
         Várromok, szelíd és meredek ormok, kanyargó patakok nyomában                                           

                                                      Palócországban    

           Autóbuszos kirándulás és túra (nagyobb részben túra) az MHTE tagjai számára   

                                                                    (csillagtúra) 

Terminus :       2019. 07. 02 – 07. 07.  keddtől  vasárnapig  (6 nap, 5 éjszaka)  

Csoportosulási idő :   2019. 07. 02.  6 óra  45 perc   

Helyszín :      Miskolc  Búza – tér  Görög katolikus templom  parkolója     

Neki rugaszkodás :   2019. 07. 02.  7 óra  00 perc   

Hoppmester :     Palotai Attila    

Koszt és kvártély :   Salgótarjáni panzióban,  2 – 3 ágyas, fürdőszobás „cellákban”,  

                                    félpanziós ellátással kiegészítve (reggeli és vacsora)   

 

Az alábbiakban felvázolt programok felcserélésének vagy megváltoztatásának lehetőségét és  

jogát az egyesület és a túravezető fenntartja magának. Kérem ezen nyilatkozat megértését 

és elfogadását. 

   

                                                        Programtervezet    

 

1.nap :  Autóbusszal Bánrévén át Ajnácskőig (jelenleg szlovák közigazgatás alatt)  

Túra a Pogányvár vulkáni barlangjait érintve a Medves bazalt fennsíkjának északi 

szélén keresztül a varázslatos Bénai - sziklákon át.  

 

Hosszabb túra :  Ajnácskő (Hajnacka), Tilics, Pogányvár, Karád – nyereg, Monosza – 

nyereg, Monosza (Monica) 584 m, Bénai – sziklák, Béna (Belina)   

Táv :  16,0 km     Szint :  550 m  

Rövidebb túra :  Ajnácskő (Hajnacka), Tilics, Pogányvár (Pohansky hrad) 578 m, 

Klcsovisko, Ajnácskő vasúti megálló  

Táv :    9,0 km     Szint :  380 m   

 



    
Ajnácskő látképe a Tilicsről                         A Pogányvár csúcsa  

 

       
Bénai – sziklák   

A csoportok begyűjtése után a bázisig hajtunk és elfoglaljuk szállásunkat, majd 

elfogyasztjuk megérdemelt vacsoránkat.  

 

2.nap :  Elbuszozunk Cserhátszentivánba. Innen teszünk túrát az igéző szépségű 

Zsunyi-patak („Sunyi”) szelíd szurdokába, majd tovább Buják várába.   

 

Hosszabb túra :  Cserhátszentiván geológiai tanösvény (egykori kilátó), Zsunyi-patak 

völgye, Hármas-forrás, Ilona vár maradéka, Ecseg, Sándor-hegy, Bokri-kereszt, Őr-

hegy, Buják vára, Buják községháza   

Táv :  16,0 km     Szint :  250 m   



Régi palócház Cserhátszentivánban  

                                                     
.                                                                     A Zsunyi-patak völgyében 

                  

 

Rövidebb túra :  Cserhátszentiván geológiai tanösvény (egykori kilátó), Zsunyi-patak 

völgye, Hármas-forrás, Ilonavár maradéka, Ecseg  

Innen busszal át Bujákra. A túra folytatása : Buják községháza, Buják vára és vissza  

Táv :  10,0 km     Szint :  150 m    

  



        
 Buják várának romjai                                     Glatz Oszkár kiállítás  

 

Ezt követően, megnézzük Bujákon a Kossuth-díjas festőművész, Glatz Oszkár állandó 

tárlatát, ki nagy szerelmese volt a vidéknek és a palóc világnak.  

  

3.nap :  Reggeli után átruccanunk Hollókőre a Világörökség részét képező falusi 

(palóc, paraszti világ) gyöngyszemünkre.  

Vizitelünk a sok kiállítóhely közül a Falumúzeumban (még további hétből lehet 

választani, aki azt szeretné a napi túra kínálat helyett), majd bejárjuk a középkori 

várat és kiállítását. A vár után bakancsos program.   

 

         
Hollókő ófalu                                                       Falumúzeum belső   

                                                                                A vár  

    
Hosszabb túra :  Hollókő vára, Vári-kút, Sós-puszta, Remete-hegy, Dobogó-tető  

(517 m), Pusztavár-hegy, Malom-völgy, Nógrádsipek  

Táv :  13,0 km     Szint :  400 m   



Rövidebb túra :  Holló tanösvény egy szakasza –  Hollókő vára, Vári-kút, Gyertyános, 

Kis-Liponyák, Gomb-hegyi-rét, Hollóköves kávézó   

Táv :   4,0 km     Szint :  100 m   

 

4.nap :  Pásztóra utazunk. Meglátogatjuk a múzeumot, benne az egyedülálló   1400-

as évekből megmaradt Oskolamester házát eredeti berendezésekkel. Több állandó 

kiállítás mellett romkert, szabadtéri kovácsműhely és üveghuta is található itt. 

Továbbgurulunk Mátrakeresztesre és ebből a szép, kis, hegyi faluból indítjuk 

túráinkat nyugatra, a Muzsla tömbjére.   

Az Oskolamester háza és a Szent Lőrinc templom          Ház belső részlet 

                             
Hosszabb túra :  Mátrakeresztes Óvár fogadó, Alsó-vízesések, Lyukas-kő, Vidróczki-

barlang, Les-bükk, Nyikom-nyereg, Nyikom (764 m) Gortva-Jójárt-kilátó, Ólom-tető, 

Muzsla (805 m), Nagy-Koncsúr, Szakarda, Szurdokpüspöki   

Táv :  16,0 km     Szint :  600 m   

 

Az egyik vízesés ( nyáron gyakran elapad ) 

                  
                                                                         A Gortva – kilátó       

 

   Kilátás a toronyból Óvár és Ágasvár felé    

 



Rövidebb túra :  Mátrakeresztes Óvár fogadó, Alsó-vízesések, Lyukas-kő, Vidróczki 

barlang, Les-bükk, Tippanos-völgy, Tóth-forrás, Mátrakeresztes Óvár fogadó   

Táv :   4,0 km     Szint :  250 m   

 

5.nap :  Reggelit követően átbuszozunk Mátraverebélyre és a kora gótikus, 

kereszthajós, műemlékvédett Nagyboldogasszony templomot megnézzük. Majd  

Alsótold Bableves csárdáig, túráink kezdőpontjáig  utazunk. A csárda csak 11 órakor 

nyit. A kis túrások visszafelé, útban a nagy túrásokért megállhatnak egy finom 

babgulyásra vagy frissítőre.   

     
 Mátraverebély kora gótikus temploma   

 

Hosszabb túra :  Bableves csárda, Cserin-lapos, Barát-hát, Tepke (567 m) kilátó, 

Pálinkás Gábor pihenő, Purga (575 m), Garábi-nyereg, Varjú-bérc, Köves-bérc, Kis-

erdő, Függő-kő-völgye, Vörösbánya, Mátraszőlős   

Táv :  14,0 km     Szint :  380 m   

                                                  

 Tepke – kilátó                                                                    A Mátra a Purga oldalából   

                                       
 

 



Panoráma a Tepkéről a Cserhátra  

 
 

Rövidebb túra :  Bableves csárda, Cserin-lapos, Barát-hát, Tepke (567 m) kilátó, 

Pálinkás Gábor pihenő, Purga (575 m), Garábi-nyereg, Garáb   

Táv :    8,0 km     Szint :  300 m   

 

6.nap :  Szállásunk elhagyása után Sámsonházára megyünk. Megcsodáljuk a geológiai 

kuriózumot, az egykori kőbányát, majd felsétálunk a falu feletti dombon porladó 

Sámson (Fejérkő) várának romjaihoz.  

Táv :   2,0 km     Szint :  100 m      

 

         

Sámsonháza régi kőfejtő   

 

Ezt követően átbuszozunk Mátraverebély – Szentkútra.   

A zarándokhely 1210 óta csodás gyógyulásokat segítő vizéről ismert messze 

határainkon túl is. Elsétálunk a Szent László-hasadékba, végigmegyünk a források 

(Szent István, Szent Imre, Szentháromság, Szűz Mária) völgyén.  

Csendes elmélyülésre is lehetőség nyílik --  aki igényli.   

Sétatúra hossza kb. : 4 – 5 km   Szint :  20 – 30 m                      



        
Szentkút háttérben a kis Bazilikával          A Szent László – hasadékban    

                                                                          

 

Majd „lóra” szállunk és hazautazunk kiheverni az aktív pihenés fáradalmait.   

Remélve, hogy mindenki sok szép élménnyel gazdagodott és máskor is megtisztel a 

társaságával bennünket.  

 

Szervező :  Palotai Attila  

Túravezetők :  Kiskun Magdolna (rövidebb túrák),  

                          Palotai Attila  (hosszabb túrák)  

Részvételi díj irányár: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 

Jelentkezési határidő :  2019. január 15.  

I. részlet befizetése :  10 000 Ft a 2019. évi közgyűlésen   

II. részlet befizetése:  2019. június 6-án elnökségi ülésen, Selyemrét u. 30. sz. alatt, 

16,30-18,30-ig 

Jelentkezés Palotai Attila túravezetőnél e-mailben :  birsalma19@gmail.com    

 

Mivel az első napon jelenlegi országhatárunkon túl járunk majd, mindenkinél legyen 

érvényes személyi igazolvány kártya vagy útlevél.  

Javaslom még az ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártya magunknál tartását is. 

Ezen túlmenően tartsunk az erszényünkben 8-10  euro költőpénzt arra az estre, ha az 

időjárás meghiúsítaná tervezett túránkat és módosítani kényszerülünk.   

A további napok programjainak belépő díjai összesen 2000 és 3000 Ft között várható 

annak függvényében, hogy nyugdíjas vagy felnőtt az illető.   

 

 

Palotai Attila   

mailto:birsalma19@gmail.com

