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Az 1938-as felvidéki bevonulás emlékére

Kedves Résztvevő!
Szeretettel köszöntünk az első Horthy Miklós emléktúrán. Túránk célja, hogy olyan
tájakra kalauzolja a résztvevőket, ahol még nem futott soha teljesítménytúra, sőt
még turistajelzések sincsenek. A Korponai-dombvidék (és a Belső-Kárpátok)
Ipolyra lefutó végső nyúlványai bár közel esnek a Börzsönyhöz, mégis kissé más,
amolyan kárpáti hangulatot árasztanak az alacsony magasság ellenére is. Utunk
során majd végig szemmel tarthatjuk a Börzsönyt és az Ipoly völgyét, miközben a
Selmeci-hegység kettős csúcsú Szitnyája is egyre közelebb kerül hozzánk.
A túra során érintett települések (Ipolyhídvég, Ipolyfödémes, Tesmag, Ipolyság)
mind magyar többséggel rendelkeznek, ám ismerve a történelmet, bizony itt nem
volt egyszerű megmaradni magyarnak. Most, hogy Schengen révén elhárult az
utolsó akadály is, hogy efféle túrákon vehessünk részt, ideje megünnepelni azt,
hogy a határ két oldalán élő magyarok újra egymásra találnak. Északi
szomszédunknál ugyanis erős asszimilációs folyamatok zajlanak, amit talán
lelassítanak az ilyen találkozási alkalmak magyar és magyar közt.
És, hogy miért Horthy? Mert a környék magyarsága őt tartja az utolsó olyan
államférfinak, aki családokat és nemzetet egyesített errefelé. Túránk az ő emléke
előtt, és egyben az 1938-as bécsi döntés előtt is tiszteleg, amely során visszatért
Magyarországhoz Ipolyfödémessel bezárólag ez a vidék.
A sikeres teljesítés érdekében, és a kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében
kérjük, fogadj meg néhány tanácsot:
- Aki feladni kényszerül a túrát, az lehetőleg ellenőrzőpontnál szálljon ki, ahonnan
a rendezők segítségével lakott területre lehet jutni. Viszont a kiszállásról
mindenképpen értesítsd a rendezőket, hogy ne várjanak hiába. Ezt megteheted a
003670 3124560 vagy a 003620 9169967-es telefonszámokon, vagy bármelyik
túratárssal üzenve. Amennyiben eltévednél, és ezen igazolófüzet útvonalleírása
sem segít, abban az esetben is hívd a fenti számokat.
- A mezőny végén „seprű” halad, aki szintén segít orvosolni bármilyen problémát.
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés
semmilyen címen nem igényelhető.
A túrán készült fotókat vagy azok linkjeit, illetve a túra gps adatait szívesen
fogadjuk a kenyeosz@yahoo.com e-mail címre. A túra fotói, statisztikái
megtekinthetők a borzsonyhegyseg.hu oldalon.
Mindenkinek szép tavaszi időt, és sok élményt kívánunk:
ipolysági, fodémesi, palánki, borsosberényi, kemencei, tesmagi, bernecei magyarok
Menetrend kivonat
Drégelypalánkról vonat indul Vác felé:
14:53, 15:35, 18:09, 19:45 (menetidő 1 óra 40 perc)
Vácról zónázó vonat indul Budapest felé:
minden óra 28 perckor (menetidő 26 perc)
Drégelypalánkról vonat indul Balassagyarmat felé:
13:16, 16:20, 18:13, 19:37, 20:36, 22:10 (menetidő fél óra)
Drégelypalánkról autóbusz Vác felé: 12:56, 14:58

Április 23-án a nap nyugszik: 18:44

Honti barangolások
(Horthy Miklós jelvényszerző mozgalom)
A Hont-Pázmány nemzetségről elnevezett vármegye 1100 éven át tartozott
a Magyar Királysághoz, ám mint tudjuk, Trianon óta nem beszélhetünk
Hont vármegyéről. A közhiedelemmel ellentétben ez nem jelenti azt, hogy
az Ipoly túloldalán nem élnek magyarok. Sőt: köszönik szépen, jól
elvannak, dacolva kitelepítéssel, nyelvtörvénnyel, az önfeladás és a
hétköznapi kompromisszumok asszimilációba torkolló ezernyi példájával,
még tartják magukat. Sőt mindenkit látnak szeretettel az Ipoly túloldalán,
hogy megmutathassák önmagukat, értékeiket, magyarságukat.
A jelvényszerző mozgalom Párkánytól Ipolybalogig, a Korponaidombságtól a Kovácspataki-hegyekig, Bénytől Nagysallóig, Csábrágtól
Lelédig segít megismertetni az elfeledett értékeket, és próbál közelebb
hozni egymáshoz magyart és magyart. A túra igazolófüzete nyárra várható,
de a teljesítésbe már ez a túra is beleszámít. Részletek a hamarosan
megújuló www.borzsonyhegyseg.hu oldalon.

indulunk egy a főúttal párhuzamos utcán, melyről majd balra kanyarodunk
fel, hogy aztán az utca végére felérve jobbra forduljunk, és meglássuk a
kálváriát jelző keresztcsoportot. Ez újabb frissítő és ellenőrző pontja a
túrának, és azért a látvány sem rossz: a Börzsöny és a Korponai-dombság
közt itt egy szűk helyen tör át az Ipoly. Innen egy ösvényen ereszkedünk le,
sajnos elég meredeken, ráadásul egy szemétdomb szélén. Kiérve a főútra,
balra fordulunk, majd átkelünk az úton, és felmegyünk a töltésre. Ezen a
töltésen haladunk sokáig, jobbról az Ipoly kísér bennünket. Amint balra ível
a töltés, elmarad a folyó is, és mi is lejövünk róla: az Olvári-patak hídján
átkelve a Tesmag előtti rétre lépünk. Tesmag felé haladunk, besétálunk a
házak közé, majd balra fordulunk, hogy felérve egy utcán, egy jobb kanyar
után elérjük a templomot. Itt egy újabb kérdésre kell válaszolnunk
igazolásképpen: a feszületen lévő felirat alapján kik állították a templom
előtti keresztet. (Kocsma kicsit visszább, a játszótér felé.) A templom jobb
oldalán indulunk kifelé a faluból, a Korponai-dombság felé, de még a
faluban két ház közt jobbra fordulunk, és az Ipoly árterére érünk. Az Ipolyt
elérve balra fordulunk, és egy tanösvényen kísérjük a kanyargó folyót hol
mellette, hol kissé eltávolodva. Közben beér mellénk a főút, melyre fel kell
mennünk, és azon kell haladnunk pár száz métert. Vigyázat: itt nagy a
forgalom. Balról egy faházikós tábor tűnik fel, majd egy murvás út, melyen
bekanyarodunk balra. Szép lassan emelkedünk a ritkán festett piros
jelzésen, jobbra lenézve az egykori rizsföldek és a víz borította ártér
láthatók. A hegy nyergébe felérve jobbra kell kanyarodnunk a két H betűs
fa közötti útra, mely egy remek kilátóhoz visz. Itt is meg kell felelni egy
kérdésre: mikor lett ramsari terület az alattunk elterülő Ipoly-ártér. A
kilátótól a kerítés mentén le kell ereszkedni egy hétvégi házhoz, majd itt
balra fordulni. Utunk nemsokára kettéágazik, itt nekünk balra kell tartani,
hogy felemelkedjünk egy tisztásig, a völgy fölé. A tisztásnál a bokros
mentén jobbra kanyarodunk, felmegyünk a két jellegfa díszítette dombra,
ahonnan lemegyünk egy bokorsávhoz. Ennek mentén balra fordulva jutunk
vissza a mobil-magasleshez, ahol utunk még a délelőtt kettéágazott.
Innentől pedig Drégelypalánkig csak azt az útvonalat kell követni, amelyen
jöttünk a reggeli órákban idáig. Jó utat, szép időt, sok élményt kívánnak a
szervezők Ipolyon innen és túl!
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Honvédek!A Trianon bilincsei alól felszabadult és újjászületett honvédség húsz esztendei
nehéz várakozás után átlépi a magyar határt, amelyet mindenkor ideiglenesnek tekintettünk.
Egymillió testvér vár rátok odaát. Az ő számukra két évtizedes megpróbáltatás után ti
jelentitek minden reményük és vágyuk beteljesedését. Hazamentek elődeink drága vérével
annyiszor megszentelt Felvidékünkre. Ezzel az érzéssel teljen meg lelketek és honvédségünk
dicső múltjához méltóan szeretettel zárjátok szívetekbe a visszanyert ősi magyar föld minden
lakóját. Büszkén és bizalommal bocsátalak utatokra, azzal a biztos tudattal, hogy az örök
igazság jogán és az új életre támadt magyar erő segítségével visszaszerzett magyar
területeket soha, semmi szín alatt nem hagyjuk el többé. Isten és a Haza nevében előre!
(Vitéz nagybányai Horthy Miklós hadparancsa, 1938. november 5.)

Útvonalleírás
A drégelypalánki vasútállomástól a vasúttal párhuzamosan indulunk a kék
vasmacska jelzéssel, majd a sorompónál balra kanyarodunk. Átkelünk a
vasúton, és az Ipoly felé tartunk. Jobbról a focipálya marad el mögöttünk,
majd elérünk egy információs táblát, ahol háromfelé ágazik az út. Mi balra
kanyarodunk, és elhaladunk a távvezeték mellett (rajta a kék vasmacska).
Nemsokára az út kettéágazik, mi ismét a balra tartó utat választjuk.
Vizenyős, nedves ártéri réten haladunk, de ne riadjunk meg, a süppedős
terület csak 20-30 méteren lassít le minket. Az út balra ívelve éri el az
Ipolyt kísérő erdősávot. Egy kökénybokrot érünk el, melyet követően nem
sokkal megérkezünk az átkelési ponthoz. Ez egyben az első ellenőrző
pont, melynek révésze szállít át a folyó felvidéki oldalára. A túlsó oldalra
érve jobbra folytatjuk az utunkat. Pár méter után máris Ipolyhídvégen
vagyunk, megyünk egyenest tovább a templomtorony irányába.
Keresztezünk két utcát, majd a harmadik keresztutcán, a templomnál balra
fordulunk. A főút felé tartó utcában balról a Hársfa vendéglő csalogat
minket. Elérve a főutat, átkelünk rajta, és a szemben lévő utcán folytatjuk
utunkat. Balról a volt tsz romjai láthatók, mígnem a falu végén jobbról egy
nagy szénabála búcsúztat bennünket. Szántóföldön, nevezetesen répaföldön
haladunk, míg annak végén egy öntözőcsapnál a bal oldali utat választjuk.
A répát balról őszi búza, jobbról repce váltja, így érkezünk egy mobilvadászleshez, mely mögött egy feszület is van a fák között. Jól jegyezzük
meg ezt a pontot, mert míg most a jobbra tartó utat választjuk, abban az
esetben, ha nem tévedünk el, a túra végén a balra tartó úton fogunk majd
ide visszaérkezni. Tehát a magaslesnél most jobbra indulunk, majd egy
újabb elágazásnál nem maradunk a bokorsor mellett, hanem jobbra tartva
leereszkedünk egy árokba. A szőlőhegy felé haladunk, melynek oldalában
egy zöld házikó áll. Leérve az árokba, onnan balra, felfelé indulunk, a
szőlőhegy bal oldalában. Teraszról teraszra haladunk, balra feltűnik a zöld
ház, mely után utunk ösvénnyé válik. Innentől jobban figyelnünk kell a
szalagozásra, mert az ösvény felérve a hegyre többfelé ágazik. Nekünk a
szalagokat követve jobbra kell tartani, majd kissé feljebb érve balra
kanyarodunk egy tölgyesbe. Az erdőben innentől már a fákra festett H
betűk is segítik a tájékozódást. A tölgyesben vezető utunk kiér a szántóföld
mellé, majd ki is lép, hogy az erdővel párhuzamosan haladjunk a jobban
járható szántó szélén. Az első adandó alkalommal visszatérünk balra az
erdőbe, és ott folytatjuk az utunkat. Cserjés-bokros ösvényen haladunk a
szalagozással, hogy aztán egy erdőirtásnál élesen jobbra forduljunk. Kicsit
ereszkedünk, majd kilépünk az erdőből a szántóföldre. Itt jobbra meglátunk
egy feszületet, amelyet a szántón átkelve érünk el. A két fa közt álló

feszülettől még tovább ereszkedünk a bokrok felé, ahol balra indulunk le
egy állatok által gyakran járt árokban. Leérünk egy rétre, jobbra egy házikót
látunk, de mi megyünk tovább egyenest. Nemsokára egy útelágazódásba
érünk, itt mi a bal oldali úton megyünk tovább. Utunk jobbra kanyarodik,
majd felindul a víkendházakkal megszórt domb felé. Erdőben kaptatunk
felfelé, az út jobbra ível, míg a szalagozás ösvénnyé nem válik, és ki nem ér
az erdőből. Bokros terepen érünk fel a házakhoz, ahol jobbra kanyarodunk,
és a meredek oldalon fel nem érünk a dombtetőre. (Visszatekintve a
Börzsöny és a Cserhát bércei láthatók az Ipoly völgye mögött.) Itt
kisétálunk a gyér forgalmú aszfaltra, mellyen balra indulunk Ipolyfödémes
felé. Az út kanyarjában egy újabb kereszt látható, illetve egy kopjafa a
2009-ben az Atlanti-óceán felett lezuhant födémesi fiatalember emlékére.
Lesétálunk a majd színmagyar faluba, és a kocsmánál felkeressük az
ellenőrzőpontot, ahol némi frissítő vár bennünket. A kocsmától indulva
átkelünk a fenyőknél lévő kis hídon, jobbra fordulunk, majd két kerítés közt
rögtön balra, és felindulunk a szántóra. Az első nagyobb elágazásnál nem
jobbra tartunk, hanem egyenesen megyünk tovább a szántó menti úton.
Jobbra feszület tűnik fel, miközben a távolban jobbra a Selmeci-hegység
látható. Egy újabb magaslesnél érjük el az erdőt, amelybe bebújva balra ível
utunk, mely lassan elér egy rétet (rakodó). Itt egyenesen megyünk tovább, a
bal oldali úton (H felfestés), melyről nem kell letérnünk, mert a
hegyoldalban a Medve-kút alá kanyarog. A Medve-kúthoz fellépcsőzve be
kell írni ezen igazolófüzetbe, milyen felirat olvasható a forrás felett,
amelyből egyébként bajos inni az eltört cső miatt. Visszatérve az útra,
tovább folytatjuk az utunk, míg le nem érünk egy T elágazásba, ahol egy a
Medve-kúthoz irányító tábla látható. Itt mi balra fordulunk, majd 100
méter ereszkedés után jobbra visszakanyarodunk. A Berincsek-patak
völgyében haladunk, balra a patak szép meandere látható (mint a
Dunakanyar a Prédikálószékről). Egy rétre érve, most már ezen folytatjuk
utunk. A különös dobozok láttán ne lepődjünk meg, a Barátságkőolajvezeték felett túrázunk, a kitisztított rét is ennek köszönhető. A
patakot átlépve szántók közé fut utunk, ez már az Olvári-patak völgye. Az
útról továbbra sem kell letérni: a völgy mindinkább kiszélesedik, átkelünk
az Olvári-patak jobb oldalára, szemben pedig feltűnik a Börzsöny. Egy tsz
épületegyüttese felé tartunk. Leérünk egy betonútra, melyen jobbra
fordulunk. Jobbra elmarad egy ház, míg szép lassan felkaptatunk a dombra.
Balra erdő, majd szántó, jobbra végig szántó látható. Újabb elágazódásba
érve nem a betonnal megyünk jobbra, hanem balra fordulunk. Jobbra
letekintve Kis- és Nagytúr látható, majd hirtelen előbukkan az ipolysági
lakótelep. Garázsok mellett érünk be Ságra. Elérve egy főutat, mi balra

