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Erdőkerülő teljesítménytúra 
60, 40, 25 km 

1. ep., Béla-rét (60, 40, 25) 2. ep., Foltán-kereszt                    
(60, 40, 25) 

3. ep., Király-kút (60) 

4. ep., Pogányvár (60) 5. ep., Foltán-kereszt (60) 6/3. ep., Királyrét                             
(60, 40, 25) 

4. ep., Béla-rét (25) 7/4. ep., Kóspallag, Börzsöny 
Szíve Söröző (60, 40) 

8/5. ep., Szokolya, Kocsma 
(60, 40) 

9/6. ep., Róka-hegy (60, 40) CÉL: Nógrád, vár                             
(60, 40, 25) 

Feltételes ellenőrzőpont: 

Név:……………………………………………………………… 
 

Rajt:………….   Cél:……….    Sorszám: 

Foltán János  
és  

Schelcz Albert emlékére 



Foltán-kereszt-Királyrét, minden táv (60, 40, 25 km): 
Királyrétig kizárólag a kék négyzet jelzésen haladunk: a kereszt mögött induló ágon, eleinte 
szintúton, majd ereszkedve. A kereszt után 1,6 km-rel keresztezzük a dózerutat, tovább ereszked-
ve később annak kanyarját. Harmadszor is érintjük a szerpentint, immár aszfalton, s itt jobbra 
fordulunk a betonúton. Rövidesen sorompót érünk, majd éles balkanyarban a Kárpátok –egykori 
Spartacus- Kulcsosházat. Továbbmegyünk az aszfalton a kék négyzet jelzéssel, majd a híd s a 
balkanyar után röviddel figyeljünk: derékszögben jobbra, kis ösvényre fordul a jelzés, s kapasz-
kodik a Suta-berki nyiladékba. Itt a kék négyzet-kék forrás elágazásban balra fordulunk, s me-
gyünk folyamatosan Királyrétig. A központban, az Ákos Büfénél találjuk az ellenőrzőpontot, 
mely a 60 km-esek számára a 6., a 40 és 25 km-eseknek a 3. ep. Itt ismét szétválnak a távok! 
 
Királyrét-Nógrád (25 km): 
A büfétől visszamegyünk a hídon, a lovarda felé, a kék négyzet-piros sáv-zöld sáv jelzések közös 
szakaszán, aszfaltúton haladva, majd a piros és zöld sáv –ez kell nekünk!- jobbra fordul, s a 
Szén-patak hídján kel át. Kemény etap jön: emelkedik az út, sőt össze is szűkül, a Vár-hegy me-
redek falán, ösvényen oldalazunk, óvatosan haladjunk! Felérünk a Vár-hegy nyergébe, turistaút-
csomópontba, itt a zöld sáv szerint balra fordulunk, majd 90 m múlva jobbra, s immár a kék 
kerékpár jelzés is csatlakozik. 1 km-t együtt halad a két jelzés, majd bokros területre érve balra 
fordulunk, továbbra is a zöld sávon, a kék kerékpár jobbra elhagy minket (bár megfelelő terep-
tárgy híján a jelzésekből nem sokat látunk, a bokrok szárára festett, hosszú, nagy méretű zöld 
sávokat figyeljük). A zöld jelzés bozót, cserje övezte úton ér a Béla-rétre, jellegfánál balra fordu-
lunk, majd 330 m múlva jobbra. 180 m múlva elérjük a Béla-rétet, ahol már jártunk, ez a 4. el-
lenőrzőpont. Innen a már megismert úton haladunk vissza a nógrádi várig: kék és zöld sáv jelzé-
seken a nógrádi vasútállomásig, majd a kék rom jelzésen a várig. A feladatot elvégeztük, célba 
értünk!  
 
Királyrét-Nógrád (60 és 40 km):  
Az Ákos Büfétől jobbra, a sorompó irányába indulunk a zöld sávon, és megyünk a Kisinóci-rétig 
4 km-en át. Itt balra fordulunk, az Országos Kéktúra kék sáv jelzésére váltva, 200 m múlva a 
Kisinóci-turistaházhoz érünk. 
Itt az Országos Kéktúra útvonala 2010-ben megváltozott, s jobbra fordul, de a túránk útvonala, 
immár hagyományosan a régi kék jelzésen, aszfalton vezet Kóspallagra: a turistaházat elérve 
balra fordulunk a Kisinóci útra, s ezen megyünk be a faluba. A templom után röviddel jobbra 
találjuk, a főúton a Börzsöny Szíve Sörözőt, mely a 7. Ellenőrzőpont. Leérünk a kék sávon a 
vörösre festett élelmiszerboltnál lévő csomópontig, a főút jobbra fordul, mi itt váltunk a kék 
kereszt jelzésre.. Előbb felmegyünk a Fekete-hegy és a Tar-Péter-hegy közti nyeregbe, majd 
Szokolyára érünk. A második kisvasút-megálló után balra fordul a K+, patakhíd után röviddel 
jobbra, s a sarkon találjuk a Büfét (Stedla-kocsma, „Kocsma és Szabadidőközpont”), mely a 
8. Ellenőrzőpont. A kis templom –szemből nézve- bal oldalán, a műúton megy tovább a K+ 
jelzés, egészen a MÁV-állomásig. Közvetlenül a vasútállomás előtt, hármas csomópontban (K+, 
P+ és P- jelzések), balra fordulunk, piros kereszt jelzésre váltva. A P+ árkokon átkelve, néhány 
kapaszkodást leszámítva, a Les-völgyben vagy afölött halad, majd hirtelen felvág balra, és eleinte 
meredeken, később enyhébben emelkedik a Róka-hegyre, mely a 9. Ellenőrzőpont. A P+ Nóg-
rád községbe vezet, házak között kiér egy aszfaltútra, itt jobbra fordul, és eresz-kedik a vasútállo-
másig (közben már látszik a túra célja, a nógrádi vár!). A síneken átkelve a kék rom (KL) jelzé-
sen már csak egy utolsó, párszáz méteres kapaszkodás kell, és célba értünk! 
 
MINDEN TÁVHOZ: az útvonalak egymásra épülnek, így a Foltán-keresztnél és Királyréten 
átnevezési lehetőség van hosszabb vagy rövidebb távra, díjazás a teljesített táv függvényében jár. 

ÚTVONALLEÍRÁS 
A rajttól a Foltán-keresztig, minden táv (60, 40, 25): 
A nógrádi vártól lesétálunk a kék rom (KL) jelzésen a vasútállomásig, ahol a síneken átkelve 
jobbra fordulunk, s innen a kék sáv és zöld sáv közös szakaszán indulunk a Béla-rét felé. Elha-
ladunk a bővizű Csurgó-kút mellett (vízvételi lehetőség!), majd kitett szakaszon szép kilátás 
nyílik a várra és a Börzsönyre. A kápolna után a jelzés rövidesen jobbra fordul, kiérünk az erdő-
ből, és a földút bokorsor mellett vezet. Elérünk egy feszületet, itt balra fordulunk, majd a Feke-
te-vízen átkelve a fasor jobb oldalán vezet a jelzésünk, s idővel beérünk az erdőbe. 2011-ben 
jelentős fakitermelés folyt a környéken, emiatt a régen erre túrázók számára szokatlan lehet a 
tájkép. Balról csatlakozik a kék kerékpár jelzés, de 650 méter múlva figyelnünk kell: a kerék-
párút irányt tartva egyenesen továbbmegy, mi itt a kék és zöld sávval együtt jobbra fordulunk, 
majd további 800 méter múlva balra. 750 m múlva elérjük a Béla-rétet, mely az 1. ellenőrző-
pont. Itt a zöld sáv balra elhagyja útvonalunkat, s innentől csak az Országos Kéktúra kék sáv 
jelzésén haladunk. 5 km-es út következik, csaknem folyamatos emelkedéssel, s elérjük a 707 m 
magasságban lévő Foltán-keresztet, a 2. ellenőrzőpontot. Az emlékhelyről, Foltán Jánosról –a 

rendezvény egyik névadójáról- az itinerben bővebben is megemlékezünk. A túra ezen pontja 
egyben különböző résztávok szétválása is! Mindegyik résztáv innentől a kék négyzet jelzésen 
halad, de a 25 és 40 km-es távok választók az eddigi menetirányhoz képest balra (a kereszt irá-
nyába, Királyrét felé), a Schelcz Albert-emléktúrán részt vevők enyhén jobbra fordulnak 
(Dobó-bérc és Királyháza felé). 
 
Foltán-kereszt-Király-kút-Pogányvár-Foltán-kereszt (60 km-es táv): 
800 métert haladunk széles dózerúton, szintben a kék négyzeten, majd jobbra levágunk az árok-
ba, hogy annak túlsó végén kimásszunk, a Musli-forrás és az egykori Musli-barakk közelében. 
Az árok nem más, mint a Kemence-patak „kezdete”, mely a Börzsöny egyik legnagyobb víz-
gyűjtője, Kemencére már széles, zúgó patakként érkezik. Az árokátkelés után jobbra fordul a 
jelzés, majd 1,8 km-t haladunk a kék négyzeten, mikor csatlakozik balról a zöld sáv. 180 méter 
múlva elhagyjuk: a kék négyzet jelzés balra fordul, s vele túránk útvonala is.  A Jelesfa és a 
Dobó-bérc érintésével, látványos szakaszon, 4,5 km-t megtéve érünk el Királyházára, végig a 
kék négyzet jelzésen (Királyháza előtt közvetlenül csatlakozik a piros sáv is). Aszfaltútra érünk, 
jobbra fordulunk, majd a turistaút-jelző táblánál elérjük a Diósjenő-Kemence erdészeti magán-
utat. Itt jobbra fordulunk, a sárga négyzet és piros kerékpár jelzésen, aszfaltúton megyünk 
2,3 km-t, s a hídnál balra fordulva, a sárga forrás jelzésen egyből a Király-kútnál találjuk 
magunkat, ez a 3. ellenőrzőpont. Innen egy rövid jelzetlen szakasz következik (szalagozás se-
gít): a dózerúton emelkedünk, s egy sorompó közelében elérjük a kék négyzet jelzést, melyen 
balra fordulunk. A K4 becsatlakozik a piros sávba, majd azzal együtt ér Királyházára. A már 
megismert helyszínen jobbra fordulunk a K4 és P- közös szakaszán, majd azon a ponton, ahol 
leérkeztünk korábban a Dobó-bércről, elhagyjuk a kék négyzetet, és immár csak a piros sávon 
megyünk tovább a patakvölgyben. 500 m múlva elhaladunk a Tűzköves-forrás mellett, ahol 
Bársony István-emléktáblája is található, majd további 540 m múlva a piros sávból balra kiága-
zik a piros háromszög, ezen folytatjuk utunkat. 1,3 km múlva érintjük a Bodosházi-kutat, s 
innentől emberes szakasz jön: egyre meredekebben emelkedve, 2 km múlva –közben a Pogány-
vári-kaszálót keresztezve- elérjük a Pogányváron található 4. ellenőrzőpontot. Továbbme-
gyünk a piros háromszögön, majd jelzésünk a zöld sávba torkollik. Jobbra fordulunk a zöl-
dön, s ezen érjük el 630 m múlva a geodéziai tornyáról felismerhető, 939 m magas Csóványost, 
mely a Börzsöny legmagasabb csúcsa. Itt az eddigi menetirányunkhoz képest balra fordulva, a 
kék sáv jelzésen megyünk tovább, a Foltán-kereszt felé. 2,5 km-t megyünk az Országos Kéktú-
rán, s ismét a Foltán-keresztnél járunk, mely az 5. ellenőrzőpont. Innentől Királyrétig az 
útvonalunk együtt halad a rövidebb távokéval. 



◄Foltán-kereszt 

    (60, 40, 25) 

◄Király-kút (60) 

Pogányvár▼ 

(60) 

▲Királyrét 

(60, 40, 25) 

◄Kóspallag, kocsma 

                            (60, 40) 
Szokolya ,               
kocsma 
▼(60, 40) 

(60, 40, 25) 

▼Béla-rét  

Rajt-cél 
(60, 40, 25) 

▼   

Schelcz Albert 2008. júliusát írtuk, az első Erdőkerülő 25-Foltán János-
emléktúrát rendeztük. Még zajlott a rajt, délután egy óráig elindulhattak a nevezők. 
Hívás érkezik, miszerint egy túratársunk a Dobó-bércen rosszul lett, lesegítik, de 
hová menjenek? Legyen a Király-kút, odamegyünk érte autóval. Schelcz Albert da-
rázscsípésre gyanakodott, és nagyon bánta, hogy így kellett befejeznie a napot, nem 
ezt tervezte. Lelkesen járta az erdőt, az ÁPISZ SE Gyopár Természetbarát Szakosz-
tálya tagjaként rendszeresen vett részt teljesítménytúrákon, és büszke volt a díjazá-
sokra. A forrásnál szabadkozott, hogy a rendezők forgatókönyvét átszabta, pedig 
erre nem volt indoka. S már csak azért is bánta, hogy nem tudta aznap végigjárni az 
útvonalat, mert tetszett neki a túra, főleg a Dobó-bérc környéke. Megbeszéltük: egy 
külön kirándulás formájában végigjárja. E-mailben egyeztettünk utána: hogy leg-
alább legyen egy emlék a napról, küldünk kitűzőt. Nagyon hálás volt érte, megtiszte-
lőnek érezte. Aztán jött július utolsó hétvégéje, Budai-hegység, ismét teljesítménytú-
ra, Schelcz Albert is indult, a harmincason. Sms este tíz körül: a túratárs, aki az Er-
dőkerülőn rosszul lett, ma elhunyt… Hogy legyen okos az ember? Számunkra, akik 
beneveznek egy ilyen eseményre, és számodra, ki ezt olvasod, mert te is ezt tetted, a 
lehető legszebb tevékenység, hogy kimegyünk a természetbe, és azon túl, hogy sok 
szépet látunk és megélünk, még jót is teszünk az egészségnek... 
Újlaki-hegy, nem könnyű terep, oda mentést szervezni. Már nem tudtak segíteni raj-

ta, késő volt… Schelcz Al-
bert nagyon szeretett tú-
rázni, s büszke volt a kitű-
zőkre, oklevelekre.                 
Fia, Zoltán szinte a gyász 
friss pillanataiban jelent-
kezett be közénk, a sokk-
tól megdöbbent, internete-
ző teljesítménytúrázókhoz, 
kérve, hogy szervezzünk 
édesapja tiszteletére egy 

emléktúrát. Schelcz Albert szeretett volna visszatérni erre a helyszínre, az útvonal-
ra, így adta magát az elképzelés, hogy az Erdőkerülő-túrák új távja viselje az ő ne-
vét. Így kérünk titeket, talán a megszokottnál is picit jobban tiszteljük a természetet 
ezen a napon. Közülünk, fanatikus és lelkes teljesítménytúrás világunkból ment el 
valaki, vigyázzunk magunkra és egymásra! 

ERDŐKERÜLŐ TELJESÍTMÉNYTÚRA—választható távok és útvonalak 
 

Schelcz Albert-emléktúra/Erdőkerülő 60, útvonal: Nógrád, vár—Béla-rét—
Foltán-kereszt—Dobó-bérc—Királyháza—Király-kút—Királyháza—Pogányvár—
Csóványos—Foltán-kereszt— Suta-berki nyiladék—Királyrét—Kóspallag—Tar Péter-
hegy—Szokolya—Les-völgy—Róka-hegy—Nógrád, vár. Táv: 61 km, szint: 2270 m 
  
Erdőkerülő 40, útvonal: Nógrád, vár—Béla-rét—Foltán-kereszt—Suta-berki nyila-
dék—Királyrét—Kóspallag—Tar Péter-hegy—Szokolya—Les-völgy—Róka-hegy—
Nógrád, vár. Táv: 38,4 km, szint: 1328 m. 
 

Foltán János-emléktúra/Erdőkerülő 25, útvonal: Nógrád, vár—Béla-rét—Foltán-
kereszt—Suta-berki nyiladék—Királyrét—Vár-hegy nyerge—Béla-rét—Nógrád, vár. 
Táv: 25,1 km, szint: 869 m. 

Térképvázlat a 60, 40, 
25 km-es távokhoz 

Készült a www.turistautak.hu 
segítségével, Google Maps-

alapra 

HALADÁSI IRÁNY, PONTOK SORRENDJE: rajttól Béla-rétig 60, 40, 25; Béla-réttől Foltán-keresztig 
60, 40, 25; Foltán-kereszt—Király-kút—Pogányvár—Foltán-kereszt: csak 60, Foltán-kereszt-Király-
rét: 60, 40, 25; Királyrét-Béla-rét-Nógrád: csak 25, Királyrét-Kóspallag-Szokolya-Nógrád: 60, 40 

Róka-hegy► 
     (60, Régi kék! 



A Foltán-kereszt A Csóványosról lefutó Három-hárs-
gerinc és a Hosszú-bérc között 700 méter magasságban 
fekvő tágas nyeregben évszázadok óta erdészeti farakodó 
működik. A XIX. század végétől kőkereszt emlékezik az ak-
kori uradalmi erdészet erdőőrének, Fultán (Foltán) János-
nak kötelesség-teljesítés közben bekövetkezett halálára. 
Valamikor az 1880-as években egy viharos éjszakán az er-
dőőr hírül vette, hogy fatolvajok fognak járni a területen. 
Lesben állt, majd megjelenésükkor felelősségre vonta a két 
tolvajt. A szóváltás során tusakodás alakult ki, ami közben 
az erdőőrt agyonütötték. Másnap reggel már holtan találtak 
rá a réten. Egy másik verzió szerint a fatolvajok levitték a 
hegyről a holttestét és a Vasfazék-patak kavicsos meder-
ágyába rejtették el. Napokkal később az eltűnt erdőőrt ke-

reső kutyája találta meg, s a nyomok alapján a helyi csendőrök elfogták a tetteseket. 
Az önfeláldozás szép példájának emlékére először fakeresztet állítottak a rakodón, 
majd 1890. Július 6-án, nagyobb ünnepség kereténe belül, Klecker Jakab uradalmi 
főerdész kezdeményezésére kőkeresztet szenteltek fel.   
Az Ipoly-Erdő Zrt. a turistautak csomópontjában álló, rendkívül rossz állapotban lévő, 
115 éves emlékkeresztet 2005-ben újította fel. A Börzsöny hegységet járva számos 
helyen találkozhatuk még, egykor a területen élt, dolgozott erdészek, vadászok, erdő-
mérnökök, erdei munkások emlékhelyeivel (Sándor Géza-kopjafa, Szaszovszky-
kereszt, Groote-kereszt, Falkenhausen-emlékmű, Sváb Sándor-emléktábla).                               
Forrás: az erdészet által a keresztnél kihelyezett, laminált tábla szövege.  
 

„E helyen történt egy borzalmas éjszakán a gyászos eset, melynek emlékére álla a 
kereszt. Iszonyú szél dühöngött, zúgott az erdő s a bükkóriások keserves recsegéssel 
veszítve el legszebb ágaikat, nyögve hajoltak meg a vad hatalom előtt. Az eső patak-
ként szakadt, s minden madár, minden bogár rejtekhelyébe bújt. Mind ez nem tartá 
vissza Fultán János erdővédet kötelességének teljesítésétől; hírét véve, hogy ez éjje-
len két fatolvaj fog e helyen fát lopni, reájok lesett. Azok csakugyan megis jelentek, s 
midőn Fultán reájok támadt, dühös szováltás, majd ádáz tusa következett, melynek 
áldozata lőn a derék erdővéd. Másnap halva találták a földön elterülve. A kegyelet 
fakeresztet emelt emlékének, most ezt kökereszttel cserélték fel. Ezt szentelték fel 
július 6-án azon vidék papsága a vidék sok szép hölgyének és a népek nagy részvéte 

mellett”  
 Turisták Lapja, 1890. Július 6-án Készítette: Foltán László   

(a feszület kőtalapzatához erősített tábla szövege) 

Jó utat, szép napot kívánnak a szervezők: Forgács Péter, Maszlik Brigitta 

Erdészettörténet A gyalogtúránk útvonalá-
nak java része  az Ipoly-Erdő Zrt. Diósjenői Erdé-
szetének kezelésében található. Már a XII-XIII. 
századtól kezdődően e terület déli részei, Berke-
nye és Nógrád községek határában, ill. Diósjenő 
igazgatási területének egy részén, egyházi uradal-
mi kezelésben, a Váci Püspökség birtokát képez-

ték. A verőcei és nógrádi uradalomhoz tartozó erdőterületeket, Udvarhelypusztán 
létesített uradalmi központ, majd erdőgondnokság kezelte egészen az 1945 utáni 
államosításokig. A Szendehelyen, majd később Nógrádverőcén kialakított állami 
erdőgondnokságok területi kimutatásai szerint, Berkenye, Nógrád, Nógrádverőce 
és Szendehely községek határában elterülő erdők mintegy 80%-a, a püspökség bir-
tokát képezte, 4200 kataszteri hold kiterjedésben. A fennmaradó kb. 1100 holdnyi 
erdőterületen az úrbéres erdőbirtokosságok és a legeltetési társaságok, és néhány 
magánszemély gazdálkodott. A püspökség már a XVII. század végétől kezdve, ka-
marai valamint uradalmi mérnökökkel rendszeres időközönként mérette fel a tulaj-
donában lévő erdőket, melyekről pontos erdőtérképeket, uradalmi térképeket készí-
tetett. A gondos kezelést az 1805-ben már létező, precízen működő szervezeti hie-
rarchia is jól példázza, hiszen a teljes területet egy kerületi főerdőmester felügyel-
te, egy erdőmester, három főerdész és tizenhat alerdész segítségével. Az erdőket 
120 és 50 éves vágatási forgásban (fordaszak) ölfának vágatták, s a kitermeléshez 
morva, német, porosz telepeseket hoztak be külhonból, akik modern fadöntési mód-
szereket honosítottak meg munkájuk során. 
Az 1947 és 1949 között zajló teljes körű állami erdőkezelés megszervezéskor, e te-
rületek a Váci Erdőigazgatóság szervezetébe tagozódtak. Az Állami Erdőgazdasági 
Üzemi Központ rendelete alapján, 1949-ben a Váci Erdőgazdasági Nemzeti Vállat 
gondoskodott az erdők szakszerű kezeléséről, a Diósjenői Erdőgazdasági Üzem-
vezetőség és a Nógrádverőcei Erdőgazdasági Üzemvezetőség közvetlen területi 
irányítása nyomán. Az 1950-es évek elején a központosító állami törekvések miatt, 
Vácon összevonással megalakult a Börzsönyi Állami Erdőgazdaság, mely az ugyan-
ekkor létrejött, balassagyarmati székhelyű Cserháti Állami Erdőgazdasággal egye-
sült később, Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság néven. A Diósjenői Erdé-
szet erdőterületei az 1945-49 között zajlott átalakítások során, állami tulajdonba 
kerültek, melyek további kezelése a jogutód szerepét betöltő Ipoly Erdő Zrt. köz-
ponti szervezésében, a Diósjenői Erdészet irányításával történik. Mindezekről az 
érintett területeket járva, a Diósjenői Erdészettörténeti Tanösvény 5 km-es körútján 
lévő állomásokon elhelyezett, laminált táblákon is olvashatunk, az erdészettörténe-
ten túli ismereteket is szerezve bioszféráról, történelemről egyaránt. 

Forrás: http://www.ipolyerdo.hu 

Források, vízvételi és élelmiszervásárlási lehetőség az útvonalakon 
• Csurgó-kút, Nógrád belterületén, bővizű, kifolyós, a kék és zöld sáv mentén 
• Saj-kút, a kék sáv mentén, Béla-rét után, változó vízhozam 
• Kroslák-kút, Foltán-kereszttől 200 m, K4 jelzésen, merítős, változó vízhozam 
• Musli-forrás, favályús kivezetésű, száraz időben elapad, K4 jelzésen 
• Király-kút, ellenőrzőpont a 60-as távon, bővizű, csőkivezetéses 
• Petőfi-forrás, K4 jelzésen, Királyrét előtt (60, 40, 25 km érinti), csőkivezetés 
Királyrét, Kóspallag, Szokolya: büfé és kocsmai ellenőrzőpont 

Közlekedési információk 
 
Nógrád: Bz-motorvonat Vác és Balassagyarmat felé 
Nógrád: autóbusz Diósjenő, Rétság, Romhány felé 
Királyrét: autóbusz Vácra és Kismarosra, kisvasút Kismarosra 
Kóspallag: autóbusz Vácra és Kismarosra 
Szokolya: kisvasút Királyrétre, Kismarosra, autóbusz Királyrétre, Vácra, Kismarosra 
Kismaros: vonat Vácra/Nyugati-pályaudvarra ill. Szobra 


