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Salgótarján a hegyek, a völgyek és a várak városa. A természet és a történelem különös ta-
lálkozása olyan varázst kölcsönöz otthonunknak, amely pótolhatatlan érték. Boldogsággal 

tölti el szívemet minden Karancson eltöltött séta, vagy a reggeli kávémat kortyolgatva egy pillantást 
vetni a Salgói Vár tövében felkelő napra. Leírhatatlan vonzalom ez, amely tudom, sosem szűnik 
meg, mert ahogy telnek az évek, úgy ragaszkodom egyre jobban ehhez a természetből fakadó har-
móniához. A Salgótarjáni Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel azon dolgozunk, hogy minél 
többek számára felnyissuk ezt az ékszerdobozt azért, hogy felfedezhessék városunk és környéke ér-
tékeit. Mert meggyőződésem, hogy Salgótarján olyan város, amely méltán kerülhet előkelő helyrea 
turisztikai-kulturális úti célok rangsorában.

Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, országgyűlési képviselő

Salgótarjánról sokaknak csak a szocializmus vívmányaként megalkotott, építészetileg 
ugyan helyenként érdekes, de rideg ipari város jut eszébe. Pedig egy másik – a művészeket 

évszázadok óta megihlető – vidék is Salgótarján. Az idelátogató turista a festői szépségű Med-
ves-fennsíkon barangolva Közép-Európa talán legtisztább levegőjét belélegezve gyönyörködhet az 
egyedülálló Salgói és Somoskői vár panorámájában. A térségünket átöleli a világ egyik legszebb 
lovas turistavonala. Kevesen tudják, hogy évtizedek óta érkeznek hozzánk Európa minden ré-
széről lovas túrázók, akik egyre több időt töltenek nálunk. De ez a terület a hegyikerékpárosok 
paradicsoma is. Felejthetetlen élményben lesz része a turistának, ha időt szakít a már-már méltán 
világhírű ugrógála, Dixie Fesztivál és egyéb kulturális rendezvényeinkre. A TDM-ben résztvevő, a 
helyi turizmust felkaroló vállalkozókkal és a Városi Önkormányzattal igyekszünk bemutatni Sal-
gótarjánnak ezt a másik arcát, az országban elsőként létrehozott Geopark kapuját. 

Dr. Palásthy Tamás Salgótarján Helyi TDM Közhasznú Egyesület elnöke

Salgótarján ist die Stadt der Berge, Täler und Burgen. Das Zusammentreffen von der Natur und Geschichte verleiht 
unserem Heim so ein Wunder. Mit dem Salgótarjáner Destinationsmanagement für Touristik arbeiten wir daran, 

dass dieses Schmuckkästchen für immer mehr Menschen aufgeschlossen wird, um die Werte unserer Stadt und seiner Um-
gebung entdecken zu können. Ich bin ja von der Überzeugung geleitet, dass Salgótarján eine Stadt ist, die in der Rangord-
nung der touristischen und kulturellen Reiseziele mit Recht einen hervorragenden Platz einnimmt.

Székyné dr. Sztrémi Melinda Bürgermeisterin, Die Abgeordnete des Parlaments

Über Salgótarján fällt vielen eine nur als Errungenschaft des Sozialismus erschaffene, jedoch düstere Industriestadt 
ein. Die hierher kommenden Touristen gar die reinste Luft in Mitteleuropa einatmend am prächtigen Panorama der 

einzigartigen Burgen von Salgó und Somoskő ergötzen. Unser Ort wird von einem der schönsten touristischen Reitwege um-
armt. Der Ort zählt ferner auch zum Paradies für Mountainbiker. Wenn sich die Touristen Zeit für, das internationale Dixiland 
Festival und die anderen Kulturveranstaltungen nehmen. In Zusammenarbeit mit den, lokalen Tourismus unterstützenden 
Unternehmen und der Selbstverwaltung der Stadt bemühen wir uns, ein anderes Gesicht von Salgótarján, das in dem Land als 
Erstes gegründete Geopark–Tor vorzustellen.

Dr. Palásthy Tamás Der Vorsitzende Lokales Destinationsmanagement
 für Touristik Gemeinnütziger Verein, Salgótarján

Salgótarján is the town of mountains, valleys and castles. The extraordinary encounter of nature and history assigns an 
irreplaceable allure. We work together with the Tourism Destination Management of Salgótarján so as to open this cas-

ket for more and more people letting them discover the values of our town and its surroundings. I am convinced that Salgótarján 
is a town which deserves an illustrious place among the tourist and cultural destinations of Hungary.

Székyné dr. Sztrémi Melinda Mayor of Salgótarján, Member of Parliament

Salgótarján reminds many people of a rigid industrial town created as the achievement of socialism. Tourists can breathe 
the clearest air of Central-Europeand admire the unique panorama from both the Salgó and Somoskő Castles. Our re-

gion is passed through by one of the most beautiful equestrian touristic routes. This region can also offer a splendid opportunity 
for mountain-biking, especially for cross-country cycling. Unforgettable experiences provide the Dixieland Festival and other 
cultural programmes held in Salgótarján. With local entrepreneurs taking part in the local TDM (Tourism Destination Man-
agement), who care for the tourism of Salgótarján as well as its municipal area, we attempt to show this other side of our town: 
the gate to the first Geopark brought about in Hungary.

Dr. Palásthy Tamás Chairman of the Local TDM, Association of Public Utility of Salgótarján
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…Salgótarjánban, a város Budapesttől 
110 km-re, a Karancs, a Medves és a 
Cserhát hegységek ölelésében, a Tar-
ján-és a Salgó-patak partján helyez-
kedik el. A várost övező hegyvidékek 
természeti szépségükkel lenyűgözik 
az idelátogató turistákat. A Karancs 
hegycsoportjáról – melyet „Palóc 
Olimposznak” is neveznek – 729 m 
magas csúcsáról tiszta időben a Ma-
gas-Tátráig is el lehet látni. A városré-
szek a völgykatlanokban helyezkednek 
el, a város ennek is köszönheti egyedi 
hangulatát és látványos panorámáit.
Aktív turizmus egész évben
• változatos  gyalog túrák 
• nordic walking túrák
• kerékpár túrák

(kiépített kerékpár úton)
• lovas túrák

Üdvözöljük Welcome Willkomen

Willkommen in Salgótarján! Die 
Stadt liegt 110 km von Budapest ent-
fernt, umarmt von Karancs- und Me-
des-Gebirge, am Ufer des Tarján- und 
Salgó-Baches. Die Besucher werden 
durch die wunderschöne Umgebung, 
Natur und Bergen einfach überwältigt. 
Von der auch „Olympos der Palozen” 
genannten, 729 m hohen Bergspitze 
des Karancs-Gebirge kann man bei 
klarem Wetter bis Tatra-Gebirge se-
hen. Die Stadtteile befinden sich in den 
Kesseltälern, dieser Lage hat die Stadt 
ihre eigenartige Stimmung und ihr se-
henswürdiges Panorama zu verdanken.
Akitiv-Tourismus im ganzen Jahr: 
abwechslungsreiche Wanderwege, 
nordic-walking Wanderwege, Fahr-
radrouten (auf den ausgebauten 
Fahrradwegen), Reitwege.

Welcome to Salgótarján! Our town 
can be found 110 km from Budapest, 
situated in the valleys of the Karancs, 
Medves and Cserhát Mountains and 
the Tarján and Salgó Brooks. The 
wonderful natural environment of 
Salgótarján attracts the attention of 
every tourist who arrives in our town. 
The highest point of the surroundings 
of Salgótarján is the 729 m top of the 
Karancs Mountain (also known as the 
Palóc Olympos). Several tourist routes 
lead up to the top, where a lookout tow-
er waits for the ones who have a keen 
interest in admiring the lovely panora-
ma of the Karancs-Medves Region.
Active tourism every day of te year.
• varied hiking routes
• nordic walking routes
• bicycle routes
• horse riding

Dr. Förster Kálmán Városvédő és Városszépítő Egyesület: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13., E-mail: forster.st@gmail.com
Rónafaluért Baráti Társaság: 3141 Salgótarján-Rónafalu, Rónai út 32., www.ronafalu.hu
Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány: 3100 Salgótarján, Meredek út 7. , Telefon: +36(32) 310-811 
                                                                                           www.nogradtancegyuttes.hu
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A Novohrad – Nógrád Geopark az Eu-
rópai Geopark Hálózat és az UNESCO 
Globális Geopark Hálózat első, kezdet-
től fogva nemzetközi (határon átnyúló) 
geoparkja. Bolygónkon számos olyan te-
rület található, mely feltárja a tudomány 
és a nagyközönség számára Földünk 
4,6 milliárd éves történetének fejezeteit, 
nyomait. A geoparkban több, földtudo-
mányi szempontból jelentős ilyen emlék 
maradt fenn, melyek egyben lenyűgöző 
látványt is nyújtanak. A geopark szer-
vezet feladata a terület földtudományi, 
táji, természeti, ökológiai, archeológi-
ai, történelmi és kulturális értékeinek 
megőrzése, bemutatása, geoturisztikai 
termékké formálása, ezáltal a helyi gaz-
daság fejlesztése. A Nógrád megye 63 
és Dél-Szlovákia 28 települése alkot-
ta Novohrad – Nógrád Geopark 2010 
tavaszán vált az UNESCO védnöksége 
alatt működő Európai valamint Globális 
Geopark Hálózatok tagjává 

Magyar English Deutsch

Der Novohrad - Nógrád Geopark ist 
der erste, von Anfang an internationa-
le (grenzüberschreitende) Geopark des 
Europäischen Geopark Netzwerks und 
des Globalen Netzwerks der UNES-
CO Geoparks. Aufgaben des Geopark 
- Netzwerks sind der Erhalt der Geo-
diversität und die Bekanntmachung 
des geologischen Erbes unter Besichti-
gung der Geowissenschaft, Landschaft, 
Ökologie, Archäologie, der geschichtli-
chen und kulturellen Werte durch die 
Förderung des Geotourismus, um die 
lokale wirtschaftliche Entwicklung zu 
unterstützen. Der Novohrad - Nógrád 
Geopark besteht aus 63 Gemeinden im 
Komitat Nógrád und 28 Gemeinden 
in der Südslowakei.

The Novohrad-Nógrád Geopark is 
the first geopark of the European 
Geoparks Network and the Global 
Geoparks Network of the UNESCO. 
Our geopark is intended to be an in-
ternational organization from the be-
ginnings. The task of the geopark or-
ganization involves the conservation 
and presentation of our geological, 
ecological, archaeological, historical 
and cultural values. Nevertheless, one 
of the aims of the organization is to 
integrate all the mentioned treasures 
in order to form geo-touristic offers to 
help develop the local economy. The 
Novohrad –Nógrád Geopark consist 
of 63 settlements of Nógrád County 
and 28 settlements of South Slovakia.

Novohrad – Nógrád Geopark: 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9. , Telefon: +36(32) 423-303 
E-mail: info@nngeopark.eu, www.nogradgeopark.eu
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Fossilien

A világhírű természetvédelmi terület 
a geopark szakmai központja, a geotu-
rizmus kedvelt helyszíne. A 20 millió 
éves Ősvilági Pompeji különlegesen 
színes, Európában páratlan színvona-
lon mutatja be földtani örökségét. Cá-
pafogakkal hintett tengerparti föveny, 
szubtrópusi erdő hatalmas, megkö-
vesedett fái, egzotikus növénylenyo-
matok, ősvilági szörnyek lábnyomai, 
a vulkáni tufa áradatában összesült 
maradványok, s mindezek eredeti 
helyzetükben, egy geológiai tanösvény 
mentén ismerhetők meg. Kőzetparki, 
biológiai és kőszikla ösvények egészíti 
ki a terület tanösvény hálózatát, mely-
nek bejárása akár egész napos progra-
mot nyújthat a természetkedvelőknek. 

Das weltberühmte Naturschutzge-
biet dient dem fachlichen Mittelpunkt 
des Geoparks und ist eine beliebte 
Destination für Geotourismus. Das 
20 Millionen Jahre alte vorweltliche 
Pompeji stellt sein geologisches Erbe 
auf besonders vielfarbigem, in Euro-
pa einzigartigem Niveau zur Schau. 
Haifischzähne eingebettet im Küsten-
sand, versteinerte Riesenbäume aus 
den subtropischen Wäldern, exotische 
Abdrücke von Pflanzen, urzeitliche 
Trittspuren der Urtiere, in der vulka-
nischen Asche eingelagerte Überreste 
können in ihrer ursprünglichen Lage 
auf dem geologischen Lehrpfad spa-
zierend bewundert werden.

Amongst others, the world-known 
natural reserve is the headquarters of 
the geopark officials as well as a belov-
ed spot of geo-tourism. The Prehis-
toric Pompeii is the well-preserved, 
unparalleled remains of a 20 million 
years old palaeo-habitat destroyed by 
volcanic eruptions. Coastal grit scat-
tered with shark teeth, tree trunks of a 
huge fossilized subtropical forest, and 
footprints of prehistoric monstrosities 
are waiting for the visitors along the 
geological study trails.

Ipolytarnóci Ősmaradványok: 
Postacím: 3138 Ipolytarnóc, Pf.: 1.  
www.osmaradvanyok.hu
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A Karancs-Medves vidék hegyei ott-
hont adnak több várnak is Salgó-
tarján környékén, melyet a Kacsics 
nemzetség tagjai építtettek a tatár-
járást követően. Az egyik közülük a 
Salgóbánya szomszédságában maga-
sodó várhegy. Ezen az egykori vul-
kánon található 625 méter magas-
ságban Salgó vára. Birtoka volt ez az 
erődítmény rossz hírű rablólovagok-
nak, a törökök is elfoglalták, később a 
környék lakossága használta a romos 
épületet kőfejtőként. Salgóbányáról 
egy kényelmes tempójú, 20 perces 
séta után juthatunk fel a Salgói vár-
hoz. Az várból gyönyörű kilátás nyí-
lik a környező településekre, hegyek-
re. Tiszta időben a Tátra csúcsai is 
megmutatják magukat a vár tornyá-
ból szemlélődőknek.

Das Gebirge der Waldlandschaft Ka-
rancs-Medves birgt mehrere Burgen 
in der Gegend von Salgótarján, die 
das Geschlecht Kacsics nach dem Ta-
terenzug hat erbauen lassen. Eine der 
Burgen ist der Festungsberg, der sich 
in der Nachbarschaft der Siedlung 
Salgóbánya erhöht. Auf diesem ehe-
maligen Vulkanberg steht die Burg 
von Salgó in Höhe von 625 m. Von 
Salgóbánya kann man nach einem 
20 Minuten langen Spaziergang die 
Burg Salgó erreichen. Von der Burg-
ruine bietet sich eine herrliche Aus-
sicht auf die umliegenden Berge. Bei 
klarem Wetter reicht bis zu Gipfel 
der Tatra.

The Karancs-Medves Mountains 
are home to several castles around 
Salgótarján, which were built by the 
members of the dynasty Kacsics af-
ter the Tartar invasion of Hungary in 
1241-42. One of them is located on 
the castle hill overlooking Salgóbán-
ya. On the top of this extinct volca-
no one find the Salgó Castle on a 625 
m high basalt peak. We can reach 
the castle 20 minute walk from Sal-
góbánya. We can enjoy a wonderful 
panorama from the castle as it has a 
view on the nearby mountains. If the 
weather is clear, even the peaks of the 
High Tatras reveal themselves. 

Várak
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A Somoskői vár szintén egy bazalt-
kúpra épült 526 méter tengerszint 
feletti magasságban. A részlegesen 
helyreállított vár ma Szlovákia terüle-
tén áll, de a magyar oldalról, Somos-
kőből is akadály nélkül látogatható. 
Hatalmas, kerek tornyából már-már 
madártávlatból csodálhatjuk a kör-
nyéket.

A Füleki vár ma Szlovákia területén 
található, közel Salgótarjánhoz. A 
vár Bebek-tornyában tekinthető meg 
„A füleki vár évszázadai” című állan-
dó kiállítás. A tárlat a vár és a telepü-
lés történetét mutatja be. Salgótarján 
környékének történelme messzire 
nyúlik a múltban. Bizonyítékul erre a 
környékünk várai szolgálnak. Remek 
kirándulóhelyek a történelem és a 
természet csodálói számára Baglyas-
kő és a zagyvafői várrom.

Die Burg von Somoskő wurde auch 
auf einem Basaltkegel in 526 m Mee-
reshöhe erbaut. Die teilweise reno-
vierte Burg gehört heute zu der Slo-
wakei, man kann sie jedoch auch von 
der ungarischen Seite, aus Somoskő 
ungehindert besuchen. Von dem ge-
waltigen, rundförmigen Turm kann 
man die Gegend beinahe aus der Vo-
gelperspektive bewundern.

Die Burg von Fülek befindet sich 
heute auf dem Gebiet der Slowakei, 
nahe der Stadt Salgótarján. Im Be-
bek – Turm der Burg ist die ständige 
Ausstellung „Jahrhunderte der Burg 
in Fülek“ zu besichtigen. Die Ausstel-
lung stellt die Geschichte der Burg 
und der Stadt vor.

The Somoskő Castle was built on a 
basalt peak with an elevation of 526 
m. The partly renovated castle can be 
found in Slovakia now, but it can be 
visited freely from the Hungarian vil-
lage Somoskő as well. From its huge, 
round tower we can admire the land-
scape almost from a bird’s eye view.

The Fülek Castle is located in Slova-
kia; 20 km from Salgótarján. In one 
of the towers of the castle, which is 
called „Bebek-tower”, a permanent ex-
hibition can be found, called „Centu-
ries of the Castle of Fülek”. The exhi-
bition reveals the history of the castle 
and the village for the visitor.
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Rónafalu településen található a 
12 méter magas Mogyorósi-kilátó, 
ahonnan gyönyörű panoráma tárul a 
látogatók elé.

Mogyorósi-kilátó

Somoskőn található az Ipoly Erdő 
Zrt. Salgótarjáni erdészete által mű-
ködtetett vadaspark. Területe 17 ha. 
Őshonos vadászható magyar vadfa-
jok lakják: muflon, őz, dám és vad-
disznó

Somoskői Vadaspark: Telefon: +36-30/331-1876

Im Dorf Rónafalu befindet sich eine 
12 m höhe Ausblickshöhe, von der 
sich ein herrliches Panorama vor uns 
auftat.

In Somoskő befindet sich der Wild-
park. Die Fläche beträgt 17 Hek-
tar. Uransässige, jagdbare, ungari-
sche Wildarten so wie Muffeltier, 
Reh,Damhirsch und Wildschwein 
leben im Park.

The Mogyorósi lookout tower can 
be found in Rónafalu. From the top 
of the tower visitors can admire the 
wonderful panorama of the Karancs-
Medves Region.

It has an area of 17 hectares which is 
situated in Somoskő and has indige-
nous Hungarian species, such as wild 
sheep, roe deer, fallow deer and wild 
boar. 
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Erdészház Försterhaus

A salgóbányai Erdészház azzal a cél-
lal jött létre, hogy az erdőt megta-
pasztalhatóvá tegye az idelátogatók 
számára. A három különböző helyi-
ség más-más érzékszerveinkre hat: 
Az első teremben megtapasztalhat-
juk, hogy milyen az éjszaka sötétjé-
ben tájékozódni az erdőben, a máso-
dik teremben fényképeken kel életre 
az erdő ezerszínű gazdagsága, a har-
madik helyiségben az erdőgazdálko-
dásról és a természetvédelemről mu-
tatnak be kisfilmeket.

Erdészház: 3109 Salgóbánya, Vár u. 4. , Telefon: +36 (32) 435-049, E-mail: salgoerdeszhaz@mail.globonet.hu

Das Försterhaus in Salgóbánya ist mit 
dem Ziel zustanden gekommen um 
den Touristen, Wanderern Erlebnisse 
aus dem Wald sichern zu können. Die 
drei verschiedenen Raume wirken auf 
unsere diversen Sinnesorgane. In dem 
ersten Raum können wir erfahren wie 
man sich im Wald in der Finsternis 
der Nacht orientiert. In dem zweiten 
Raum belebt sich der vielfaltige Reich-
tum des Waldes durch Bilder. In dem 
dritten Raum werden Kleinfilme über 
die Forstwirtschaft und den Natur-
schutz vorgeführt.

The Forester’s Lodge in Salgóbán-
ya was opened to provide visitors 
with images and impressions of a 
forest. The three different rooms of 
the building affect different organs of 
sense. You can experience the feeling 
of finding your way in the forest at 
night, you can watch films that give 
details on forestry and nature pro-
tection, and you can also meet the 
animals and see the most important 
plants of our forests.
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Múzeumok

A múzeum a megyei történeti 
muzeológia központja. Egyedülálló 
Madách és Mikszáth anyaga révén 
országos gyűjtőkörrel rendelkezik. 
Különleges értékű egysége a Salgó-
tarjánban élt Balázs János cigány fes-
tő, képzőművészeti és kézirat anyaga. 
Időszaki kiállításai közül országos 
jelentőségű a Salgótarjáni Tavaszi 
Tárlat és az Országos Rajzbienná-
lé. Állandó kiállítása a Nógrád az Új 
Korban. Az épület 2006-ban műem-
léki védettséget kapott.

Kálvária, a Baglyas-kő Vár Termé-
szetvédelemi Látogatóközpont, Or-
szágzászló Emlékpark, Pécskő, Ka-
rancs kilátó, Margit-kápolna, Tarján 
Glass Látogatóközpont, Tarján Glass 
Üveg múzeum, Szilváskő, Bazalt-or-
gona, Közép-bánya-tó, Medves-fenn-
sík, Uránia Csillagvizsgáló, 

Das Museum ist eine Zentralstelle für 
geschichtliche Museologie im Komitat 
Nógrád. Zwei ständige Ausstellungen 
erwarten die Besucher im Geschich-
tenmuseum Nógrád. Eine der Ausstel-
lungen zeigt die Geschichte Komitats 
Nógrád im gegenwärtigen Zeitalter, 
und die zweite stellt eine Kunstaus-
stellung vom Sammelwerk von Ernő 
Mihályfi vor. Im Museum sind immer 
bildkünstlerische-, historische-, ar-
chäologische-, volkskünstliche Ausstel-
lungen und auch wechselnde Ausstel-
lungen moderner Kunst zu sehen.

Kalvarienberg, Baglyas-kő Vár Erhal-
tung Besucherzentrum, Memorial Park 
der Landesflagge, Pécskő Berg, Karan-
cs Standpunkt, Margaret-Kapelle, Ba-
saltorgel, Szilváskő, Tarján Glass Besu-
cherzentrum, Medves Plateau, Central 
Lake Mine, Sternwarte Urania.

The museum is the centre of the his-
torical museology in Nógrád County. 
The visitors can see two permanent 
exhibitions in the Nógrád Museum 
of History. One of them introduc-
es us into the modern age history of 
County Nógrád, while the second 
one is an art exhibition from the col-
lection of Ernő Mihályfi. The always 
has temporary exhibitions in connec-
tion with fine arts, history, archaeolo-
gy, folk art, or pop art.

Calvary, Baglyas-kő Vár Conserva-
tion Visitor Center, Memorial park 
of the Country flag, Pécskő, Karancs 
viewpoint, Margaret-Kapelle, basalt 
organs, Szilváskő, Tarján Glass Visi-
tor Center, Medves Plateau, Central 
Lake mine, Uránia Observatory

Dornyay Béla Múzeum: 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2., Tel.: +36 (32) 520-700, fax: +36 (32) 314-169 
E-mail: info@dornyaymuzeum.hu, www.dornyaymuzeum.hu
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Magyarország első, természetes, föld 
alatti bányamúzeuma 1965-ben nyílt 
meg az egykori József lejtős akna 
(1937-1951) épségben lévő, eredeti 
állapotában elhagyott vágatrendsze-
rében. Az 1980-ban ipari műemlékké 
nyilvánított lejtős aknában működő 
muzeális gépek, a frontfejtés hangjai, 
az egyes munkafázisok megjelenítése, 
a bányászok, a bányalovak viaszfigurái 
teszik életszerűvé e földalatti élet ne-
héz, tiszteletet érdemlő, gyakran áldo-
zatokkal járó munkáját. A bejárat előtt 
kialakított emlékpark a bányaszeren-
csétlenség során elhunyt nógrádi bá-
nyászoknak állít emléket. 1985-től a 
bányakolónia épületében a „Szénbá-
nyászat Nógrád megyében a kezdetek-
től 1946-ig” címmel látható kiállítás.

Das erste natürliche unterirdische 
Bergbaumuseum von Ungarn wur-
de 1965 in seiner Urversehrtheit be-
wahrten Originalzustand eröffnet. 
Das Museum in dem bhangschacht 
wurde 1980 als Baudenkmal der In-
dustrie erklärt. Der usstellungsplatz 
im Freien vor dem Museumseingang 
ist ein Erinnerungspark für die No-
grader Opfer der Bergbauunglücke. 
Ab 1985 kann man im Gebäude der 
Bergbaukolonie die usstellung „Koh-
lenbergbau im Komitat Nógrád“ be-
sichtigen.

The museum – the first underground 
one in natural surroundings in Hun-
gary – was opened in 1965 and since 
that time it has been a tourists’ attrac-
tion with most of the visitors. In the 
centre of the town shows old mining 
equipment in its original condition, 
which bears witness to the past of 
coal mining in Nógrád County. The 
once busy mine was declared an in-
dustrial monument in 1980. In 1985 
an historical exhibition was opened 
in the neighbouring building of the 
former mining colony and in 1946 
the methods of transporting coal on 
the surface were also put on display 
around it.

Bányászati Kiállítóhelye:
3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 1. Tel.: +36 (32) 420-258
www.banyamuzeumsalgotarjan.lapunk.hu
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Távolság: kb. 8 km. 
Idő: 3-4 óra 
Megközelítés: Salgótarjánból a 11 B jelű helyi járatú 
autóbusszal vagy személygépjárművel 

Salgóbánya-Erdészház          , Salgó nyereg, jobbra 
kanyarodva         , Salgó vára-         , Salgó nyereg-           ,
Boszorkánykő-        , Salgó-nyereg, jobbra kanyarodva        , 
Parkoló                  , Kopjafa, jobbra kanyarodva, letérve a
jelzett útról- Szénbányászati emléktáró- Eresztvény-
Madártani bemutatóhely- jobbra kanyarodva a 
buszmegállónál, a játszótér mellett-          , Petőfi-sétány-
Petőfi-pihenő, Petőfi-forrás- Balassi-pihenő- jobbra 
kanyarodva, a régi kisvasút nyomvonalát követve-
Losonczy Anna- pihenő- Losonczy Anna forrás-         , 
jobbra kanyarodva letérve a jelzett útról, Nógrád megyei
kőpark                  , Somoskő Petőfi-kunyhó Harangláb-
Somoskő vára

Túrajelzések

Piros sáv
Red, horizontal stripe on a white ground: main tour route/track. 
Rote Streife auf weißem Grund: Hauptwanderroute

Piros L alak
Red „L” shape mark on a white ground: track leading to a ruin.  
Rote L-Markierung auf weißem Grund: Wanderroute zur Ruine

Piros kereszt

Rote Kreuz-Markierung auf weißem Grund: Verbindungs- bzw. Zweigroute
Piros háromszög
Red triangle on a white ground: tour route leading to a look-out.  
Rote Dreieck-Markierung auf weißem Grund: Wanderroute zum 
Aussichtsturm und zur Ausblickshöhe

Sárga, vízszintes csíkkal
Yellow, horizontal stripe on a white ground: main tour route/track.
Gelbe Streife auf weißem Grund: Hauptwanderroute

Sárga kereszt

Gelbe Kreuz-Markierung auf weißem Grund: Verbindungs- bzw. Zweigroute

Sárga, háromszög
Yellow triangle on a white ground: tour route leading to a look-out.  
Gelbe Dreieck-Markierung auf weißem Grund: Wanderroute zum 
Aussichtsturm und zur Ausblickshöhe

Zöld, vízszintes csíkkal
Green, horizontal stripe on a white ground: „Északi-Zöld” tour route. 
Grüne Streife auf weißem Grund: Nord- Grüne Wanderroute

Túrák
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Streckenlänge: ca. 8 kmDauer: 3-4 Std.
Annäherung: von Salgótarján mit dem Linienbus 11 B 
oder mit dem PKW

Salgóbánya – Forsthaus           Bergsattel Salgó, rechts 
drehen          Burg Salg –       Bergsattel Salgó
Boszorkánykő (Hexenstein)           Bergsattel Salgó, 
rechts drehen          Parkplatz)                    Speerholz, 
nacht rechts drehen, vom makierten Weg abbiegen – 
Bergmann – Gedenkstollen – Eresztvény- Ornithologi-
sche Schaustelle – in der Bushaltestelle am Spielplatz
nach rechts drehen         – Petőfi– Spazierweg – Petőfi –
Raststätte, Petőfi – Quelle – Balassi – Raststätte – nach 
rechts drehen, die Fahrspur der ehemaligen Zahnrad-
bahn entlang – Losonczy Anna – Raststätte – Losonczy 
Anna Quelle        –nach rechts drehen, vom bezeichneten
Weg abbiegen, Steinpark von Komitat Nógrád 
– Somoskő Petőfi Hütte – Glockenstuhl  – 
Burg Somoskő

Distance: 8 km 
Approximately, time: 3-4 hours. 
Access: with the bus number 1/B from Salgótarján, 
or by car. 

Salgóbánya – Forester’s Lodge         – Salgó Col (turn 
right)         – Salgó Castle         – Salgó Col          – 
Boszorkánykő          – Salgó Col (turn right)         – 
car park (leave the marked route to the right)                    – 
Eresztvény (turn right at the bus stop, next to the play
ground)         – Petőfi Walk – Petőfi Resting Place – 
Petőfi Spring – Balassi Resting Place (turn right and 
follow the track of the old dinkey line) – Anna Losonczy 
Resting Place – Anna Losonczy Spring           – 
(turn right, leave the marked route) – Nógrád County 
Rock Park              –   Somoskő: Petőfi Cottage, belfry, 
Somoskő Castle 
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A nógrádi megyeszékhely környékén kijelölt útvonalakat 
végigkerekező bringások nagyrészt erdei ösvények élvezetes 
lejtőin, emelkedőin ismerhetik meg a Karancs-Medves vidé-
kének csodálatos természeti és kultúrtörténeti látnivalóit.

Hossza: 12,0 km (A jelzés két helyen érint/keresztez köz-
úthálózatot, mely megkönnyíti a túrák testre szabását a táv 
és a nehézség tekintetében. Ezek a pontok a következőek: 
Beszterce lakótelepi elágazó, Salgóbánya.)

Útvonala teljes kört ír le a Salgótarjánt körülölelő hegyvidé-
ken. (A jelzés több helyen is érint/keresztez közúthálózatot, 
mely megkönnyíti a túrák testre szabását a táv és a nehéz-
ség tekintetében. Ezek a pontok a következőek: Salgótarján 
– vasúti megállóhely, Somoskőújfalu vasútállomás, Ereszt-
vény, Rónabánya, Bárna, Inászóbányai elágazó, Somlyó üdü-
lőtelep, buszforduló, Kazári út keresztezése, Zagyvapálfalva, 
Baglyasalja, buszforduló.) Hossza: 56,1 km

Somoskő, buszforduló után 200 méterrel áttérési lehetőség a 
sárga kerékpáros turistajelzésre Medves-fennsíki elágazóban 
áttérési lehetőség a zöld és sárga kerékpáros turistajelzésekre 
Rónabányán áttérési lehetőség a sárga kerékpáros turistajelzésre

A sárga kerékpáros turistajelzés útvonalának Somoskő-
újfalu – Eresztvény – Medves-fennsíki elágazó szakasza 
a zöld kerékpáros turistajelzés útvonalának Beszterce la-
kótelepi elágazó – Kercseg-lapos bejárata és Salgóbánya – 
Medves-fennsíki elágazó szakasza a piros kerékpáros turis-
tajelzés útvonala teljes hosszában

A sárga kerékpáros turistajelzés útvonala a Rónabánya 
– Bárna – Inászóbányai elágazó és a Somlyó üdülőtelep, 
buszforduló – Kazári út keresztezése szakaszának kivéte-
lével a zöld kerékpáros turistajelzés útvonala a Kercseg-la-
pos bejárata – Karancs-kilátó közötti szakasz kivételével 
a piros kerékpáros turistajelzés útvonala teljes hosszában

A teljes hálózaton.

3101 Salgótarján, Füleki út 8. 
Telefon: +36-20/3717-333
E-mail: shke@velosport.hu 
www.velosport.hu

3121 Somoskőújfalu, Lovas u 1.
Tel: 32/520-640
E-mail: info@kakuklovasudvar.hu
www.kakuklovasudvar.hu

TÉBA Lovastanya
3123 Cered, Ady E út 1.
Tel: 30/266-1754
E-mail: teba@teba.hu
www.teba.hu

3078 Bátonyterenye, Köztársaság út 6.
Tel: 20/310-7732
E-mail: kolocsanyi.feri@gmail.com
www.cserhatrepklub.gportal.hu
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Die Radfahrer, die die markierten Fahrradwege in der Umgebung 
der Hauptstadt des Komitats Nógrád befahren, werden von den 
genussreichen Gebirgsabhängen die wunderschönen Sehenswür-
digkeiten der Natur und Kulturgeschichte kennenlernen.

Länge der Strecke: 12,0 km. (die Markierung berührt bzw. 
kreuzt die Verkehrstrassen, so kann die Länge und Schwie-
rigkeitsstufe nach Wunsch angepasst werden. Diese Punkte 
sind: Beszterce-Wohnviertel Abzweigung, Salgóbánya.)

Die Route bildet einen Kreis in der bergreichen Gegend von 
Salgótarján (die Markierung berührt bzw. kreuzt die Verkehr-
strassen, so kann die Länge und Schwierigkeitsstufe nach Wunsch 
angepasst werden. Diese Punkte sind: Salgótarján – Bahnstation, 
Somoskőújfalu Bahnstation, Eresztvény, Rónabánya, Bárna, Inás-
zóbánya – Abzweigung, Somlyó Feriendorf, Busendstation, Kreu-
zung mit der Strasse nach Kazár, Zagyvapálfalva, Baglyasalja, Bu-
sendstation). Die Länge der Strecke: 56,1 km.

200 m nach der Busendstation Anschlussmöglichkeit an die 
Gelb-Markierung für die Fahrradtouristen. An der Abzwei-
gung Medves-Hochebene (Medves-fennsík) Anschlussmög-
lichkei an die Grün- und Gelb-Markierung für die Fahr-
radtouristen. In Rónabánya Anschlussmöglichkeit an die 
Gelb-Markierung für die Fahrradtouristen

Empfehlen wir das ganze Netz der Fahrradwege.

Die gelb markierte Strecke für Fahrradtouristen: So-
moskőújfalu – Eresztvény – Medves- fennsík (Medves 
Hochebene) Abzweigung. Die grün markierte Strecke 
für Fahrradtouristen: Besterce-Wohnviertel Abzweigung 
– Eingang zur Kercseg-lapos (Kercseg Ebene) - Medves- 
fennsík (Medves Hochebene) Abzweigung. Die rot mar-
kierte Strecke für Fahrradtouristen auf der ganzen Länge. 

Gelb markierte Strecke für Fahrradtouristen: Rónabánya – 
Bárna – Inászóbánya Abzweigung und Somlyó Feriendorf, mit 
der Ausnahme des Abschnittes Busendstation – Abzweigung 
nach Kazár dann die grün markierte Strecke mit der Ausnah-
me des Abschnittes zwischen Kercseg-lapos (Kercseg-Ebene) 
und Karancs-kilátó (Karancs-Höhe), die rot markierte Strecke 
auf der ganzen Länge. Für die fortgeschrittenen Berfahrradfah-
rer empfehlen wir das ganze Netz der Fahrradwege

Those bikers who ride along the designated routes near-
by Nógrád County will experience the wonderful natural 
and cultural sights of Karancs-Medves along the enjoyable 
slopes of the wooden pathways.

Length: 12,0 kms (The sign reaches road junction in 2 
places, it makes thr distance of the tour easier according to 
it’s difficulty. These points are: the divergence of Beszterce 
housing estate, Salgóbánya).

It’s route draws a whole circle around the hills of Salgótar-
ján. (The sigh reaches road junctions in several places to 
make the distance easier according to the difficulty of the 
tours)Those points are: Salgótarján – railway stop, So-
moskőújfalu – railway station, Eresztvény, Rónabánya, 
Bárna, Inászóbánya divergence Somlyó settlement, bus-
turn, road cross of Kazár road, Zagyvapálfalva, Baglyasalja 
bus-turn).  Length: 56,1 kms

At Somoskő, 200 meters far from the bus-turn, possibility to 
change onto the yellow biking tourist sign. At the divergence 
of Medves-plateau there is a  possibility to change the green 
and yellow biking tourist signs. At Rónabánya, there is also a  
possibility to change onto the yellow biking tourist sign.

On the whole network. 

The divergence leg of the yellow biking tourist sign at So-
moskőújfalu – Eresztvény – Medves plateau. The divergence 
leg of the green biking tourist sign at Beszterce housing estate 
– Karancs entrance and Salgóbánya – Medves plateau diver-
gence leg. The whole route of the red biking tourist sign.

The whole road of yellow biking tourist sign with the excep-
tion of the divergence of Rónabánya – Bárna – Inászóbánya 
and Somlyó resort, bus-turn  -  Kazári road crossing point. 
The green biking tourist sign road with the exception of the 
leg between the entrance of Kercseg – Karancs panorama 
point. The red biking tourist sign in it’s whole length.
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3141 Salgótarján-Rónafalu, Rónai út 1., Tel.: +36-30/616-5026
Facebook: facebook.com/hollofeszek, www.hollofeszek.hu

3121 Salgótarján-Eresztvény, Tel./Fax: +36-32/435-558
E-mail: recepcio@salgohotel.hu, www.salgohotel.hu

3100 Salgótarján, Karancs út 9., Tel./Fax: +36-32/422-660
E-mail: to.strand@chello.hu, www.galcsikhotel.hu

3109 Salgótarján-Salgóbánya, Mikes K. út 1., Tel.: +36-20/460-7160
E-mail: salgobanya@freemail.hu, www.varlakvendeghaz.hu

3109 St.-Salgóbánya, Szapolyai út 3., Tel.: +36-30/219-6675,  +36-20/423-4132
E-mail: info@vorosfenyo-apartman.hu, www.vorosfenyo-apartman.hu

Szobák száma: 1 db (teljes ház) • Férőhelyek: 8+4 • Fürdőszoba • Televízió • Wifi • 
Zárt parkoló • Kerékpár tárolási lehetőség • Egész évben nyitva • Konyha, főzési lehe-
tőség • Terasz • Tűzrakóhely • Állatbarát • SZÉP kártyát elfogadunk

Szobák száma: 30 db • Férőhelyek száma: 60 fő/ pótágyakkal együtt 80 fő • Fürdőszoba 
minden szobában • Televízió  minden szobában • Wifi a szobákban és a közösségi he-
lyekben egyaránt van • Csak a földszintig akadálymentesített • Saját parkolóval rendel-
kezik • Kerékpártárolásra van lehetőség • Egész évben nyitva • Kert és kinti terasz van 
• Tűzrakóhely • Gyermek és állatbarát • Játszótér saját nincs, de a közelben kb. 5 percre 
van • Saját étterem és drink bár • SZÉP kártyát elfogadunk (OTP, MKB, K&H)

Szobák száma: 30 • Férőhelyek száma: 85 fő • Fürdőszoba: minden szobában • Televízió: 
minden szobában • Wifi: a panzió egész területén • Légkondi: 8 db szobában + étterem + 
különterem • Parkoló • Zárt parkoló • Kerékpár tárolási lehetőség • Egész évben nyitva • 
Konyha, főzési lehetőség •Terasz • Gyermekbarát • Állatbarát • Étterem • Kávézó • Drink 
bár • SZÉP kártyát/Erzsébet utalványt elfogadunk

Szobák száma: 3 db • Férőhelyek száma: 8 db • Fürdőszoba • Televízió • Wifi • Parkoló 
• Garázs  • Kerékpár tárolási lehetőség • Egész évben nyitva • Konyha, főzési lehetőség • 
Terasz, kert • Tűzrakóhely • Gyermekbarát • Állatbarát • Játszótér Salgóbánya központ-
jában • SZÉP kártyát elfogadunk (OTP, MKB, K&H)

Szobák száma:  2 db apartman • Férőhelyek száma: 2x4 fő pótágyakkal max. 2x6 fő • 
Fürdőszoba • Televízió • Wifi  • Zárt parkoló • Kerékpár tárolási lehetőség • Egész évben 
nyitva • Konyha, főzési lehetőség • Terasz, kert • Tűzrakóhely • Gyermekbarát • Játszó-
tér: igen • SZÉP kártyát elfogadunk

Szálláshelyek Accomodations
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3121 St.-Somoskő, Wesselényi út 11., Tel.: +36-32/435-835, +36-30/948-3044
E-mail: bazaltpanzio@altius.hu, www.altius.hu

3129, Nagykeresztúr, Krakkópuszta hrsz . 0203
Tel./Fax: +36-32/222-040, +36-20/934-8548
E-mail: varga-gyorgyi@freemail.hu, www.topartivadaszhaz.hu

3100 Salgótarján, Tó-Strand, 
Tel.: +36-32/431-140, +36-30/549-4239, +36-30/549-4209
E-mail: info@tarjantabor.hu, www.tarjantabor.hu

3104 Salgótarján, rózsafa út 117.
Tel./Fax: +36-32/423-679, +36-30/529-1006
E-mail: okoagrotour@okoagrotour.hu, www.okoagrotour.hu

3121 Somoskőújfalu, Vörösmarty út 39., Tel.: +36-30/825-9395
E-mail: info@varganya.hu, www.varganya.hu

Szobák száma: 6 db • Férőhelyek száma: 18 db •  Fürdőszoba •  Televízió • Wifi •  Lég-
kondícionló •  Akadálymentesített (mozgássérültek fogadására alkalmas) •  Parkoló •  
Zárt parkoló •  Kerékpár tárolási lehetőség •  Egész évben nyitva •  Konyha, főzési lehe-
tőség •  Terasz, kert •  Tűzrakóhely • Gyermekbarát •  Állatbarát •  Játszótér •  Kávézó • 
SZÉP kártyát/Erzsébet utalványt elfogadunk

Szobák száma: 12 • Férőhelyek száma: 34, pótágy: 6 • Fürdőszoba: 7 db • Televízió • 
Akadálymentesített• Parkoló • Zárt parkoló • Kerékpár tárolási lehetőség • Egész évben 
nyitva • Konyha, főzési lehetőség • Terasz, kert • Tűzrakóhely • Gyermekbarát • Állatba-
rát • SZÉP kártya/Erzsébet program elfogadó hely: igen

Szobák száma: 29 db • Férőhelyek száma: 168 db • Fürdőszoba nemenként elkülönített, 
közös mosdó, zuhanyzó, toalett • Televízió közösségi helyiségben • Wifi • Akadálymen-
tesített (mozgássérültek fogadására alkalmas):  szoba, fürdő, toalett • Zárt parkoló • Ke-
rékpár tárolási lehetőség • Egész évben nyitva • Konyha, főzési lehetőség • Terasz, kert • 
Tűzrakóhely • Gyermekbarát • Állatbarát • Étterem igény szerint, előzetes egyeztetéssel 
• SZÉP kártyát elfogadunk

Szobák száma: 2-2 szoba apartmanonként (2 apartman) • Férőhelyek száma: 10 • Für-
dőszoba: 4 db, minden szobához külön • Kábel televízió minden szobában + 1 db 160 
cm-es tv a közös helyiségben • Wifi: 60 Mbit • Parkoló 6 autó számára az utcán • 
Kerékpár tárolási lehetőség biztonságosan zárható helyiségben •  Egész évben nyitva • 
Konyha, főzési lehetőség • Terasz, kert: 800 m2-es kert egy 12 m2-es terasszal és egy 40 
m2-es fedett színnel • Tűzrakóhely: nyársaló, grillező, kemence • Gyermekbarát • Játszó-
tér • SZÉP kártyát/Erzsébet utalványt elfogadunk
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3100 Salgótarján, Kassai sor 40.
Tel.: +36-32/412-026, +36-20/415-7786
E-mail: cserhati.istvan@chello.hu

3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.
Tel.: +36-32/310-788, +36-32/440-868
E-mail: bayeriren@freemail.hu

3100 Salgótarján Eresztvény
Tel.: +36-20/489-6125, +36-20/471-2905
E-mail: kasleder2@freemail.hu, www.fenyvesbufe.gportal.hu

3100 Salgótarján, Kassai sor 26.
Tel.: +36-30/924-2638
E-mail: tarjanborhaz@upcmail.hu, www.tarjanborhaz.hu

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Tel.: +36-32/745-448 
E-mail: stecekavehaz@gmail.com
www.facebook.com/stecekavehaz

3100 Salgótarján, Rákóczi út 12.
Tel.: +36-32/416-068
E-mail: godocukraszda@gmail.com
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Természet
Nature

Natur
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Magyar

English

Deutsch

A Tourinform Salgótarján irodájában 
helyi termékek közül válogathatnak, 
finom termelői mézek, különleges házi 
lekvárok és dzsemek és természetes 
alapanyagú, minden bőrtípusra alkal-
mazható kecsketejes szappanok. A helyi 
termékeken felül ajándéktárgyak is vá-
sárolhatóak az irodában.

In dem Tourinformbüro in Salgótarján 
finden Sie eine reiche Auswahl von loka-
len Produkten wie Honig vom Bauerhof, 
hausgemachten Marmeladen und Obst-
mussen, für alle Hauttypen geeigneten 
Ziegenmilch-Seifen. Ausser den lokalen 
Produkten kann man in unserem Büro 
auch Geschenke kaufen.

The Tourinform Office of Salgótarján 
offers a range of home-made, hand-
made products made in the Karancs-
Medves Region. Our kind custom-
ers can choose from a variety of tasty, 
healthy, home-produced honey sorts, 
unique, home-made jams and our 
goatsmilk based soaps made with dif-
ferent kinds of herbs, suitable for every 
type of skin. Souvenirs and gifts can 
also be purchased at the Tourinform 
Office of Salgótarján ( 5 Fő tér, Sal-
gótarján, 3100).

termékek



Tourinform Salgótarján
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Telefon: 06 32 512 315
Fax: 06 32 512 316
E-mail: salgotarjan@tourinform.hu

Salgótarján Helyi 
TDM Közhasznú Egyesület 
3100 Salgótarján, Fő tér 5.
Telefon: 06 20 559 12 44
E-mail: tdm.salgotarjan@gmail.com

Fotók: 
Drexler Szilárd
Novohrad-Nógrád Geopark
Bencze Péter
nosza.info

Polar Studio

További TDM tagok:  Eufória Bt., Gelka System Kft., Juhar ’97 Kft.,  Karancs-Medves Alapítvány, Micromega 2005 Kft., 
Palócház Kft., Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.,  SMJV Csarnok és Piacigazgatóság, Stellum Marketing Kft., 
Szalmatercsért Baráti Egyesület, Vizi-Lovas Nonprofit Kft.

2014


