Salgó vára, Boszorkány-kõ
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Középkori emlékek, vulkanikus maradványok
Salgótarján közelében a Medves-fennsík egy magas, kiemelkedõ sziklaszirtjét koronázza a büszke
Salgó vára.
A messzirõl látszó meredek vulkáni kúpra épült vár romjait könnyû kirándulással látogathatjuk meg.
A 625 méter magasságú csúcson elképesztõ körpanoráma tárul elénk a környékbeli hegyekre, a
Karancsra, a Cseres-hegységre, de látszanak a Mátra, a Bükk, a Börzsöny, a Cserhát hegyei is. A
várlátogatást érdemes összekötni a nem messze lévõ Kis-Salgó tetejét uraló érdekes vulkáni
képzõdmény, a kilátóhelyként sem utolsó Boszorkány-kõ megtekintésével.
A túra hossza: 3,6 kmA túra idõtartama: 2 óra, kitérõkkel együttSzintkülönbség: 100 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Jól jelzett, könnyen járható turistautakon közepes, nem túl megerõltetõ kapaszkodókkal. A túra nem hosszú,
de végig klasszikus középhegységi terepen halad, egy kényelmes, professzionális talpú túracipõben
magabiztosabban járjuk végig az útvonalat. A vár és a szikla is, az idõjárási elemeknek meglehetõsen kitett
terület, egy jó softshell dzseki megóv az esetleges széltõl és a csepergõ esõtõl is. Napos idõben ne felejtsük
tthon a napszemüvegünket sem.Kiindulópont
A volt Dornay-fogadó elõtti parkoló. Autóval Somoskõújfalunál jobbra kanyarodunk Salgóbánya és
Somoskõ irányába, majd a somoskõi leágazás után Eresztvénynél ismét jobbra a Hotel Salgó felé, a szállót
balról megkerülve az aszfaltút a volt Dornay fogadó romos épülete elõtt ér véget egy nagy parkolóban.
Autóbusszal a 11B jelû helyi járattal a salgótarjáni autóbusz állomásról mehetünk, Eresztvénynél kell
leszállni, onnan az aszfaltúton vagy a piros és a zöld jelzésû turistaúton 20 perc alatt érjük el a parkolót.

Térképkivágat: Cserhát 1:60 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/cserhat-turistaterkep-8.html
A túra leírása
A romos, jobb sorsra érdemes fogadó (470 m) jobb oldalánál indul a piros várrom jelzésû turistaút a sárga
és a piros kereszt jelzéssel egyetemben. Utunk az Eresztvényi tanösvény egy részén vezet, szépen
felújított jelzõtáblákat, érdekes információs táblákat találunk lépten-nyomon. A tájékoztató szövegek
szokatlanul olvasmányosak és izgalmasak.
A hangulatos erdõben egy nagy jobb kanyar után hamarosan egy pihenõvel megtámogatott elágazáshoz
érünk a mesebeli, ligetes bükkerdõben. Jelzésünk a piros várrom, jobbra hegynek fel vezet a Salgó csúcsa
felé. Megkezdjük kapaszkodásunkat a hatalmas, fenséges bükkfák között a néhol kibukkanó Salgó várához.
Több mint száz éves famatuzsálemek közt kanyargunk egyre feljebb, érdekes megfigyelni a fák kérgébe
karcolt feliratokat, némelyik 50-60 évvel ezelõtti szerelemrõl tanúskodik.
A következõ elágazásnál jobbra kanyarodunk a piros háromszög jelzésre, és rövid, sziklás emelkedõ után a
várhoz érünk. Salgó vára
A várat a 13. században építtette
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