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A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület első őszi túráján igen családias volt a hangulat. Róka 
József túravezetőnkkel együtt összesen öten vágtunk neki a Nyugat-Börzsöny vadregényes erdeinek. 
Laci és Judit jóvoltából az utazásunk a lehető legmagasabb fokú kényelemben zajlott. 

Reggel Pestet elhagyva az országnak egy hűvösebb zugában felhőtlen jókedvben 
kocsikáztunk, miközben odakinn tombolt a fagyos idő. Judittal kicsit ijedten néztünk össze, amikor 

megláttuk a +2 C-ot a hőmérő kijelzőjén. De aggodalomra nem volt okunk, hiszen verőfényes 
napsütésben vágtunk neki a túrának.  

 Perőcsénytől szelíd, napsütötte tölgyesben bandukoltunk felfelé, így sorra kerültek le rólunk 
a kabátok, sálak, pulóverek. Az izzasztó hegymászásnak megvolt a gyümölcse, hiszen felértünk egy 
éles gerincnek a tetejére, ahonnan fantasztikus látványban volt részünk: teljes szélességében 
láthattuk a Magas-Börzsöny 800 méter magasra felnyúló hegycsúcsait. 

 Józsi - akit túrázós körökben Vuknak hívnak- teljes részletességgel felkészített minket a 
börzsönyi vulkanizmusról. A mélységekig beavatott minket a geológia és geomorfológia világába, ám 
ennek egy kicsiny részét próbálom most felidézni. Ezen a területen hajdanán egy működő óriásvulkán 
helyezkedett el, amely heves kitöréseket produkált. Ma ennek az ősvulkánnak a helyén egy majdnem 
tökéletesen rekonstruálható kaldera található, melynek nyugati és keleti íve folytonos vonallal 
meghúzható. A vízhálózatot is vulkáni területről tanúskodik, mivel a vízfolyások csillag-alakzatban egy 
ponton folynak össze odalent a völgyben.  Ha a kaldera peremén állva gondolatban elképzeljük az 
egykori tűzhányó magasságát, bizony egy minimum 300 méterrel magasabb hegyet kapnánk. 
Csapatunk a kalderának a nyugati peremét járta be, a Jancsi-hegy, Holló-kő, Kövirózsás-tető és a 
Salgó vár útvonalat. Minden nevezetes ponton gyönyörű napsütéses tisztásról, vagy kőhalmon állva 
csodálhattuk a szembe lévő keleti ívet, a Magas-Börzsönyt. A fényviszonyok fotózásra nem voltak a 
legtökéletesebbek, ellenben napozásra kiváló alkalom adódott. Ahol csak lehetett, szétterültünk a 
köveken, mint a gyíkok, és szívtuk magunkba a meleget. 

 A Salgó vár tetején Mária csudafinom banánkenyerét burkoltuk be, amit persze már 
korábban is meg-megkóstolt a társaság. Judit hősiesen végigfotózta a kirándulást, és nappal szemben 
is rendkívül izgalmas képeket készített. A faluba visszatérve már csak arra tudtunk gondolni, hogy 
milyen finom kávét kortyolgathatunk majd Nagymaroson... 

  


