A nagytétényi Szelmann ház 2021. évi őszi kirándulása
A három napos program összeállítói és vezetői Bánhegyi Boglárka és Bánhegyi
Ferenc
Október első napjaiban nógrádi utunkat Pásztó belvárosának megtekintésével
kezdtük. Az Árpád és Zsigmond kori történelmi és néprajzi értékeket kerestük fel.
Az Oskolaház és a bencés kolostor maradványai a kisváros egyedülálló
műemlékei.

A kolostor és a rendház oltáránál a felajánlás szobra látható

Az Oskolaház múzeumként szolgál
Következő úticélunk a Kárpát-medence egyik leghíresebb és nagyszámú
látogatottságnak örvendő búcsújáró helye Mátraverebély-Szentkút. Nógrád
megye számos vallási emlékhelye országos hírnévre tett szert. Salgótarjánban

található az a pártalan kálvária, amelynek feljáratánál egy barlang fogadja a
látogatókat a Szent Imre hegyen. A barlang a Történelmi Magyarország határait
formázza.

Mátraverebély-Szentkút a Kárpát-medence egyik legnevesebb búcsújáróhelye

A salgótarjáni Kálvária a Szent Imre hegyen abban egyedülálló, hogy a barlang,
amiben a Szent Korona felajánlást ábrázoló szobor látható, a Történelmi
Magyarország határait formázza
Salgótarjánban a Magyarországon nagy múlttal rendelkező szénbányák egyik
központjában nem maradhatott ki a Bányamúzeum felkeresése.

A Salgótarjáni Bányamúzeum bejárata és belső terei

Ha Nógrádban járunk, akkor a palócok világát, néprajzi, történelmi emlékeit,
értékeit ki sem kerülhetjük. Számos helyen megcsodálhatjuk a házaikat, egyéb
építészeti emlékeiket, szokásaikat, s a semmi mással össze nem téveszthető
viseletüket. Hollókőt és vidékét utunk során most nem érintettük, de Rimóc és
Kazár néprajzi értékeit alaposan szemügyre vettük.

Rimóci tájház. Rimóci viseletek a falu Babamúzeumában

Kazári viseletek a település szépen kialakított épületegyütteseiben
Nógrád híres a várairól is, hiszen kis túlzással elmondható, hogy minden hegy
csúcsán áll, vagy valaha állt egy vár. Közülük az egyik, Somoskő mind történelmi,
mind természeti értékeiben kivételes. No meg abban is, hogy a várhegy egyik része
itt maradt, a trianoni Magyarországom, a másik része a bazaltömléssel együtt
jelenleg Szlovákiához tartozik.

Somoskő vára a bazaltorgonákkal és a vár előtt álló Petőfi kunyhóval
A programból nem maradhatott ki a méltán világhírű Ipolytarnóci
Ősmaradványok, illetve az Ősfenyő Bemutatóhely. A természeti ritkaságok,
továbbá az ősmaradványok olyan együttese került ezen a vidéken a felszínre, ami
Európa-szerte ritkaságnak számít, egyes elemei pedig egyedülállóak a világon.

Az Ipolytarnóci Bemutatóhely bejárata és a túraútvonal egy-egy része

Az Ősfenyő Bemutatóhelyen a Bükkábránynál talált 7-8 millió éves
mocsárciprusok láthatók
Nógrád bővelkedik olyan természeti ritkaságokban is, ami a különleges látványt
kereső természetjáróknak igazi csemegét kínál. Az egyik ilyen a Nógrádszakál
közelében, az Ipoly egyik mellékága, a Páris patak völgyében húzódó szurdok. A
különleges szurdokvölgy a köztudatban a Palóc Grand Canyon néven is ismert,
mintegy másfél kilométeres hosszúságú völgyszoros.

A Palóc Grand Canyon, Nógrádszakál közelében

A másik felkeresendő természeti csoda a Kazár melletti hegygerinc déli oldalán
kialakult riolittufa. A holdbéli tájra emlékeztető, mélyen barázdált és növényzet
nélküli felszín kevés helyen található a világon. A vulkánmozgásoknak
köszönhetően mintegy 20 millió évvel ezelőtt került a felszínre ez a képződmény.

A Kazár és Mátraszele közötti riolittufa mező
Balassagyarmaton, a palócok fővárosában megemlékeztünk a Civitas Fortissima,
a Legbátrabb Város történetéről. Felelevenítettük a kis nógrádi város
magyarságának kötődését Balassagyarmathoz és a magyar földhöz. A rövid
ismertetők között megemlékeztünk a városnak is nevet adó család egyik
legnagyobb fiáról, Balassi (helyesen Balassa) Bálintról.

A Városháza felirata, a Civitas Fortissima ma is azt hirdeti, hogy
Balassagyarmat a Legbátrabb Város névvel büszkélkedhet

Nógrád határon innen és határon túli területe – többek között – két nagy magyar
író emlékét is őrzi. Utunk során Mikszáth Kálmán életének egy fontos állomására
érkeztünk el, amikor Horpácson meglátogattuk a Mikszáth Kúriát.

Mikszáth Kálmán szobra a Kúria előtti parkban

Mikszáth életének fontos emlékei a Múzeum belső tereiben

