Teljesítménytúrák a Börzsönyben – 2011 szeptember-október
2011. szeptember 10.: Beac Maxi 110 - Magyarkút (www.ttt.tr.hu)
2011. szeptember 25.: Tájékozódási túra – Kisinóc (www.bthe.hu)
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 (www.ttt.tr.hu)
***
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Pillantás

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/

***
Hírek röviden
•
•

2011 augusztusától az Állami Vagyonkezelő a Kárpátok kulcsosházat az Ipoly-Erdő Zrt.
kezelésébe adta. Az eddig a házat gondozó Magyarországi Kárpát Egyesület, és az új bérlő
közt együttműködés körvonalazódik a ház jövőjét illetően.
2011 nyarán, mind a Börzsöny Akciócsoport, mind a BTHE a hegység számos pontján új
út- és irányjelző táblákat tett ki, illetve régieket újított fel.

Nagy-Kő-hegy
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

Nyugati-gerinc, Holló-kő, 1957

Nyugati-gerinc, Holló-kő, 2005

„ A Fekete-oldal szinte függőleges sziklafalán kapaszkodunk felfelé. Irtásokon,
kőtengereken, vad csalánerdőkön át, tíz-húsz méter magas andezit-breccsából álló
sziklapiramisok között. A keskeny gerincélben végződő tetőn felejthetetlen szépséggel
bontakozik ki a Börzsöny főgerince, egymás fölé ugró lépcsőzetes ormok, egymásba
szakadó szurdokszerű völgyek; északon a zólyomi hegyek ködlenek, nyugaton az Ipoly
menti falvak koszorúja zöld foglalatba ágyazott gyöngysor. S micsoda vad környezet!
Valóban hollófészek ez a csúcs, ragadozó madarak tanyája, kígyók fészkelő helye.
Megszaggatott várfalakként emelkednek körös-körül a kihegyezett éles sziklatornyok;
egy nehéz ostrommal bevett erődítmény bástyaromjai is lehetnének, pedig csak a víz és
szél ereje dolgozta ki őket ilyenre. Az elmállott kőzettörmelékekkel borított szirtek
aljába valóságos sziklakertek települtek. Szürkészöld mohapázsiton kövirózsák,
varjúhájfélék tömött csomói üldögélnek, kámforos illatot áraszt a lila kakukkfű, magas
kocsánya hegyén egyetlen vércsepp a karthauzi szegfű. A csúcs északi oldala akár a
csatatér. Mintha egy szörnyű láb összetiporta volna az erdőt, gyökerestül kiszaggatott
tölgyek, derékbatört kőrisfák hevernek egymáson, lépni is alig lehet a lehullott ágak
roppanó, kusza tömegében. A sziklagörgeteges talajon csodálatos nagy páfrányok
teregetik szét csipkésszélű legyezőiket. A szakadékokban tömegesen nő a hólyagharaszt,
a nedves sziklákat vastag mohatakaró fedi. Valamennyien a növényvilág őstörténetére
utalnak.” (Antalffy Gyula: Börzsöny; 1957)

300 éves a váci Hétkápolna
Zarándoklat 2011. szeptember 8-11.
A váci Férfiszövetség gyalogos zarándoklatot szervez a szeptemberi Mária neve napi búcsúra az idén
300 éves a váci Hétkápolna kegytemplomhoz. A zarándoklat három irányból indul szeptember 8-án,
csütörtökön reggel 8 órakor: Márianosztráról, Mátraverebélyről és Máriabesnyőről. Bennünket,
mint börzsönyieket főként a márianosztrai útvonal érint. A zarándokok három napon keresztül
imádkozva, énekelve, elmélkedve járják be az útba eső falvakat. Megállnak az út menti kereszteknél,
betérnek a templomokba. Az éjszakai szállásokat közösségi helyeken, plébániákon szervezik meg.
Esténként a szálláshelyeken közös időpontban szentmisén vesznek részt, majd szentségimádást
végeznek. A zarándoklat lelki vezetését 1-1 napra, a környékbéli atyák biztosítják. Az idén
meghirdetett "Család éve" nagyszerű lehetőséget nyújt a zarándoklaton részt vevőknek, hogy 1-1
nap Szent Józsefről, mint édesapáról, Jézusról, mint gyermekről, Szűz Máriáról, mint édesanyáról
elmélkedjenek. A 3 napos zarándoklatba bármikor- bárhol be lehet csatlakozni. A faluszéli kereszttől
a templomig, vagy egyik falutól a másikig, kinek-kinek lehetősége szerint. Vácra, a Hétkápolnához
szeptember 10-én, szombaton 17 óra körül érkeznek az egyes útirányokból. Ott részt vesznek a 18
órakor kezdődő szentmisén és az azt követő virrasztáson. A szentmisét dr. Varga Lajos segédpüspök
mutatja be. Vasárnap, szeptember 11-én, vasárnap becsatlakoznak a székesegyházból induló
körmenetbe és részt vesznek a kegytemplom 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, melyet dr. Beer
Miklós megyéspüspök mutat be. (További részletek: www.vaciegyhazmegye.hu)
A börzsönyi útvonal
Első nap, szeptember 8.: Szob – Márianosztra – Kóspallag – Szokolya
Második nap, szeptember 9.: Szokolya – Zebegény – Nagymaros
Harmadik nap, szeptember 10.: Nagymaros – Kismaros – Verőce –Vác
Kapcsolattartó: Csuka Csaba (0630/9402811)

XIII. Börzsöny Vándortúra
2011. október 15.
Rajt: Kismaros, királyréti kisvasút megállója, 7:00 – 9:15
Cél: Kismaros, királyréti kisvasút megállója
Ðtvonal: Kismaros – Morgó – Gál-hegy – Szárazfák-rétje – Szokolya –
Papp-hegy – Király-rét – Királyrét – Várhegy – Szokolya vasútállomás –
Társa-mező – Kismaros
(A túra célja a Szokolyai-medence körüli hegyek kiváló kilátópontjainak
felkeresése.)
Táv: 34 kilométer
Szintidő:
Szintid : 11 óra
Szintemelkedés: 1100 m
Nevezési díj: 1000 Ft/fő, amelyben benne foglaltatik az oklevél, a túra
kitűzője, meleg étel Királyréten, illetve a frissítő pontok édessége
˘ltalános iskolásoknak a nevezési díj 300 Ft/fő. ˘ltalános iskoláknak
külön versenyt hirdetünk! Az adott iskola első 8 célba érkezőődiákjának
idejét összeadjuk, és amelyik iskolának ez a teljesítési ideje a
legkevesebb lesz, az kupát vihet haza. Az iskola indulási szándékát
kérjük, jelezzék október 14-ig a lenti telefonszámon, vagy e-mail címen.
Térkép: a Börzsöny turistatérképe

Rendezők:

További információk:
borzsonyhegyseg@gmail.com
0670/3124560
A túra honlapja:
www.borzsonyhegyseg.hu
Itt a teljesítménytúráink almenüben megtalálható a túra itinere is, melyben
a részletes útvonal, és annak leírása is böngészhető.

Tóth János Attila: Roncsok nyomában
A Duna-Ipoly térség elsüllyedt múltja
A víz, folyóink, tavaink „sorsa”, állapota természeti környezetünk meghatározó
eleme. A közutak és a vasutak kiépülése előtti időkben a közlekedés, a szállítás
színtere volt. A folyók, tavak mélye őrzi történelmünk egy-egy elsüllyedt
darabkáját is. A hajózás, a halászat, az áradások alakították, formálták a tájat, az
emberek mindennapjait, azt a szabályozások előtti vízi világot, amely
meghatározta a Duna-medence arculatát. Egy, az Ipolyból előkerült hajólelet
segít közelebb kerülni múltunk elsüllyedt világához.
A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Búvárrégészeti Szakosztálya és a szobi Börzsöny
Múzeum Baráti Körének együttműködésében 2006 óta végzünk régészeti térképezést a
Dunakanyarban. A folyó mélyén található régészeti lelőhelyeket kutatjuk. Céljaink között szerepel
Mária királyné 1526-ban elsüllyedt hajóinak feltárása és bemutatása, valamint a Duna-medencében
hiánypótló szerepet betöltő (Európai) Folyami Régészeti Kutató- és Restaurátor Központ
megalapítása. Az együttműködés keretében civilek és szakemberek vállvetve kutatják, dokumentálják
és védik a hivatalos szervek által elhanyagolt víz alatti kulturális örökségünket. Az Ipoly letkési
szakaszán tavaly nyáron, alacsony vízálláskor egy hajómaradvány bukkant ki a víz alól. Simoncsics
László fedezte fel, és bejelentése nyomán ősszel helyszíni szemlét végeztünk a lelőhelyen. Az öt
méter hosszú csónaktestet egyetlen fából – tölgyből – faragták ki. Az ilyen típusú hajókat
rönkhajónak, vagy a népi elnevezésük nyomán bödönhajónak hívjuk. A lelet két szempontból is
érdekes volt számunkra. Egyrészt ez az első hajólelet az Ipolyból, amelyen a történelem folyamán
bizonyára élénk vízi forgalom volt (gondoljunk csak a folyó menti hegyekben zajlott bányászatra!).
Másrészt maga a hajótest is különleges. A bödönhajók ugyanis korántsem egy kaptafára készültek!
Számos formai jellegzetesség alapján osztályozhatók. A Letkés közelében talált hajó különlegessége,
hogy nem őrizték meg a fatörzs eredeti, kerekded alakját. A test alja lapos, oldalai függőlegesek, a
csónak keresztmetszete tehát téglalap alakú. Az oldalfal alacsony, és a test szélessége is alig haladja
meg a 40 cm-t. Kialakítása következtében a rönkhajó merülése minimális lehetett, így könnyen
navigálhattak vele a zátonyos vízen. Teherbírása ugyanakkor minimális, komoly szállítmánnyal nem
terhelhették. A Dunajec folyón fennmaradt szállítási mód az ipolyi leletet más megvilágításba
helyezi. Ott ugyanis több hasonló rönköt erősítettek egymás mellé. Az így létrejött tutaj/rönkhajó
együttes már alkalmas lehetett nagyobb terhek szállítására is, merülése ugyanakkor továbbra is
csekély volt. A bödönhajó elemei ellenállóbbak a deszkahajóknál. A Letkésen talált hajó esetében
nem találtunk összeillesztésre utaló bizonyítékokat, ami nem jelenti azt, hogy nem is voltak, mert a
hajótest egyik oldalfala teljesen elkopott, a másik oldalfalából is alig maradt meg valami. A leletnél
mindenekelőtt felmerül a keltezés kérdése A régészek általában összehasonlítás segítségével keltezik
a leleteket. Ez azt jelenti, hogy az ismeretlen korú tárgyat ismert korú tárgyakkal hasonlítják össze.
Ez a módszer elterjedt például a kerámialeletek esetében. Az ipolyi hajóval az a „baj”, hogy a maga
nemében egyedülálló, tehát nem hasonlítható semmihez. Némi támpontot ad a szögletes
keresztmetszet, amely a deszkahajókból nyerhette az ihletet. Ez alapján a rönkhajónk valószínűleg
középkori, koraújkori. Ennél pontosabb adattal szolgálhat a természettudományos keltezés. A
dendrokronológia a fák évgyűrűinek lemérésével, az ismeretlen korú évgyűrűk ismert korúakhoz
hasonlításával képes a fa maradványok pontos meghatározására. Szerencsére elegendő mennyiségű,
és megfelelő minőségű évgyűrű maradt meg a rönkhajóban. Analízisük kimutatta, hogy a fát
legkorábban 1698-ban vághatták ki (az utolsó évgyűrű a kivágási idő előtt növekedett, de mivel a
rönköt megmunkálták, néhány évet lefaraghattak a fa külső évgyűrűiből). Jelenleg ez az egyik

legkorábbi rönkhajó Magyarországon. Hajóleletünk története azonban nem zárult le a
felfedezéssel. Egyértelmű volt, hogy nem maradhat azon a helyen, ahol rátaláltunk, mivel a
folyó sodrása egy áradásnál könnyen magával ragadhatja, ráadásul a vízből kiemelkedve
nyáron a nap és a meleg, télen a fagy és a jég tovább rombolhatja. A veszély csökkentése
érdekében egy mélyebb, partközeli helyen stabilizáltuk a hajót. Sajnos nem mindenki
gondolkozik felelősen a kulturális örökségről. Így történhetett, hogy bejelentés érkezett
arról, hogy vandálok a meder felé elmozdították a hajót, semmibe véve a stabilizálásra tett
erőfeszítéseinket. Valódi örökségvédelmi vészhelyzet alakult ki! A megoldás megint nem
az örökségvédelmi hatóságtól érkezett, hanem civil összefogás erejével sikerült
megtennünk a legfontosabb lépéseket, ezzel megmenteni a végveszélybe került különleges
leletet. A leletmentéshez szükséges engedélyt a Börzsöny Múzeum vezetője segítségével
szereztük be a Pest Megyei Múzeumi Igazgatóságtól. Ezt követően a Börzsöny Múzeum
Baráti Körének szervezésében kiemeltük, és biztos helyre szállítottuk a roncsot, és másnap
egy bányatóban süllyesztettük el. (Nem ez az első eset, hogy civilek süllyesztéses
módszerrel megmentenek egy szenzációs hajóleletet. Az 1615-re keltezhető – tehát
törökkori – Solt közelében talált hajólelet is egy bányatóban várja a szebb jövőt.) A víz
óvja, konzerválja a fa maradványokat. Természetesen mindannyiunk célja a leletek
bemutatása, hogy a térség lakói – különösen a fiatalok – testközelből is megismerhessék
őseik folyami múltját. Egyre többen tudják ugyanis, hogy Helemba, Letkés és Szob egykor
a királyi korona hajósnépei voltak, hajós szolgálatokat láttak el az uralkodóknak, ezért
cserében különféle jogokat kaptak. Reméljük, hogy a nem is olyan távoli jövőben ismét
felszínre hozzuk a hajókat, és immár azért, hogy korszerű módszerekkel konzerváljuk őket,
majd ezt követően bemutassuk őket a térség, az ország, és a nagyvilág érdeklődő
közönségének! A leletmentés naplóját az érdeklődők megtalálják a bmbkke.hu internetes
címen, és erről, valamint a hazai vízi régészet eseményeiről szóló tudósításokat a
buvarregesz.blog.hu cím alatt.

Külön köszönet illeti Heil Lászlót, aki a szállításhoz szükséges terepjárót és utánfutót mind
a két napon biztosította, Karsai Józsefet, aki a „Dajcs”-ban való elsüllyesztéshez
hozzájárult, Tóth Lászlót, aki a DMRV szobi üzemegység jóvoltából aggregátort hozott
mintavételi fúráshoz, Szikriszt Miklóst, aki át meneti tároláshoz adott helyet a TÜZÉP
telepen. Köszönetünket fejezzük ki a leletmentésben közreműködőknek, akik nélkül ez nem
sikerülhetett volna! Árpási Imre – Szob, Békefi András – Nagymaros, Búzás József –
Letkés, Darányi László – Perőcsény, Ferenci Péter – Zebegény, Fésű József Gy. – Szob,
Gyenes Andrea – Szob, Heil László – Szob, Herman Attila – Letkés, Karsai József – Szob,
Kazi Róbert – Dunakeszi, Kovács István – Letkés, Kukel Imre – Letkés, Lakatos József és
Lakatosné Ábrahám Ágnes – Szob, Lengyel László – Csobánka, dr. Olajos Szilvia –
Budapest, dr. Puskás Norbert – Budapest, Simoncsics László – Dunakeszi, Szikriszt Miklós
– Szob, Sziva Zoltán – Szob, Tóth László – Szob, Virág Sándor – Szob, Waisz János –
Letkés.

