Teljesítménytúrák a Börzsönyben – 2011 augusztus-szeptember
2011. augusztus 7.: Ipolymente 95K, 75K - Szob (www.bthe.hu)
2011. augusztus 27.: Szobi szuszogó 25 – Szob (www.zoldgomb.hu)
2011. augusztus 27.: Börzsöny-kör – kerékpárral 100km (www.zoldgomb.hu)
2011. szeptember 10.: Beac Maxi 110 - Magyarkút (www.ttt.tr.hu)
2011. szeptember 25.: Tájékozódási túra – Kisinóc (www.bthe.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/

B Ö R ZS Ö N Y
XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM – A BÖRZSÖNY AKCIÓCSOPORT INGYENES LAPJA
2011. AUGUSZTUS
Megjelenik havonta 1000 példányban; megtalálható a börzsönyi turistaházakban, „csúcsdobozokban”
Megrendelhető: borzsonyhegyseg@gmail.com Régebbi számok: www.borzsonyhegyseg.hu
Felelős kiadó: Kenyeres Oszkár Szerkesztő: Pintér János

Pillantás

***

Techno a Börzsönyben
Idén már második alkalommal rendezték meg Törökmezőn az ún. Beertok Fesztivált, ahol a hazai techno zene
szerelmesei hallgathatták a dj-ék által szolgáltatott „zajt”, amelyet még a több kilométerre fekvő nagymarosiak is
élvezhettek éjszakánként. Nem akarunk begyepesedett vénembereknek tűnni, és azt is megértjük, hogy az efféle
élményekért rajongók távol a világ zajától kevésbé zavaróak, de miért pont a Börzsöny??! Miért nem valami Pest
széli hangár? Mi kissé megszentségtelenítve érezzük a Börzsönyt, amikor több száz drogos tobzódik a törökmezei
helyszíneken. És, ha valaki nem tudná, mi is az a techno életérzés, annak érdemes olvasgatni az efféle
honlapokon, amelyhez semmiféle kommentárt nem érdemes fűzni: „ a nyugati Rave és Techno kultúrának első
ízben sikerült az ún. populáris zenét és kultúrát egy olyan rituálévá változtatni mely ismeri és alkalmazza a
módosított tudatállapot és az ismeretlennel való kapcsolat elérésének ősi módszereit. A táncparkett közepén állva
úgy hogy bevettél valamit, vagy akár úgy hogy nem, vannak pillanatok, amikor valami átható, csodás érzés jár át,
amitől kiráz a hideg. Érzed, hogy valami nagyszerű dolog történik körülötted. Mindenképpen olyan lelki állapotba
kerülsz, amit a hétköznapi életben nem érhetsz el. 10 órányi bulizás pedig jócskán meghaladja az ember
természetes képességét. Elmész egy másik városba, egy egész éjjel tartó buliba, ahol őrületes fények vibrálnak,
rengeteg ember mozog a zenére. Két lemezjátszón nyomul a DJ, itt mindenki részese a dolognak és a felszabaduló
energia partivá áll össze. Több ezer figura, akik egyénien öltöznek, egyéni módon használják a drogokat, egyénien
szabadítják fel magukat és ez baromira nem a rock zenéről szól! A lényeg az együttlét, és hogy ezen az éjszakán
minden mást el lehet felejteni. Ami nincs ott, az nem számít! Anno lementem egy klubba és ledöbbentem attól,
hogy mennyire másképp szól az egész. A dobok mintha a magas hangfekvésben mozogtak volna, valahogy így:
tiki-tiki-táá. A basszus meg egyetlen hatalmas, töretlen hanghullámként jött. Nem úgy, hogy: plum-plum-plum,
hanem, hogy: VÚÚÚÚÚÚÚÚ! :) Annyira új és jó volt, hogy azt mondtam: Úr’Isten! Ez az!”
(www.ilovetechno.hu – a főszerkesztő levele)
Bizony Úristen. Nem szeretnénk kétségbe vonni szép új világunk eme kulturális szegmensének létjogosultságát,
de azért nagyon szomorúak vagyunk, hogy drogok, és zaj szükségeltetik a csodás érzések eléréséhez.
Katarzisokhoz, élményekhez hagyományos recepteket is tudnánk ajánlani (akár egy börzsönyi túrát), de kétséges,
hogy az aszfalton és valóvilágon szocializálódott lelkek megmenthetők-e még, főleg, ha még ideológiát is kapnak
az életükhöz. Hogy hány évig bérli ki magának július utolsó hétvégéjén magának Törökmezőt ez a tájidegen
„kulturális” élmény, az talán attól függ, hogy az ezért sok-sok pénzt bezsebelőkben mikor ébred fel a lelkiismeret.
Addig azonban július utolsó hétvégéjén csak 3000 forintos karszalaggal kéktúrázhat, bicajozhat a Börzsönyt-járó
Törökmező felé, ha a Szent Gál-földön átjutott a biztonsági kordonon.

„Így vezet utunk kisebb lejtőkkel megszakított állandó enyhe emelkedéssel, néhol alig pár
méter széles gerincélen a Bugyihó alá. Az északi Börzsöny egyik legszebb formájú, s
pompás körképet nyújtó csúcsára hágunk fel. Óriási sziklagörgetegek, csupasz andezit
szirtek hátán kapaszkodunk a háromszögelési gúláig. A toronyból felejthetetlen
szépséggel magaslik közvetlenül előttünk a Csóványos hatalmas teste. Egész
nagyszerűségében kibontakozik innen a Börzsöny legmagasabb hegye, sugárszerűen
szétágazó bérceit, meredeken leszakadó völgyeit egyetlen tekintet befogja.
Magashegyvidéki kép, lenyűgöző fenséges látvány: a Csóványos és a Málna-hegy közti
hosszú, magas gerinc széltépett, csonka kőrisfái olyan élesen válnak ki a halványkék
égből, hogy cafatokban lógó, vihartépett ágaik szinte előttünk hajladoznak az örökös
szélben. Északon jámboran púposodnak fel az alacsonyabb előhegyek, a lomha Ipoly
szántóföldek szürke sávjai közt folydogál, fölötte a párás messziben a Kárpátokkal
összefüggő Osztrovszki-hegység vulkáni vonulata fekszik.” Antalffy Gyula 1957-ben ezt
látta a Bugyihó 633 méter magas csúcsán álló fakilátóból, amelynek emlékét ma már a
múlt homálya borítja. Napjainkban kilátásról sem igazán beszélhetünk: a csúcsot benőtték
a fák, és talán jobb is ez így.

Bemutatkozik a BTHE
A Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület (röviden BTHE) 2006. decemberében alakult, mint önálló,
működésében más szervezetektől független, önálló turisztikai- és sporttevékenységgel foglalkozó EGYESÜLET,
közhasznú szervezetként a természetet szerető és érte tenni kívánó magánszemélyek egybehangzó
akaratnyilvánítása eredményeképpen. A BTHE 2007-től több, mint 245 km hosszúságban újított fel -illetve
létesített új turistajelzéseket, együttműködve a térség(ek) vonatkozó irányító szerveivel. Több teljesítménytúrát,

Új táblák a Börzsönyben
2011. július 23-án újabb út- és időadatokat tartalmazó táblákkal gazdagodott a hegység a
BTHE munkája révén. Az Északi-Börzsönyben a Dobogó-hegyen, a Csánki-kertben, a Varjaspihenőnél és a Fonottságnál kerültek ki a már régóta kint álló oszlopokra a táblák. A munka
augusztusban sem áll meg: a BTHE augusztus 6-án folytatja a táblázást a MagasBörzsönyben, míg a Börzsöny Akciócsoport Nógrádon, Katalinpusztán, a Nagy-Kő-hegyen és
a Déli-Börzsöny több pontján dolgozik tovább.

gyalogos vándortúrát és kerékpáros túrát rendezett meg a Börzsönyben és a Balaton-felvidéken, valamint már öt
jelvényszerző túramozgalmat is útjára indított. Évről-évre egyre több és egyre komolyabb kihívásokat jelentő
csúcsokra jutnak el tagjai, főképpen a Magas-Tátrában és az Alpokban, de az Egyesület már maga mögött tudhat
egy sikeres Kaukázus expedíciót is. Jó kapcsolatot épített ki és működtet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Börzsönyi
Tájegységével és az Ipoly Erdő Zrt.-gal, továbbá a Börzsöny régió egyes önkormányzataival. Turisztikai vonalon
jó kapcsolata van a Magyar Természetbarát Szövetséggel, továbbá projekt-vonatkozású kapcsolatot épített ki és
tart fent a Magyar Turizmus Zrt.-gal.
Célok, tevékenységek
Az Alapszabályban foglalt céljainkon túlmenően tehát - melyek kiterjednek a természetközpontú szemlélet a

Varjas-pihenő

Dobogó-hegy

társadalom széles rétegeiben történő megerősítésére, a természetjárás és a hegymászás népszerűsítésére,
mindezekhez kapcsolódó élettelen dolgok védelmére s alapvetően a fentiek vonatkozásában az érdeklődés
felkeltésére - feladatunknak tekintjük és középtávú céljaink között kívánjuk tudni az erőforrásainkhoz és
lehetőségeinkhez mért szerepvállalást a térség turisztikai/természetjáró vonatkozású infrastruktúrájának
javításában.
Ennek vonatkozásában nyílt eseményeinket igyekszünk úgy megtervezni, hogy az esemény résztvevői
érintőpontként a térség több településével, kulturális vagy természeti értékével, esetenként a természetjárást (is)
szolgáló gazdasági vállalkozással is találkozzanak. Ez utóbbi tevékenységünkkel is igyekszünk hozzájárulni a
térség megismeréséhez, érvényesüléséhez, megújulásához, népszerűsítéséhez.

Fonottság

(További részletek: www.bthe.hu)

A Börzsöny vizei konferencia
Első ízben 2003-ban jártunk a Börzsöny Múzeum Baráti Köre által rendezett konferencián a
szobi Művelődési Házban. Akkor a téma a Börzsöny geológiája volt, és a színvonalas előadások
olyannyira elnyerték tetszésünket, hogy megfogadtuk: ha tehetjük, a jövőben is részt veszünk
ezeken a konferenciákon. És bár 2007-ben, a Börzsöny erdeiről rendezett tudományos
előadásokra nem jutottunk el, a 2011. június 25-én rendezett Börzsöny vizei konferencián ott
ültünk a szép számú hallgatóság soraiban.
Mint a geológia iránt érdeklődők, nagy várakozással tekintettünk Dr. Karátson Dávid előadása
elé, aki a visegrádi Dunakanyar kialakulásáról tartotta értekezését. Őt Dr. Mari László követte
a pódiumon, akitől az Ipoly-völgy kialakulásáról halhattunk. Talán a legérdekesebb előadást
Batizi Zoltán régész tartotta a börzsönyi vízhasznosítás emlékeiről, de szó volt a dunai és az
Ipoly menti halászatról, az Ipoly vízgyűjtőjének felszín alatti vizeiről, és a Börzsöny környéki
vizek természetfölötti lényekről, és az azokhoz kapcsolódó hiedelmekről is. A konferenciát az
ipolysági Jámbor Mónika és a szobi Tóth Edit zárta, akik Ipoly menti népdalokat adtak elő. És
aki lemaradt volna minderről, annak sem kell kétségbe esnie, mert a Börzsöny Múzeum Baráti
Köre könyv formában is megjelenteti majd az elhangzottakat.

