06 (30) 329-2464. 06 (70) 291-6613. A Börzsönyről lévén 
szó, térerőproblémák lehetnek. Lehetőség van a távok közt menet közbeni átnevezésre, 
legkésőbb Magyarkútról felfelé a kék sáv jelzésen kell döntened, itt válik szét a két táv (28 
km: kék sávon Nagy-Kő-hegy felé, 18 km: kék kereszten a Les-völgybe, Szokolya felé). 
Tudnivalók az útvonalakról: 
Wass Albert emléktúra, 28 km:  Verőce – Borbély-hegy - Magyarkút – Nagy-Kő-
hegy – Nógrád – Róka-hegy – Szokolya, MÁV állomás feletti elágazás – Szokolya 
– Társa-mező – Csattogó – Verőce. 
Táv: 28,3 km, szintemelkedés: 850 m. Szintid ő: 8 óra 
 
Wass Albert emléktúra, 18 km:  Verőce – Borbély-hegy - Magyarkút – 
Magashegyi-elágazás – Les-völgy – Szokolya, MÁV állomás – Szokolya – Társa-
mező – Csattogó – Verőce. 
Táv: 18,4 km, szintemelkedés: 545 m. Szintid ő: 6 óra 
 
A túra során édességet biztosítunk, a célban meleg ételt, italt. Ezen kívül 
élelmiszervásárlási, vízvételi lehetőség útközben: 
Magyarkút, Irma-forrás; Nógrád; Szokolya, Stedla-kocsma (Büfé). 
Közlekedés (ideértve a túrát megszakítók lehetőségeit is): 
- Magyarkút, vasútállomás, motorvonat Vác ill. Balassagyarmat felé  
- Nógrád, vasútállomás, motorvonat Vác ill. Balassagyarmat felé 
- Szokolya, kisvasút ill. autóbusz Kismaros ill. Vác felé 
- Verőce (mindkét táv célja): vonat Budapest/Vác ill. Szob felé 
A túra egy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén halad. Kérjük, ne szemetelj, ne 
tegyél kárt a növényzetben és az erdei létesítményekben. Légy méltó az emléktúrához, 
egyben gondolj arra, hogy nem elég elnyernünk az erdészet és a természetvédelem 
bizalmát, meg is kell őriznünk azt. Köszönjük együttműködésedet! 
Szép napot kívánnak a rendezők: Dr. Tolnai Gyula, Forgács Péter 

 * 
Börzsönyi túraajánló 2012 
Január 21.: Magas-Börzsöny 40 (Börzsöny barátai, rajt-
cél: Csóványos) 
Január 29.:  Fel a Csóványosra! (csillagtúra, BTHE) 
Március 25. : Dél-Börzsönyi kilátások (BTHE, Zebegény) 
Április 7.:  Teleki 50, 30, 20 (Börzsöny Akciócsoport, 
rajt: Drégelypalánk ill. Kisinóc) 
Április 8. : Vízparti Ötvenes (kerékpáros, Zebegény-Vác, 
Váci Lakóterületi SE) 
Május 28.: Holló-kőtől Vörös-kőig 31, 17, 
Nagybörzsöny-Kóspallag ill. Nagybörzsöny-Nagymaros  
Július 15.: Erdőkerülő 25, 50, 30K, 60MTB (Váci 
Lakóterületi SE, Nagyoroszi-Drégelyvár vm. Ill. Királyrét) 
Információ: http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu 

Wass Albert 
 
Az író 1908. Január 8-án született Válaszúton, Kolozsvár közelében. 1944-ig 
Vasasszentgotthárdon élt, a Czegei Wass családnak 1142-ben adományozott 
birtokon. 1919. január 19-én, kisfiúként részt vett azon a kolozsvári utcai tünte-
tésen, ahol a magyarok önrendelkezési jogukat követelték, annak szellemében, a-
hogyan azt az Egyesült Államok elnöke, Thomas Woodrow Wilson meghatározta. 
Kolozsváron tanult, majd Debrecenben, Hohenheimban (Németország), és 
Párizsban. Diákkorában a Debreceni Újság, a Budapesti Hírlap és az Ellenzék 
című lapok munkatársaként dolgozott.  
Első könyve, egy verseskötet, 1927-ben jelent meg, majd ezt követte a második 
1930-ban. 1931-ben a marosvásárhelyi színházban bemutatták egyik színdarabját. 
Apja betegsége miatt 1932-ben hazatért, hogy átvegye a gazdálkodási teendőket, 
ekkor azonban behívták a román hadseregbe, ahol egy évet szolgált. 1934-ben vette át a gazdaság vezetését. 
Családi nyomásra 1935-ben feleségül vette unokahúgát, a hamburgi Siemers Évát. Így sikerült megóvniuk a 
családi birtokot a csődbe jutástól.  
Ugyanebben az évben megjelent első regénye, A farkasverem, mely hamarosan sikerkönyvvé vált. Ennek köszön-
hette, hogy Baumgarten-díjban részesült, és számos irodalmi társaság tagjává fogadta. Novellái különböző iro-
dalmi lapokban jelentek meg. Ezt követően publikált regényei újabb elismerést jelentettek számára, tagja lett a 
Kisfaludy Társaságnak és a Magyar Királyi Akadémia irodalmi tagozatának. Nagyapja halála után, 1936-ban 
átvette egyházi tisztségét: az erdélyi magyar református egyház püspökségének főgondnoka lett. Ezt az egyházat 
1526-ban alapították Erdélyben, akkor, amikor törvénybe iktatták a vallásszabadság jogát.  
1937 után Hitler hatása érezhetővé vált egész Románia területén. A kisebbségekre gyakorolt nyomás egyre elvi-
selhetetlenebb lett, létrejött az Vasgárda, egyre gyakoribbak lettek a magyar-, zsidó- és egyéb kisebbségellenes 
támadások. A bécsi döntést 1940. augusztus 30-án írta alá Románia és Magyarország, olasz és német tárgyalások 
következtében. Az új határ Románia és Magyarország között, melyet Bécsben rajzoltak meg, pontosan 
Vasasszentgotthárdtól délre, a Wass-család otthonától körülbelül egy mérföldnyire húzódott, kettészelve a birto-
kukban lévő erdőt. 
 
1940-ben súlyos tragédia éri, meghal Csaba fia. 1941-ben Désre kinevezik erdészfelügyelőnek. Ez évben a 
kolozsvári Ellenzék c. lap –melyben már publikált évek óta- irodalmi szerkesztője lett. 1942-ben a Magyar 
Királyi Lovasság zászlósa lett. 1943-ban az Ellenzék főszerkesztőjét behívták a hadseregbe, majd mikor a 
Gestapo bevonult a szerkesztőségbe, felügyelni azt, Wass Albert elhagyta az irodát, és a hegyekbe vonult. Ezt 
követően az Erdélyben állomásozó magyar hadsereg parancsnoka Ukrajnába küldte a 9. Magyar Királyi Lovas-
sággal. Tábornoka, Veress Lajos 1944-ben titkos náciellenes földalatti mozgalom vezetője volt, Wass Albert 
pedig a szárnysegédje. A Szövetséges hatalmakkal folytatott titkos tárgyalások azonban eredménytelenek 
maradtak, majd Veress Lajost és Wass Albertet a németek letartóztatták, később az írót rangja miatt szabadon 
engedték. Elborzadva tapasztalta az előrenyomuló csapatok erőszakos cselekedeit Erdélyben. 1945 márciusában 
Sopronba került, Veress Lajos a börtönben azt tanácsolta neki: hagyja el az országot, és íróként tudassa a világgal, 
ami a magyarsággal történt. Áprilisban Németországba került. A bajor erdőkben találkozott amerikai csapatokkal, 

majd az Amerikai Katonai Kormány ellenőreként dolgozott, később erdőkiter-
melésnél kapott munkát. Közben szabadúszó íróként számos műve ekkor szüle-
tett, így az Adjátok vissza a hegyeimet!, mely több nyelven is megjelent. 1949-
ben jelentkezett az Egyesült Államokba bevándorolni szándékozók listájára. 
1951-ben érkezett meg New Yorkba gyermekeivel, de felesége nélkül, aki 
ellenezte a kivándorlást. A Szabad Európa Rádiónál kezdett dolgozni, majd 
1957-ben megkapta az amerikai állampolgárságot, közben kimondták a válást 
feleségével. Ez évben a Floridai Egyetem Idegen Nyelv Tanszéke tanári állást 
ajánlott föl. Egyetemi munkássága idején magyar és angol könyvek kiadása 
mellett a nácizmusról és kommunizmusról szóló előadásokat tartott Amerika- és 
Kanada-szerte. Miután átköltözött a Florida-állambeli Gainesville-be, tizenkét 
évig dolgozott az egyetemen, 1970-ig, amikor nyugdíjba vonult, hogy végre az 
írásnak és művei kiadásának szentelhesse az idejét. 1998. februárjában, a 
floridai Astorban hunyt el. Síremléke Erdélyben, Marosvécsen található. 

Hazai ismertsége, elismertsége a rendszerváltás utánra tehető. Előtte munkái 
itthon nemigen voltak olvashatók, napjainkra viszont kultikus kedvenc lett. 



ÚTVONALLEÍRÁS, 28 és 18 km közös szakasz: 
A túrát a Rákóczi utcában kezdjük, jobbra fordulva. A piros háromszög (P3) jelzésen elmegyünk a Vác-
Balassagyarmat vasútvonalig. A síneken áthaladva balra fordulunk, a Magyarkúti útra,  majd rögtön jobbra fel a 
Botond utcán. Ez rövidesen jobbra kanyarodik, mi azonban a fa villanyoszlopnál balra fel, egyenesen induló 
Előd utcán indulunk a Borbély-hegy felé, egyre meredekebben, a P3 jelzésen. Elérünk egy erdészeti utat, balra 
fordulunk (P3 szerint), 380 m múlva elérjük a kék korlátjáról felismerhető 1. Ellenőrzőpontot (Borbély-hegyi 
kilátó).  
Visszamegyünk az elágazásig, onnan a piros négyzet (P4) jelzésen megyünk tovább Magyarkút irányába. 370 m 
múlva kiérünk az erdőből, hétvégi házak közé. Itt balra fordulunk, s rögtön a széles földút jobbra fordul, s 
egyenesen visz hétvégi házak, villácskák mellett. 350 méter múlva elérünk egy aszfaltos-köves utat, melyen balra 
fordulunk. E széles utcán haladunk 450 m-t, majd utunk betorkollik a Magyarkút felől jövő aszfaltútba. Itt balra 
fordulunk, s a P4 jelzés ill. szalagok segítségével bemegyünk Magyarkútra. Y-elágazásba érünk, a Magyarkúti 
úton, itt jobbra fordulunk, a Magyarkúti Fogadó felé (K4, azaz kék négyzet jelzés!). Elérünk a Fogadó elé, s itt 
találjuk a 2. Ellenőrzőpontot. 
Tovább haladunk a kék négyzet jelzésen 500 métert, majd elérjük az Országos Kéktúra K-  jelzését, ahol balra 
fordulunk, felfelé, patakon átkelve. Innen folyamatosan emelkedünk 2 km-t, majd elérjük a Magashegyi- 
elágazást, balra fordul a kék kereszt jelzés, itt válik szét a két táv!  
 
 

Útvonalleírás Szokolya MÁV-állomásig, 18 km: 
Az elágazásban balra fordulunk, a kék kereszt jelzésen, majd rövidesen irtásos rétre érünk. Itt irányt tartva, a rét 
túloldalán folytatódik a jelzés, majd vízmosásszerű erdészeti úton ereszkedik a Les-völgybe. Itt a K+ jelzéssel 
jobbra fordulunk, egyúttal csatlakozik a piros sáv jelzés is. Néhány száz méter múlva a P- és K+ közös szakasza 
kivezet minket a vasúti töltésre, itt jobbra fordulunk, és elérjük Szokolya MÁV-állomást. Itt az épület mellett 
balra fordulunk, majd mögötte szintén balra, s szélesebb, köves úton áthaladunk a patakhídon, majd jobbról 
becsatlakozik a 28 km-es táv mezőnye is a piros kereszt jelzésen, innentől a két útvonal megegyezik. 
 
 

Útvonalleírás Szokolya MÁV-állomásig, 28 km: 
Az elágazástól továbbhaladunk, a kék sávot követve, felfelé, így érjük el a Nagy-Kő-hegy csúcsán a Lokó 
Pihenőt (a Lokomotív Természetjárók építették), ez a 3. Ellenőrzőpont.  
Az Országos Kéktúra jelzését követjük tovább bő 2,5 km-en át, majd a K+ jelzés jobbról érkezik a kéktúrába, 
innen tovább a kék sávon leereszkedve 200 m-t elérjük a síneket, ezen átkelünk. Nincs sorompó, óvatosan keljünk 
át! A Les-völgyi patakon is áthaladunk a hídon, majd egy tisztásra érünk, melynek végén balra fordul tovább az 
OKT. Balról elhagyunk majd egy telepített fenyvest, áthaladunk egy sorompón, s egy tisztásra kiérve már látjuk 
Nógrád szélső házait. Irányt tartva megyünk a kerítésekig, majd balra fordulunk, s az aszfaltútig megyünk. 
Csatlakozik a piros kereszt (P+) jelzés (ide még visszatérünk!), ezzel együtt fordulunk jobbra, majd a sínek előtt 
találjuk a vasútállomásnál a 4. Ellenőrzőpontot. Innen visszafordulunk, és a piros kereszt jelzést követve 
teszünk meg egy rövid szakaszt ismét, majd mellőzve a kék sáv elágazását (itt jöttünk be), emelkedünk tovább a 
P+ jelzésen, aszfalton. A falu szélén figyeljünk, a P+ balra, hétvégi telkek között letér a műútról, majd a házak 
között vezet a Róka-hegyre, ez már erdei szakasz. A Róka-hegy után irtásos szakaszra érünk, s ereszkedünk, 
egyre meredekebben. Leérve a völgybe jobbra fordul a P+ jelzés, innen hol szintben haladunk, hol árkokon 
átkelve, majd elérünk a Szokolya MÁV-állomás közelében lévő elágazásba, az erdőből kiérve, hétvégi házak 
között. Itt jobbra fordulunk, a köves úton, a kék kereszt jelzésre, innentől a két útvonal (28 és 18 km) 
megegyezik. 
 
 

Útvonalleírás Szokolya MÁV-állomástól a célig, 28 és 18 km 
Emelkedünk a köves kocsiúton, a kék kereszt jelzésen, majd elérjük Szokolya első házát (Hársfa u. 1.), ahová 
majd visszatérünk. Eddigi utunkon, a K+ jelzésen ereszkedünk be Szokolyára, ahol majd balról elhagyjuk a kis 
templomot, s elérjük bal oldalon a 28-asok számára az 5., a 18-asok számára a 3. Ellenőrzőpontot, Bisztrót – 
„Kocsma és Szabadidőközpont” . Itt visszafordulunk, és a K+ jelzésen haladunk ismét. A tempom mellett 
felfelé, a Fő úton haladunk tovább 790 m-t, emelkedve. Elérjük az utolsó házat (Hársfa u. 1.), ahol jobbra fa 
villanyoszlopot találunk. Itt fordulunk jobbra, jelzetlen úton, a Társa-mezőre. 150 m múlva Y-elágazásba érünk, 
itt irányt tartva, egyenesen menjünk tovább! Mehetünk a bal oldali, kijártabb úton is, mert néhány méter 

különbséggel, párhuzamosan futnak, és 1,5 km múlva becsatlakozik ebbe az elágazásban ajánlott út. E ponttól 
utunk enyhe jobbkanyart ír le, csakúgy, mint a villanypászta. További 1,2 km múlva balról elérjük az erdő szélét, 
ezzel párhuzamosan haladunk további bő 1 km-t, közben lovastanya, jurta, gazdaság, villanypásztor, kerítés 
facölöpjei mellett haladunk el. A villanypásztor túlsó végén jobbra fordulunk, majd szűk 200 m múlva 
derékszögben balra, 80 méter múlva pedig elérjük a Csattogón lévő ellenőrzőpontot. Ezután balra fordulunk, 
továbbmegyünk 90 métert, majd keresztezünk egy földutat, és a bokros-bozótos között vezető, irányt tartó úton 
haladunk, enyhe balkanyart leírva, 155 métert. Becsatlakozunk egy jobbról érkező földútba, melyen balra 
fordulunk. Ezen 780 métert haladunk, majd elérünk egy szélesebb erdészeti dózerutat (balra sárga gázvezeték-
jelölő), amelyen 510 mé-tert ereszkedünk lefelé. Elérjük a piros sáv jelzést a Csattogó-völgy szélén, itt jobbra 
fordulunk. Lovarda mellett elhaladva, 620 métert teszünk meg, közben már látszik a verőcei római katolikus 
templom. Utolsó kapaszkodásunkat legyőzve, a Lugosi utca sarkán állunk, ahol balra fordulunk,  elérjük a Wass 
Albert-emlékparkot. Jobbra fordulva leereszkedünk a Rákóczi utcába, ahol a CBA-nál balra fordulva a református 
parókiát találjuk: célba értünk! Gratulálunk a teljesítéshez! 
 

* 
 

Szálalás a királyréti erdészet területén 
 
A Wass Albert-emléktúra útvonalának jelentős része az Ipoly-Erdő Zrt. királyréti erdészetének területére esik. 
Aki börzsönyi kirándulása során Királyrét környékére érkezik, egy merőben új szemléletű erdőgazdálkodás 
nyomaival találkozhat. 
Az Ipoly Erdő Zrt. Királyréti Erdészetének teljes területén (azaz több mint 5000 hektáron) Magyarországon 
elsőként vezették be az ún. átalakító üzemmódot alkalmazó erdőgazdálkodást. Ennek – a köznapi szemlélődő 
számára is – feltűnő mivolta abban rejlik, hogy az idős fákat több hektár helyett csak néhány kis csoportban 
vágják ki, ami egy hosszú távú erdőátalakítási folyamat első lépése. 
A hagyományos szemléletű, vágásos erdőgazdálkodás során az egész erdő összes faegyede egy időben éri el a 
vágásérettségét, ezért az idős erdőt egyszerre nagy területen vágják le (tarvágás vagy végvágás), majd újítják fel, 
így több hektáron váltja fel fiatalos az árnyat adó idősebb állományt. A korábbi erdőkép drasz-tikusan 
megváltozik: évtizedekig csak fiatal fákat látunk magunk körül. Az egyöntetű, fiatal erdőből sok növény és 
állatfaj kiszorul, a lehulló és szinte szabadon elfolyó csapadék nyomán a talaj lepusztulásának, elhordásának 
veszélye megnövekszik. 
Ezzel szemben az átalakító üzemmód hosszú távon épp a korosztályviszonyok kiegyenlítésére törekszik, amely 
révén az őserdők képét – azaz a sokféle fafaj csemetétől a matuzsálemig tartó korosztályait - igyekszik 
megjeleníteni. A lombos fajok alkotta őserdő leggyakoribb természetes megújulási folyamata, amikor egy 

gigantikus öreg faegyed eléri életkora végső határát, kiszárad vagy 
összeroskad, s helyén egy korona átmérőnyi lék keletkezik, melybe a fény 
bejut, a gyökerek vízelszívó hatása megszűnik, ezáltal a fiatal fageneráció 
elfoglalhatja a területet és növekedésnek indulhat. A Börzsöny központi 
részén az elmúlt évtizedben több alkalommal érintették az erdőt 
természetes bolygatások. A jégtörések és széldöntések során számos 
változatos méretű és elhelyezkedésű lék keletkezett melyekben a 

természetes szukcesszió, a fafajok felújulása jól megfigyelhető. Több tudományos kutatás indult el ezek 
vizsgálatára. 
A most bevezetett - de korábban természetesen már az ország számos területén, így Királyréten is kipróbált - 
módszer a természetes erdő működésére alapoz, annak folyamatait utánozza. A természetes megújulási 
folyamatot mintázva az erdőben közel fahossznyi átmérőjű lékeket nyitnak, melyekben majd a behulló magok 
kedvező feltételeket találva facsemetékké fejlődhetnek. Néhány év múlva a mostani csoportoktól távolabb újabb 
foltokon vágják ki a fákat, a beavatkozások így követik egymást, míg idővel változatos erdőkép alakul ki. A 
különféle korú erdőfoltok az eltérő igényű növényeknek élőhelyet, az erdő állatvilágának változatos táplálkozó és 
búvóhelyet biztosítanak. A kialakuló vegyes korú erdő képe gyakorlatilag változatlan. Legfontosabb ismérve, 
hogy folyamatosan borítja a talajt, s nagyobb területen nem kerül levágásra sohasem. A természetes állapotot 
mintázó erdőállomány megvalósulása mindannyiunk érdeke: erdészeké, természetvédőké, kirándulóké - nem 
beszélve a füvekről, fákról, gombákról, madarakról és egyéb élőlényekről. 

 Forrás: http://www.ipolyerdo.hu 
 
 



 TÁV- ÉS SZINTADATOK 
Helyszín WA 18 

táv/szint 
WA 28 
táv/szint 

Jelzés addig Nyitva 

Rajt      7:30-10:30 
Borbély-hegy   1,89/  163   1,89/  163 P3   7:45-11:00 
Magyarkúti út (K4 elérése)   4,65/  207   4,65/  207 P3, P4  
2. ep., Magyarkút   4,85/  210   4,85/  210 K4   8:05-11:45 
Országos Kéktúra elérése   5,32/  228   5,32/  228 K4  
Magashegyi-nyereg (elág.)   7,35/  349   7,35/  349 K-  
3. ep. Nagy-Kő-hegy X   9,20/  459 K-   8:50-12:00 
Vác-Balassagyarmat vasút X 11,67/  476 K-  
4. ep., Nógrád vá. X 13,57/  539 K-   9:30-13:30 
Róka-hegy X 15,16/  600 P+  
Szokolya MÁV-állomás feletti 
elág. (P+, K+, P-) 

  8,83/  363 18,75/  668 P+ (28) 
K+ 18) 

 

5/3. ep., Szokolya, Büfé 10,72/  419 20,64/  724 K+ 10:00-15:30 
Társa-mező eleje (szalagozás 
kezdődik) 

11,90/  478 21,82/  783 K+  

6/4. ep. Csattogó 15,72/  525 25,64/  830 Szalag 10:40-16:45 
Csattogó-völgy 17,31/  525 27,23/  830 Szalag  
Lugosi utca 18,20/  545 28,12/  850 P-  
Cél 18,40/  545 28,32/  850 Szalag 11:00-17:30 
Táv- és szintadatok: táv, km/szintemelkedés, m. Az ellenőrzőpontok vastagon szedettek. 

Az X-szel jelölt szakaszokon a 18 km-es táv nem halad át! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szintábra a 18 km-es 
távhoz 

Szintábra a 28 km-es 
távhoz 


