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A Cserhát az Északi-középhegység része, Nógrád megye meghatározó tájegysége.
A mozgalmas, üledékes kőzetekkel fedett dombvidéki tájból vulkáni képződmények
emelkednek ki, kissé meghaladva a középhegységi magassághatárt. Magyarország területének
mintegy ötöde, Nógrád megyének viszont a fele erdő. Számos értékes élőhely, bennük ritka és
tudományos jelentőségű faj maradtak fenn ezen a tájon. A települések, különösen az aprófalvak
fontos tulajdonsága, hogy beilleszkednek természeti környezetükbe, a táj szerves részei.
„Sok földet bejártam, de mégis csak Nógrád tetszik legjobban: hegyeivel, völgyeivel, egyenesre
nőtt fáival; itt úgy látom, a füvek zöldebbek, a virágok illata édesebb, mint bárhol másutt a
világon. Még a felhő is mintha rózsaszínbe öltözne, amikor átsuhan fölöttünk… Ez az én igaz
hazám.” - írta Mikszáth Kálmán a Palócföld e bájos kis részére gondolva.

Belső-Cserhát

A Belső-Cserhátban a települések és lakosság tájszintű együttműködésének biztosítására, a
természeti és kulturális értékek védelmének és bemutatásának céljából alakult meg 2009-ben
a Cserhát Natúrpark. Területe 38 ezer hektár és 22 települést foglal magába: Alsótold, Becske,
Bér, Bokor, Buják, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Cserhátszentiván, Ecseg, Felsőtold, Garáb,
Herencsény, Hollókő, Kozárd, Kutasó, Magyarnándor, Nagylóc, Nógrádsipek, Rimóc, Szanda,
Terény, Varsány, külső partnerként csatlakozott Mohora és Debercsény.
A Cserhát Natúrpark területén természetközeli tájhasználati formák uralkodnak (erdő, gyep,
vizes terület összesen mintegy 70%), a szántó hasznosítású terület 30% alatti, valamint a
hagyományos szőlő- és gyümölcstermesztés maradványait is megtalálhatjuk itt. A viszonylag
érintetlen táji környezet lehetőséget nyújt a ritka növény-és állatfajok élőhelyeinek
fennmaradására.
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A kulturális értékek közül kiemelhető Hollókő és Terény Ófaluja, a hollókői, bujáki és szandai
várak, a településeken található népi lakóházak, kastélyok, kúriák és a térség palóc
hagyományai. A sok elszigetelt, apró zsáktelepülés összekapcsolására, a Natúrpark értékeinek
fenntartható bemutatására jó lehetőséget biztosít a Cserhát Natúrpark Zöldút hálózata.
A Zöldutak olyan többfunkciós útvonalak, melyeket a gyalog, lovon, kerékpáron, illetve más
motormentes módon közlekedő vagy túrázó emberek számára hoznak létre. Olyan térségekben
jönnek létre, ahol a közös értékek feltárása, a ma élőkre maradt természeti és emberi örökségek
megőrzése és a tudás átadása közösségformáló erővé vált. Azzal a szándékkal hozzák létre,
hogy a térségben élők és az odalátogatók igényeit egyaránt kielégítse, továbbá élénkítse a helyi
gazdaságot. Éppen ezért a többi kijelölt túraútvonaltól eltérően nem átvezetnek egy térségen,
hanem igyekeznek minél több települést összekötni.
A zöldút mozgalom közel 15 éve van jelen Nógrád megyében. A drégelypalánki székhelyű
Sugárkankalin Turisztikai Egyesület által létrehozott, 10 települést összekötő Örökségeink
Útján Zöldút volt az első, melyet a Zöldutak Módszertani Egyesület (ZÖME) által a Nyugat Nógrádi térségben 22 település bevonásával kialakított zöldút hálózat követett.
A Cserhát Natúrpark Zöldút hálózat Nógrád megye legfiatalabb túraútvonala, teljes hossza
közel 260 km. A Palócföld különleges szépségű, de eddig még viszonylag egymástól
elszigetelten élő aprófalvas vidékének 24 települését kapcsolja össze, ezáltal is elősegítve a
fenntartható turizmus fejlődését. A zöldút mentén csatlakozási pontokat képeznek a már
meglévő turistautak, tanösvények, kerékpárutak között, illetve összekapcsolják a NyugatNógrádi és az Örökségeink Útján Zöldúttal. A három zöldút összekötésével létrejött Nógrád
megye leghosszabb helyi túraútvonal hálózata, az 56 települést érintő NÓGRÁDI
ZÖLDUTAK.

A zöldúton túrázva nem csak áthaladhatunk egy térségen, hanem egy településről indulva
körtúrával több falvat, kulturális és természeti értéket érintve juthatunk vissza a kiinduló
pontunkra. Ez egy kiváló lehetőség a térségben szállást foglaló turisták számára.
A Cserhát Natúrpark Zöldút valamennyi településén könnyen megközelíthető helyen lévő,
áttekinthető és részletes térkép segíti a túrázók tájékozódását, valamint a térképen is
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megtalálható QR kód segítségével lekérhetőek az adott települések adatai. A Cartográphiával
való közös együttműködéssel elkészült egy okostelefon-alkalmazás is Androidos rendszerű
telefonokra, mely offline módban is képes nagy pontossággal végigvezetni az adott útvonalon.
A Play Áruházból ingyenesen letölthető applikáció neve: Cserhát Natúrpark

Az általam kidolgozott gyalogos túrák nagy része a Cserhát-hegység, ezen belül is a
CSERHÁT NATÚRPARK területét érintik. Fontos, hogy a javasolt túraútvonalak rugalmasan
módosítható lehetőségeket és kitérőket tartalmaznak. A településeken látogatható kiállítások,
múzeumok és műhelyek estében érdemes indulás előtt tájékozódni a nyitvatartási időről,
valamint arról, hogy szükséges-e az előzetes bejelentkezés.
Az első három túraútvonal javaslat kiindulópontja HOLLÓKŐ, a Cserhát páratlan ékkövének
tartott, amely népi építészetéről, valamint hagyományairól híres kis palóc falu.
Hollókő Ófalu a Várral és táji környezetével együtt Magyarországon elsőként, a Budai Várral
egy időben, 1987-ben került fel az UNESCO Világörökségek listájára. A falu első írásos
említése 1342-ből származik. Miután a török időkben elpusztult a régi templom és falu, a
település a jelenlegi Ófalu helyére épült újra. A zsúptetővel fedett, „füstlikas” házak között
gyakran pusztított tűzvész, legutoljára 1909 őszén. Az Ófalu mai arculata 1910 körül alakult
ki, amikor a tűzvész után újjáépített, kőalapra emelt házakra cseréptető és kémény került.
Jelenlegi kis fatornyos temploma csak a 19. század végén épült. Az Ófaluban található, közel
67 deszka oromzatos, tornácos parasztház a legegységesebben fennmaradt népi építészeti
együttesünk. Az egykori lakásbelsőt már csak a Falumúzeum épülete őrzi, a legtöbb ház belül
megfelel a 21. század kényelmi elvárásainak. A házak egy részét ma is lakják, a többiben
múzeumok, kiállítások, kézműves műhelyek, vendéglátó egységek vagy üdülőházak kapnak
helyet.
Hollókőn lehetőségünk van szállást foglalni több napos Cserháti kirándulás kiindulópontjaként,
de a csak egy napra érkező túrázókat is kényelmes parkoló-és vendéglátóhelyek várják.
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Őszi Hollókő

Hollókőről induló egy-egy napos körtúra javaslatok:
I.

Útvonal: HOLLÓKŐ–NAGYLÓC–RIMÓC–NÓGRÁDSIPEK–HOLLÓKŐ

A teljes táv hossza: 28 km
A táv egy nap alatt teljesíthető, azonban ha valaki túl hosszúnak találja, akkor lerövidíthető
Nógrádsipek kihagyásával. Rimócról a kerékpárúton van lehetőség visszatérni Hollókőre.
A tervezhetőség kedvéért az útvonalat szakaszokra osztottam.
1. szakasz: Hollókő – Nagylóc (Jézus nyoma)

Táv: 9,3 km

Hollókőn a nagy parkolóban található Cserhát Natúrpark Zöldút táblától a Z jelzést vagy az
applikációt követve elindulunk a falu irányába. Nem megyünk le az Ófaluba, hanem a
buszmegálló után balra fordulunk, és a Dózsa György út végén az állattartó telep előtt balra
kanyarodva a földúton elhagyjuk a falu területét. A dombtetőre érve csodálatos panoráma tárul
elénk az Ófaluval és a fölötte elhelyezkedő várral. A földút egy legelőn visz keresztül, majd a
Nagy-oldalt ívesen megkerülő útvonal a hegy tetejére érve a Diós-laposra ér ki.
Innen gyönyörű kilátás nyílik a völgyben húzódó Nagylócra.
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Nagylóc

A közúton átkelve egy kicsit a falu felé haladva balra fordulunk, és a szerpentin tetejénél lévő
úton megyünk tovább (kb. 100m). Ezután folyamatos emelkedőt követően jobbra elágazik a
Jézus nyomához vezető út. Ehhez a néprajzi értékhez számos legenda kapcsolódik. Az andezit
sziklában lábnyomszerű bemélyedések találhatóak, melyek a helyi legenda szerint Jézusnak és
szamarának lábnyomai. A faluból Szentkútra vezető zarándokút mellett, a „lábnyomos” kő
tövében fakeresztet állítottak.

Jézus nyoma

Ha megtekintettük Jézus nyomát, visszamegyünk az elágazáshoz, és jobbra kanyarodva felfelé
megyünk a 453 méter magas Őrhegyre, amely nevéből is adódóan már a honfoglalás előtt
fontos őrhelye és kultikus pontja volt a környéknek. A magaslaton haladva ismét lehetőségünk

5

nyílik egy kitérőre, a “Kutya-hegy” legmagasabb pontján álló kereszt mellett. Innen szép kilátás
nyílik a völgykatlanban fekvő településre. A kereszttől lefelé elérjük Nagylóc belterületét.
A falu központjában álló, eredetileg gótikus stílusban épült templomot mindenképpen érdemes
megnézni. A XV. században épült templomot a XIX. században jelentősen átalakították, de
meghagyták eredeti támpilléreit, középkori ajtó és ablaknyílásai. A Templom után a szemközti
kis utcában (Pacsirta út) folytatjuk a túrát a színes palóc népviseletéről és palóc táncokról híres
településre, Rimócra.
2. szakasz: Nagylóc – Rimóc

Táv: 4,2 km

A Pacsirta úton elhagyjuk Nagylóc belterületét, majd jobbra fordulva egy földúton haladunk
tovább. Egy elágazáshoz érünk, ahonnan a bal oldali út egy alacsony dombon vezet keresztül.
A viszonylag meredek lejtő alján, végig a köves úton haladva balra átkelünk a patakon és
nemsokára feltűnik Rimóc.

.
Rimóc

A Lóci útról a keresztnél jobbra fordulva érjük el a település főutcáját (István király út). A
központ felé haladva érdemes megnézni a napóra szerepét betöltő Napszámos szobrot, majd
meglátogathatjuk a magángyűjteményből kialakított Babamúzeumot. A múzeumban
különböző korcsoportokba tartozó életnagyságú babákat tekinthetünk meg, amik a rimóci
népviseletnek megfelelően vannak felöltöztetve. A templom közelében, a Hunyadi úton
található a megye egyik legérdekesebb kiállítása, a Palóc Főkötő Kiállítás. A szépen felújított,
hagyományos stílusú parasztházban nyílt kiállításon 20 palóc település 40 darab főkötője
tekinthető meg. A gazdagon díszített fejfedők mellett régi képeket és egy életnagyságú
fotómontázst is megtekinthetünk. Visszasétálunk az István király útra és balra haladunk a
Fogadalmi kápolna, valamint a Sportpálya felé, ahol tábla is jelzi az útirányt.
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Rimóc, Fogadalmi kápolna

3. szakasz: Rimóc - Nógrádsipek

Táv: 5,7 km

Rimóc szélétől 1,5 km-re találjuk a Fogadalmi kápolnát, ami a Szentkútra vezető zarándokút
mellett áll. Innen felkapaszkodunk a nyeregbe, ahol az Északi Zöld sávja keresztezi utunkat.
Leereszkedünk a nádas vonaláig, aszfaltozott kis „hídon” átkelünk a pici patak felett. Majd
balra fordulva a patak vonalát követjük, végig a földúton nemsokára Nógrádsipekre érünk.
Nógrádsipek központjában álló barokk stílusú templom 1713-ban épült, de 1917-ben teljesen
átépítették és kibővítették. A templom közelében két, közel azonos, az 1800-as évek elején
épült kúria áll. A helyi- és műemléki védettség alatt álló, nyolcpilléres tornáccal ékesített Baláskúria és a kilencpilléres tornácával és néhány boltozatos szobájával fennmaradt Nagy-kúria.

Nógrádsipek, Nagy-kúria

A kis zsáktelepülés csodálatos természeti környezetben fekszik, külterületének majdnem felét
erdő borítja. Környezetében több forrás, patak és tó is található, a falun keresztül halad az
Országos Kéktúra útvonala is. A templommal szemben, kis parkban találjuk a Cserhát
Natúrpark Zöldutak Nógrádsipeki tábláját. Itt átmegyünk a kis hídon és a jelzést követve jobbra
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tartunk, majd az Árpád úton a Szőlőhegy irányába haladunk és végig sétálunk a hangulatos
pincesoron.

Nógrádsipeki pincesoron

4. szakasz: Nógrádsipek - Hollókő

Táv: 8,8 km

A dombtetőn a Természetvédelmi terület táblánál figyeljünk, ugyanis itt élesen jobbra lefelé
kanyarodik az út, majd felváltva erdős területeken, mezőkön és réteken haladva érjük el a
Rimóc-Hollókő közötti kerékpárútat. A kerékpárút a Hollókőre vezető földútban folytatódik.
Elhaladunk a Cserhát legnagyobb fahídja mellett, mely az Ipoly Erdő Zrt. által kiépített erdei
játszótérre vezet. A folyamatosan emelkedő úton, a Vár alatt elhaladva érünk be Hollókő
Ófalujába.
Az Ófaluban több étterem is vár hagyományos palóc ízekkel. Pihenés után megnézhetjük a
népi építészetéről híres Világörökségi falu fatornyos templomát és a szépen felújított házakban
berendezett kiállításokat, kézműves műhelyeket.

Hollókő Ófalu
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II. Útvonal: HOLLÓKŐ – PUSZTAVÁR - HOLLÓKŐ
A teljes táv hossza: 13 km
Hollókőn a nagyparkolóban lévő Cserhát Natúrpark Zöldút táblától indulunk a település
nevének eredetmondájában szereplő hollók nyomába.
A legenda úgy tartja, hogy Kacsics András, a vidék földesura beleszeretett egy szép lányba, akit
elrabolt és a Pusztavárhegy tetején álló várába zárt. A lány dajkája azonban boszorkány volt,
aki szövetkezett az ördöggel. Az ördögfiak éjszaka holló képében elhordták a követ a várból,
kiszabadítva a lányt a fogságból. A lebontott Pusztavár köveiből pedig új várat építettek a
közeli Szárhegy tetején, ami a Hollókő nevet kapta. Ha szerencsénk van, szép időben még ma
is láthatunk hollókat körözni a vár fölött.
A parkolóból indult, enyhén emelkedő földúton a zöld Z betűt követve az első elágazásnál balra
lekanyarodunk és egy kis kitérővel meglátogatjuk Hollókő Várát.

Hollókői Vár

Hollókő Vára az Ófaluval együtt került fel 1987-ben az UNESCO Világörökségi listájára. A
Szárhegy tetején lévő kővárat a vidéket hosszú ideig birtokló Kacsics nemzetség építette a 13.
században, valamikor a tatárdúlás után. Az ötszögű torony köré épült erődítmény Szécsényi
Tamás birtokába került, amit több szakaszban bővítették, de a török időkre már különösebb
hadászati értéket nem tulajdonítottak neki. A vár hol magyar, hol török kézen volt. A török
hódoltság után I. Lipót császár 1701-ben, a végvárak megszüntetésre kiadott rendelete alapján
megkezdik az erődítmény elbontását, de szerencsére a vár teljes felrobbantása elmaradt.
Pusztulását az 1960-as évektől kezdődő helyreállítás állította meg. Napjainkban már több
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kiállítás, panoptikum is látható a szépen felújított várban. A vár legmagasabb szintjéről
csodálatos panoráma nyílik a környező dombokra, megfigyelhető az Öreg-szőlők keskeny
nadrágszíj parcellái és a vár körüli hagyásfás legelő.
A Vár látogatás után, amire érdemes legalább egy órát tervezni, visszatérünk a parkolótól indult
földútra és a zöld jelzést követjük Farkaskútvölgy irányába. A völgybe érve nem kanyarodunk
balra, hanem egyenesen folytatjuk az utat. Elhaladunk egy kút mellett, majd rátérünk az erdei
útra, mely a Fekete-hegy északi lábánál vezet végig nyugati irányba. Az útvonal folyamatosan
emelkedik Pusztavár-hegy csúcsáig (457 m).

Pusztavár-hegy

A csúcson itt-ott, erdővel benőtt részen még látszanak az egykori vár falrészletei. A ma csak
Pusztavárként emlegetett Árpád-kori vár eredeti neve Sztrahora vár, melyet szintén a Kacsics
család építetett valamikor a 13. században. A Sztrahora név, mint egy régi, elpusztult vár neve
gyakran feltűnt a 14. századi oklevelekben, azonban sokáig nem tudták meghatározni a vár
pontos helyét. Végül az 1980-as években sikerült az addig Pusztavárként ismert vár
maradványokat Sztrahora várával azonosítani.
Pusztavár-hegy csúcsáról meredek ösvényen ereszkedünk alá, majd erdei úton haladunk, míg
a fák között újra megpillantjuk Hollókő várát. Az erdőből kiérve az út egy erdősáv szélén halad,
majd az elágazásnál jobbra kanyarodva a Hollókői-patakhoz érünk. Innen már szintén jobbra
kanyarodva a Hollókő - Rimóc közti kerékpárúton haladunk, majd a földútra érve elmegyünk a
Cserhát legnagyobb fahidja mellett, ami egy erdei játszótérre vezet. Folyamatosan emelkedő
útszakaszon érünk vissza Hollókőre az Ófalu alsó végén.
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III. Útvonal: HOLLÓKŐ – GARÁB - TEPKE KILÁTÓ –
ALSÓTOLD – FELSŐTOLD - HOLLÓKŐ
A teljes táv hossza: 23,5 km
Hollókőről tervezett leghosszabb gyalogtúránk a Kelet-Cserhát legszebb panorámáját nyújtó
Tepke (567 m) csúcsára vezet, amely már nem tartozik a Cserhát Natúrpark területéhez.
Hollókőről a nagy parkolóban lévő Cserhát Natúrpark Zöldút táblától indulunk a zöld jelzést
vagy az applikációt követve az újfalu irányába. Az autóbuszmegálló után a főútról balra
kanyarodunk a Levél utcába, majd jobbra a Szállások úton haladunk végig. Az utolsó házzal
szemben balra kell fordulni a földútra, amin a dombtetőre érve jobbra kanyarodunk
Zsúnypuszta felé. A Nagylóchoz tartozó Zsúnypuszta település szélét érintve egyenesen
haladunk tovább a környék egyik legnagyobb működő Kőbányája felé. A Zöldút jelzést
követve jobbra fordulunk és a földúton feljutunk a Zsunyi-hegyre, majd átkelve a Garábipatakon szinte egyenes út vezet Garábra. A nyílt területen vezető útszakaszról szép kilátás
nyílik a Kelet-Cserhát vonulatára.

Garáb látképe a Tepkéről

Garáb egy festői környezetben fekvő, hangulatos kis zsáktelepülés. A Cserhát Natúrpark egyik
legkisebb és legrégebben lakott települése. Állandó lakóinak száma kevesebb mint 50 fő, de
természeti értékei és tiszta levegője miatt mára üdülőfalu lett. Több szépen felújított palóc
házban vendégházat alakítottak ki vagy nyaralónak használják. A Grabensia Fogadóban
megpihenve kiváló palóc ízeket kóstolhatunk. Ne lepődjünk meg, ha a kis palóc faluban egy
távol keleti világ kultúrája köszön ránk, ugyanis pár éve egy kínai meditációs központ épült itt
a hozzá tartozó vendégházakkal. Az épületben található a világ legnagyobb tibeti hangtálja. Az
épületegyüttes előtt elhaladva jobbra fordulunk az erdei útra. A zöldútról letérünk, ugyanis az
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nem megy fel a Tepkére, hanem a kék négyzetet követve jutunk fel a Garábi-nyeregbe. Itt
találkozunk az Országos Kéktúra jelzésével, innen már annak nyomvonalát követve a KeletCserhát gerincén vezet az út gyönyörű kilátással a környékre. Rövid emelkedő után előbb a
Macska-hegy (574 m), majd a Purga (575 m) csúcsra érünk. Innen nemsokára elérjük a Tepke
(567 m) csúcsán álló 22 m magas, több szintes, fémvázas kilátótornyot.

Tepke kilátó

A toronyból csodálatos körpanoráma tárul a Palócföldre, a Cserhát dombjai mellet északon a
Karancs, keletre a Mátra vonulatával. A kilátó tövében szép kis pihenőhelyet alakítottak ki.
Innen tovább követjük a Kéktúra jelzést és folyamatosan ereszkedve érkezünk az Alsótold
külterületén álló Bableves csárdához. A régi útmenti fogadó még az 1920-as években épült és
a Mátrába vagy a Pásztói vásárba tartó kereskedők pihenőhelye volt. Az épületet többször
felújították, de végig megmaradt vendéglátó egységnek, ahol tájjellegű, házias ételekkel várják
a fáradt túrázókat. Nevéhez hűen több fajta finom bablevesből válogathatunk, de érdemes
megkóstolni a sztrapacskát vagy a különböző vadételeket.
Pihenés után a csárdától a Kéktúra jelzésen folytatjuk az utat Hollókő felé. A műúton átkelve
egy szurdokvölgyben ereszkedünk alá amíg kiérünk az Alsótoldra vezető aszfaltútra.

Alsótold madártávlatból
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A településre érve a polgármesteri hivatal mellett található Zöldút táblától a zöldúton folytatjuk
a túrát. Az Országos Kéktúra útvonala a főúton megy Alsótoldról Felsőtoldig, választhatjuk ezt
az útvonalat is, de jobb, ha elkerüljük a forgalmas útszakaszt. A zöldút jelzést követve a
Szabadság utcán indulunk lefelé, majd egyenesen megyünk tovább és az utca végén jobbra
fordulunk a Temető utca felé. Innen már nagyjából a főúttal párhuzamosan, egyenesen
haladunk, átmegyünk a Zsunyi-patakba torkolló vízfolyás fölött, majd a Zsunyi-patakhoz
közelítve érünk Felsőtoldra. A középkorban még valahol a két település között állt a falu
birtokosának, a Toldi családnak az udvarháza és maga a település is. A török időkben elpusztult
falu helyett a 18. században létesült a két külön település.
Felsőtold szélén csatlakozunk a főútról letérő Kéktúra jelzéshez és folyamatos emelkedő után
megpillantjuk a Cserhát új látványosságát, a Szárhegy tetején épült Kéz-kilátót.

Felsőtold, Kéz-kilátó

Az akácfából készült, hatalmas kezet formáló építménybe többen is beülhetünk gyönyörködve
a páratlan kilátásba. A Szárhegy gerincén haladva jobbra a völgyben nemsokára megpillantjuk
Hollókő újfalu részének első házait. Az út végén a kiindulási ponthoz, a Hollókői nagy
parkolóhoz érkezünk.
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IV.

Útvonal: ALSÓTOLD-CSERHÁTSZENTIVÁN-BOKOR-TERÉNYSZANDA-SZANDAVÁRALJA-SZANDA VÁR-BÉR-BUJÁK
A teljes táv összesen: 42 km
Tervezett idő: 3 nap

A Zöldúton nem csak körutakat tehetünk, hanem több napos túra keretében bejárhatjuk a
Cserhát Natúrpark dimbes-dombos táját, felfedezve a várak, kis patakok, források, útszéli
keresztek varázslatos világát és a palóc vendégszeretetet.

1. nap: Alsótold, Bableves csárda – Cserhátszentiván – Bokor -Terény
Táv: 11,5 km (kitérők nélkül)
A túra kiindulópontjának az Alsótold határában, Nagymezőpuszta melletti Bablevescsárdát
választottam. Idáig Budapestről könnyen el lehet jutni a Hollókőre tartó menetrendszerinti
autóbuszjárattal. (Hollókőről is tervezhetjük az indulást, akkor az előzőekben már leírt
Országos Kéktúra útvonalán haladunk Felsőtold, majd Alsótold érintésével Cserhátszentiván
felé.) A Bableves csárdával szemközti földutat lezáró sorompót megkerülve lefele haladunk
Cserhátszentiván felé, a Kéktúra útvonalán. Az útvonal leágazása északról kerüli meg a
Bézma-hegyet, de érdemes egy rövid kitérővel felmenni az 513 m magas csúcsra. A csúcsról
visszatérve tovább haladunk Cserhátszentiván felé, a faluba bevezető útszakasz az egykori
strandot bemutató geológiai tanösvényen vezet. Az 1930-as években működött, népszerű fürdő
a közeli meleg vízű forrásból táplálkozott és gyógyította a köszvényt. Sajnos ma már csak
romjai láthatók. Cserhátszentiván az egyik legszebb fekvésű kistelepülés, melynek hangulata
a 19. századot idézi keskeny és kanyargós utcáival, tornácos és oromkontyos palóc házaival.

Cserhátszentiván
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Nem véletlen, hogy itt már a 20. század elején virágzott a falusi turizmus. Érdemes akár több
napot is eltölteni itt. A település és környéke a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó Kelet-cserháti
Tájvédelmi körzet része, több forrás és patak, ritka fajokban gazdag élővilág és geológiai érték
jellemzi. Bemutatásukra a Cserhát Natúrpark területének egyik legszebb völgyét alkotó Zsunyipatak mentén tanösvényt alakítottak ki. A kedvelt túrahelyszínnek számító, szubalpin klímájú
völgy felénél található a Hármas-forrás, amely a leghidegebb télen is 15-18C°-os, enyhén vas
tartalmú.

Zsunyi-patak völgye

Cserhátszentiván központjából a Zöldút jelzést követve a Kossuth úton észak felé indulunk,
majd visszakanyarodunk a Rákóczi útra, amin keresztül mindig jobbra tartva elhagyjuk a falut.
A dombra felérve a gerincről gyönyörű kilátás nyílik a Bézmára és a környező hegyekre. A
dombról leereszkedve egy négyes elágazáshoz érünk, ahol egyenesen folytatjuk az utat. Újabb
dombon átkelve érünk Bokor település szélére.

Bokor
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A megye egyik legkisebb zsákfaluját minden oldalról hegyek veszik körül. A település szélén
álló Zöldút táblától egy aszfaltozott katonai úton haladunk tovább, jól nyomon követhető zöldút
jelzések mentén. Az erdőbe érve bal kézre láthatunk egy vadászházat, amely mellett elhaladva
találjuk az első kereszteződést, ahol jobbra kell fordulnunk. A következő fontos tájékozódási
pont egy háromszög alakú elágazás lesz, ahol jobbra fölfelé, a Sasbérc felé folytatjuk utunkat.
A meglehetősen rossz állapotú aszfaltútról rövid kitérő vezet a Sasbérci-kilátóhoz, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílik a környékre.

Sasbérci-kilátó

A kilátó sajnos időszakosan tart nyitva, általában csak hétvégén látogatható. A Bujákhoz
tartozó, 469 méter magas Sasbércen található egykori vadászházat gróf Pappenheim Szigfrid
erdőbirtokos felesége, gróf Károlyi Erzsébet építetett Francz Zell müncheni építész tervei
szerint az 1910-es években. A földszinten a gróf erdésze lakott a családjával, az emelet
szobáiban a vadászok szálltak meg. A harmincas évektől egyre inkább elhanyagolták, az
ötvenes évek elején az erdész család is elhagyta. 2002-ben a súlyosan leromlott épületet az
erdőgazdaság mintaszerűen felújította.
A Sasbércre vezető úton egyenesen kell tovább mennünk, de ha a kilátóhoz tett kitérő után
jövünk vissza a katonai útra, akkor forduljunk balra. Erről az útról nem kell letérnünk, egy
hosszabb, enyhén lejtős szakasz következik. A volt uradalmi major, Kiskérpuszta mellett
haladunk el, itt töltötte gyermekkorát Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus.
Tiszteletére emlékparkot alakítottak itt ki. Kiskérpuszta után az erdős szakaszról frissen
aszfaltozott közútra érünk, ahol észak irányba Terény felé fordulunk.
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Terény előtt

A hosszú út után itt falusi vendégházak vagy a Johannita ifjúsági tábor szálláshelyein, idillikus
falusi környezetben tölthetjük az éjszakát. Ha viszonylag korán érünk a településre érdemes
sétálni egyet a településen és megnézni a még nyitva tartó kiállításokat, ugyanis másnap a túra
leghosszabb és leglátványosabb szakasza vár ránk.

2. nap: Terény – Szanda – Szandaváralja – Bér

Táv: 18,5 km

Terény a Szanda-patak völgyében fekvő, alig 350 lakosú néprajzi értékeiről híres kisközség.
A településen több mint 100, a régi palóc népi építészet jellegzetességeit őrző, csonka kontyolt,
deszkaoromzatos, „füstlikas” parasztház van, többségük a Kossuth utcai „Szőlősoron”.

Terény, Szőlősor parasztházai
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Az egyik szépen felújított lakóházban található az egész világon is egyedülálló nagyságú Orsós
Magnó Múzeum, melynek külön érdekessége, hogy minden kiállított magnó ma is működik és
a készítésének korából származó hanganyagot sugároz. Ezzel nemcsak technikai, hanem átfogó
zenei bemutatót is kapunk az 1940 -1990 közötti időszakból. Nem messze innen, a román
stílusban épített római katolikus templom közelében található a Hunnia Csipkemúzeum, ahol
megismerhetjük a hazai csipkefajtákat, kiemelten a magyar népi motívumokra épülő Hunnia
csipkét, illetve a csipke készítés eszközeit és a helyi csipkeverő műveit csodálhatjuk meg. Az
Istálló Galéria szomszédságában van az Európában egyedülálló mozgó harangláb, valamint
az „AKOL” közösségi tér. Utóbbival szemben állították fel Szent-Györgyi Albert mellszobrát.
A harangláb előtti téren egy szoborpark található. A település központjában, egy kis parkos
terület közepén található a Zöldút tábla, ami mellett padok is találhatóak.
Terény nevezetességeinek megismerése után a Zöldút jelzés mentén indulunk Szandára. Ez a
szakasz a teljes zöldúthálózat azon kevés részeinek egyike, ami végig a nem túl forgalmas
közúton halad, ezért felhívom a figyelmet az óvatos és felelősségteljes közlekedésre. Könnyű
séta után érünk Szandára, ahol a Zöldút tábla a művelődési házzal szemben, a buszmegálló
mellett található. Ha itt teszünk egy kis kitérőt a főúttól balra, akkor megnézhetjük a
szőlőművelés egykori hagyományait őrző szép népi pincesort.

Szanda, régi pincesor

A falu a három csúcsú Szanda-hegy tövében fekszik, melynek egyik magaslatán messziről
hívogat a romos várfal. A főúton haladunk tovább, de még a falu belterületén megcsodálhatjuk
a palóc népi vallásosság egyik gyöngyszemét, „Máriácska-kápolnáját” benne az öltöztethető
Mária szoborral.
A Szandához tartozó Szandaváralja településrész eléréséhez szintén a főúton haladunk tovább.
Szandaváralján áthalad az Országos Kéktúra útvonala is, választhatjuk azt is a várhoz vezető
túrához, de magát a Várat nem érinti. A Zöldút még Szandaváralja előtt balra lekanyarodik és
főleg földutakon vezet végig, ami az applikációval könnyen bejárható. A vár alatt halad el,
akárcsak a Kéktúra, de nem érdemes kihagyni a 10-15 perces kitérőt a romokhoz vezető jelzés
mentén a csúcsig. A Szanda-hegy csúcsa (527 m) a Cserhát hegység második legmagasabb
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pontja, vulkanikus eredetét jelzi a vár alatt található oszlopos elvállású andezitömlés. Az
erődítés valamikor a 13. században épült, de a törökök a nem kellően megerősített várat
könnyedén el is foglalták. Öt év múlva azonban Horváth Bertalan gyarmati kapitány és vitézei
egy rejtett alagúton bejutottak a várba, és a másfélszáz főnyi őrség egy részét lemészárolták,
másokat foglyul ejtettek. Ezt követően a várat felgyújtották, „hogy többé ne szolgálhassa a
pogányt”.
Szanda várának romjai mellől csodálatos panoráma nyílik a Cserhát
hegyvonulatára, szép időben a Börzsöny, de akár a Budai-hegyek is látszanak.

Kilátás a Szandai Várromtól

Visszatérve az eredeti útvonalra, Ordaspuszta érintésével folytatjuk a túrát a Zöldúton Bér
irányába. Mielőtt elérnénk Bér területét, egy útelágazásnál újabb (kb. 1 km) kitérővel
meglátogatjuk a Natúrpark talán legfontosabb földtani értékét, a béri Nagy-hegy felhagyott
kőfejtőjének homorúan hajlott, 5- 6 szögletű 8-10 méter hosszú andezit oszlopsorát, melyek
világviszonylatban is ritka természeti, vulkanológiai képződményének számítanak. Az
oszlopok mellett látható a Cserhát legszebb kifejlődésű, jégkorszakban keletkezett kőtengere.

Bér, Nagy-hegy andezit oszlopai
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A terület sziklás talaján kialakult növényzet és a hozzá kötődő állatvilág szintén jelentős értéket
képvisel. Az oszlopsor tetejéről még megcsodáljuk a környéket, vetünk egy pillantást a nemrég
felkeresett, de már távolinak tűnő Szanda várára, majd végig ereszkedve 1 km sétával érünk
Bérre. Itt a csodálatos környezetben kialakított Malomudvar kényelmes vendégszobáiban
pihenhetjük ki az út fáradalmait, az étteremben pedig a palóc ízek mellett a filippínó konyha
specialitásait is megkóstolhatjuk. A patak mellett épült hajdani vízimalom felújított és
autentikusan berendezett épületében egy felszentelt kápolna is található.

Bér, Malomudvar

3. nap: Bér – Buják

Táv: 12 km

Bér a Cserhát lábánál, a Natúrpark délnyugati szélén, erdőkkel körülvett festői völgyben
elhelyezkedő zsáktelepülés. A falu északkeleti szélén, az Ófalunak nevezett rész közelében
csaknem hetven pince emlékeztet a szőlőművelés hagyományaira. A pincesor nagy része a 19.
század közepén épült, két borospince még 1663-ból maradt fenn. A középkori eredetű
evangélikus templom mellett műemléki védelmet élvez a klasszicista stílusú evangélikus
paplak. A parókia melletti úton haladva egy földúton hagyjuk el a települést. Útközben
esztétikus, andezitből készült útjelzők mutatják az utat a Nagy- hegyi andezitomlásig. Mi az
elágazástól ellentétes irányban, észak felé a Bér-patakkal párhuzamosan gyalogolunk, majd
valamivel több mint egy kilométer múlva jobbra fordulunk és át kelünk a patak fölött. Innen
egy meredekebb emelkedő következik, ahol a dombtetőn Virágos-puszta mellett haladunk el.

Bér, Virágos-puszta
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Virágos-pusztán a 19. század első felében klasszicista stílusban épült Lázár-kúria és a később
hozzáépült modern épületrész az Andezit Hotelnek ad otthont, a hozzá tartozó 7,5 hektáros
területen őshonos és egzotikus állatok legelésznek. Virágos-pusztától élesen észak felé
kanyarodunk a földúton és nyílt, füves területen keresztül egy erdőhöz érünk. Útközben
átmegyünk a Virág-patak fölött is, majd Buják közelébe érve egy kis kitérővel felmegyünk a
Kálváriához, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a falura és a Buják-patak völgyére. A Kálváriahegy legmagasabb pontján álló, klasszicista stílusú Kálvária szabálytalan építménye a 12
stációval 1820 körül épült. A kálvária a mellette álló, barokk stílusú Szent Anna kápolnával és
remetelakkal egy egységet képez.

Buják, Kálvária

A Kálvária-hegyről leereszkedve érkezünk a Natúrpark legnagyobb lélekszámú településére.
Buják a Cserhát déli részén, festői környezetben fekvő zsáktelepülés, közúton csak Kisbágyon
felől közelíthető meg. Talán a zártságának is köszönhető, hogy mai napig élnek palóc
hagyományai és színes, sokszoknyás népviselete, mely az ország legismertebb népviseletei
közé tartozik. A helyi embereket és viseletet a 20. század elején Glatz Oszkár festőművész
számos képén örökítette meg és tette országosan ismertté. Bujáki sétánkat kezdjük is a róla
elnevezett Glatz Oszkár Művelődési Központban, ahol 34 festményét csodálhatjuk meg egy
állandó kiállításon. A település általános iskolája Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas tudósunk
nevét vette fel, aki a Buják és Terény közti Kiskérpusztán töltötte gyermekkorát. A településről
északra indulunk az aszfaltozott úton, majd a Honvéd üdülő előtt jobbra kanyarodunk a Várhoz
vezető hangulatos eredi ösvényre és mintegy 1,5 km emelkedő után érünk Nógrád megye egyik
legérdekesebb várához. A tatárjárás után kezdték építeni, előbb királyi, majd nemesi birtok volt.
A török hódítások ellen megerősítették, de az Eger ellen vonuló Ali budai pasa 1552-ben
elfoglalta. A hódoltság alatt a magyarok többször visszafoglalták, végül a törökök robbantották
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fel 1666-ban. Többé már nem volt katonai jelentősége, csak a pusztuló romok maradtak,
amelyek ma is csak saját felelősségre látogathatóak.

Bujáki Vár a Cserhátban

A várak sorsa olyan, mint az embereké. Történetük olykor keresztezi egymást, vagy éppen
összefonódnak. A Cserhát Natúrpark 3 vára is érdekes módon kapcsolódik össze egy Tinódi
Lantos Sebestyén által megénekelt párviadalban. Szanda török várkapitánya, Hubiár aga itt,
a Bujáki Vár alatti réten vívott párviadalt Kapitán Györggyel, Hollókő várparancsnokával. A
korabeli krónikástól tudjuk, hogy a felek vitézül harcoltak, a küzdelem pedig döntetlenül
végződött, pontosabban mindketten győztesként tértek haza.
Bujákon ér véget a 3 naposra tervezett, élményekkel teli Cserhát Natúrpark Zöldút túránk.
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Felhasznált irodalom:
•
•
•
•
•
•
•

Cserhát Natúrpark: Települések leírása, http://cserhatnaturpark.hu/telepulesek/
https://funiq.hu/
https://www.kektura.hu/okt-es-gykt-szakaszok
Manga János: Palócföld, Budapest 1979
Mendele Ferenc (szerkesztő): Hollókő, Szombathely,1979
Pálmány Béla: Hol épült fel Sztrahora vára?, Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve
1985
T. Pataki László: PALÓC-FÖLDI-KALAUZ, Szécsény 1995

Szöveg: Ispán Dániel
Fotók: Ispán Dániel
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