IPOLYTARNÓCI ŐSLELETEK
LOMBKORONA-SÉTÁNNYAL
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2019. szeptember 28. (szombat)
autóbusszal
6.00 órától, a Blaha Lujza téren, a Corvin áruház előtt
6.30 órakor

Az Ipoly völgy végén található Ipolytarnóc, ahol különleges látnivaló várja az
érdeklődőket. A Pilis és a Börzsöny között elhelyezkedő terület arculatát a folyó hozta
létre, amely valaha háborítatlanul kanyargott medrében. A meg-megújuló áradások és
apadások alakították ki a folyót kísérő mocsarakat, morotvatavakat. A folyó közel 20
évig tartó szabályozása során rendezett part alakult. A természetvédelem alatt álló növényfajokból jelenleg 170 védett és 10
fokozottan védett faj állománya ismert a szakemberek előtt a Nemzeti Park területéről. Ennek kiemelkedő emléke az
Ipolytarnóci Őslénytani együttes.

Program
A nap során először Szécsénybe látogatunk... A község első ismert földesurai a
Kacsicsok voltak. Ezt követően került az egész birtok a királyhű Szécsényi Tamás
birtokába, akinek nemcsak Nógrádban, de más vármegyében is hatalmas birtokai voltak.
Rákóczi Ferenc révén fontos történelmi esemény színhelyévé vált, az 1705-ben tartott
országgyűlés nyomán. A város legfontosabb látnivalóit a történelmi városközpontban
tekinthetjük meg. Itt található az egykori Forgách-kastély, mely a belső vár alapjaira
épült. Az épületben 1975 óta a Kubinyi Ferenc Múzeum működik. Másik kiemelkedő nevezetessége a Ferences templom és
rendház. A Ferences templomot Szécsényi Tamás emeltette gótikus stílusban, XXII. János pápa engedélyével, az 1330-as
években. Barokk berendezését osztrák és magyar mesterek készítették. Építészetileg legértékeseb része a gótikus sekrestye.
Állítólag ebben a helyiségben imádkozott II. Rákóczi Ferenc 1706-ban. (Belépők: F: 2.000,- Ft, Ny: 1.000,- Ft)
Szécsény után Ipolytarnócra vezet utunk, amely Nógrád megye legészakibb települése. Sokan látogatják, mert a
Természetvédelmi Terület egyedülálló látnivalója az itt található ősmaradványok. A
terrületet már 1944-ben védetté nyílvánították, és az “ősvilági Pompei” máig
leggazdagabb harmadkori lábnyomos lelőhelyének számít. A kb. 1 órás séta során
szakszerű vezetés segítségével ismerkedhetünk meg egy sok millió évvel ezelőtti
világgal. A biológiai tanösvény – szabad séta keretében – a környék állatvilágát és helyi
bányászatát mutatja be. Az Ipolytarnóci Ősmaradványok egyik új fejlesztéseként a
természetvédelmi terület játszótere mellett egy lombkorona-sétány épült, amely igazi
csemege a kalandvágyóknak. A kilátótorony, csúszda és a lombkorona ösvény biztosítás
nélküli alsó szakaszán az általános előírásokat kell betartani, viszont a lombkorona sétány legfelső, hevederes szintje csak
szabályozott keretben áll a látogatók rendelkezésére. (Belépők: F: 1.500,- Ft, Ny, Gy: 900,- Ft)
Az ősmaradványok megtekintése után a határ túloldalán fekvő első településre, Kalondára érkezünk. Már 1368ban szerepel az írott forrásokban. 1554-ig a Kalondai és a Széchenyi család birtoka volt. A 14.-16. században két falura vált szét,
melyek a török hódítás után egyesültek. A trianoni békeszerződésig területe Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott,
1938 és 1945 között újra Magyarország része volt.
 Kalonda látnivalói: Szent Imre herceg tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1854-ben épült a régi templom
helyén. Tornyát 1895-ben építették.
 A községházán a falu egykori életéről, történetéről látható kiállítás.
 A faluban még láthatók a 18. században épített régi parasztházak.
 A templomban látható Kalonday György vörösmárványból készült sírköve 1554-ből.
 A templomkertben a kitelepítettek és meghurcoltak emlékműve áll.
 A község fölött álló Kotyor nevű hegytetőn a kilátóból szép panoráma tárul elénk.
Visszaérkezés Budapestre 19-20 óra körül.

Részvételi díj: 9.990,- Ft/fő + belépők

Akciós ár: 6.990,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő) Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
A programok sorrendje változhat!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 10 75 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256
Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

