A Zagyva-forrásvidékrõl Salgó várába és a Boszorkány-kõre
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Természeti, geológiai és kulturális értékek nyomában a Salgó vidékén
A Salgótarjánhoz tartozó Zagyvarónáról indulunk a buján zöldellõ, Zagyva forrásvidékének vizenyõs
területén át, a szebb napokat is látott Salgóbányára, majd fenséges bükkszálerdõben kapaszkodunk
fel a káprázatos panorámát nyújtó, legendás Salgó várához. A korabeli vulkanikus múlt egy
nagyszerû geológiai emlékére, a Kis-Salgón magasodó Boszorkány-kõre mászunk fel, ahonnan
meredek utakon ereszkedünk vissza a faluba.A túra hossza: 9,0 kmA túra idõtartama: 3,5 óra
Szintkülönbség: 290 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Salgótarján-Zagyvaróna, Mátyás király út buszmegálló. A környéken szabadon tudunk parkolni.
Salgótarjánból buszjárat, a Fõ térrõl (vasútállomás) 13-as vagy 14-es buszok végállomása.A túra jellege:
Közepesen nehéz gyalogtúra jól jelzett turistautakon, a túra több szakaszán tanösvények információs
tábláival. Az útvonal nehézségét a Zagyva forrásvidékének vizenyõs, sáros viszonyai adják, több helyen
csúszós, iszapos gázlókon kell átkelnünk, csapadékos idõben válasszunk más túrát. A Salgóra meredek, de
rövid kaptató vezet fel, a Boszorkány-kõrõl nagyon erõs, kellemetlen lejtõ visz le.
A túra leírása
Zagyvaróna északi részérõl, Zagyvafõ nevû településrészrõl indulunk, a Piros O és Piros L jelzések a
Zagyva hídjánál, az Õrhegy utcán kezdõdnek. Pár méterre, a jelzõtáblás elágazásnál jobbra fordulunk a
Piros O jeleket követve a Zagyva-forrás felé, az Õrhegy úton maradva. A Piros L jelzések balra mennek
tovább, onnan fogunk majd visszajönni. A második elágazásnál, a Beatrix utcára tér le a jelzett út jobbra,
átmegy a Zagyva kis hídján, majd kiérve a házak közül, szorosan követve a kis folyót, lépünk be az erdõ fái
közé. Keskeny kis csapásunk sûrû aljnövényzeten vág keresztül, a rengeteg csalán miatt érdemes hosszú
nadrágot választani. Sáros, csúszós gázlón kelünk át a Zagyván, buja, dzsungelszerû erdõben gyalogolunk
tovább hol keskeny ösvényen, hol szélesebb földúton, még kétszer keresztezzük a kis folyót, az egyik
felettébb kellemetlenül mélyen sáros gázló leküzdése komoly fejtörést okoz.
Piros körrel jelzett utunk lassan keleti irányba fordul, még kétszer kell átgázolnunk a Zagyván, aztán kicsit
kellemesebb szakasz következik, mérsékelt kaptatón szép bükkösben emelkedünk tovább. A Zagyva
forrása címért több környékbeli forrás is vetélkedik, az egyiket hamarosan el is érjük, ez a gyér vizû
Lehel-forrás, mely egyáltalán nem tûnik egy 180 km hosszú folyó forrásának. Az 1967-ben foglalt forrás volt
sokáig az egyetlen kiépített forrás a környéken, ezért sokáig úgy ismerték, mint a Zagyva forrását. A mára
eléggé eltömõdött Lehel-forrásból már csak szivárog a víz, a közvetlenül mellette lévõ Varga Ferenc-forrás
ugyancsak idõszakos, csekély vízhozamú forrás. Ráadásul a környéken több ágból is jön, szivárog a víz,
némelyik régi bányák tárnáiból ered, így a Zagyvának pontos, meghatározható forrása nincsen.
Utunk következõ szakaszán a Piros O jelzéseket felváltja a Sárga O jel, jobbra mellõzzük az 1900-as évek
elején mûködött Lauffer-féle bazaltbányát, majd egy újabb kõbõl rakott falú, foglalt forráshoz érünk. A
mellette lévõ tábla tanúsága szerint ez a Zagyva forrása, a valóság azonban az, hogy ez a vöröses,
vas-oxidos víz ún. Öregségi-víz, egy egykori bányatáró kifolyó vize (de azért iható). Pár perc múlva kiérünk
az erdõbõl, a kissé megkopott fényû Medves Hotel épülete mellett. Kiérünk és balra fordulunk a Sárga
sávval és Piros kereszttel jelzett Medvesi út aszfaltjára, pár perc séta után a turistajelzések balra térítenek
le minket az úttal párhuzamosan futó, erdõs kis völgyecskébe. Amennyiben meg szeretnénk látogatni a
salgóbányai Geocsodák Háza bemutatóhelyet, akkor maradjunk a fõúton. A Novohrad-Nógrád Geopark új
látogatóközpontjában, interaktív bemutatókkal és elõadásokkal várják a földtan, geológia világát
megismerni kívánó érdeklõdõket. Nyitva: Szerda-Vasárnap: 9.00
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