
Biirzsiiny

Meredeken emelked1 sziklafalak, melynek t6v|ben gydnydr(i - id1nkdnt szeszdlyes - foly6 kanyarog. A tdvolban
felsejlik egykdz'pkori 

'piilet 
k6pe. Hihetetlennek t(inik, de mindez|rt nem kell t6bb szdz kilondtert utazni, el6g

felpattanni az elsd buszra vary vonatra, s alig egy-ndsfdl6rds z)tykdl6d1s utdn el6nk ftrulhat a Bdrzs1ny. A te'
rljletet ry78-ban t1jv'delmi kdrzett' nyilvdnitottdk, najd ry97-ben r'sze lett a Duna-lpoly Nemzeti Parknak. Bu'

dapesthez val6 kdzels|ge, jd levegdje, 1rintetlen, zdrt erd6s6gei idedlis cdlponttl teszik a firdzni vagy sportolni
v6gy6knak.

A Bdrzsiiny-hegys€g az Eszaki-kdz6phegys6g legnyugatibb tagia a Duna 6s az
lpoly foly6k k6zijtt. Terii lete 77o n6gyzetkilom6ter. Erdekess6ge, hogy egyetlen
hatalmas 6svulkAn, ameLy 18.19 mi l l i6 €vvel  ezel6t t  a mioc6n id6szakban heves
kitdr6sek soren, ri ivid id6 alatt szii letett.
Al ta16nos magass5ga 5oo-8oo m, de magasabbnak t(nik,  mert  meredeken emel '
kedik k i  kdrnyezet€b61. Ki i loni isen impoz6ns a d€l i  o ldala,  melyet a szUk Viseg-
r i r l i -<znrn< <zao6lvpt

Itt talethat6 a k6t kiv5l6 kil6t6pont a Hegyes tet6 6s a Szt. Mih6Ly-hegy. Az
ut6bbi  hegy oldal6ban van meredeken a Duna felet t  szik l6s,  vadreg€nyes kbr-
nVezetben a Remete-barlang.
Rdvid gyalogtir;val Zebegenyb6i Cs Nagymarosr6l is megkdzelithet6, a kil5t6s
gydnyiirf i, az es6 el6l is v6delmet nyijt, valamint kiv6l6 ,,piknikezt!" hely.
A hegys6g kdzponti r6sze a Magas-Bdrzsony rzkm hossz0 gerinc6n sorakoznak

a legmagasabb cstcsok, kdz-
ti lk a 939m magas Cs6v6nyos vagy a kdzkedvelt Nagy'Hideg-hegy (865m). A
Nagy-Hideg-hegyen talalhat6 sifelvon6, 6rdekess6ge, hogy itt van az otszegban
a leghosszabb ldeig siel6sre alkaLmas h6.
A hegys6g teri j let6n 3oo-35o forr6son keresztl l l  talal utat magianak a viz a fel '

szinre, olyan b6vizri 6s tiszta patakokat t6pl6tva, mint a Kemence', Ivlalom-,

Bdrzsonyi-  6s Mo196-patak.
A patakvdlgyekben kel lemes 6s l6tvAnyos t0rar i tvonalak v6r i6k a k i16ndut6kat.

Szint6n latvAnyos i t i  c6lok a gyen96n dsszeragasztot t  vulkani  tdrmel€kekb6l

k ia lakul t  szik laform6k, pt . :  Szab6-kcivek,  Hangy6s-b6rc,  0t t6rk6.  Ajanlot t  c6l '
pont az 6szaki  Birrzsi inyben tat6that6 Hont l 'szakadOk, l6tv6nyos 6s kdnnyen

megkt izet i thet6,  a vulkanizmus et t i t t i  kor tenger i  t i led6ke prepa16l6dott  k i  a

szurdok meredek falain.
A hegys6g f t6r5ja kUtOnitsen 6rdekes 6s €rtekes. A ndv6nyzet t0 inyom6reszt

zdrt erd5. Az alacsonyabb szinteken tdlgyesek, 25om felett f6k6nt biikkijsOk

uralkodnak.
A Bdrzsony Crdekess€gei, kdz6 tartozik a KirelyrCti Altami Erdei Vasfit, amely Magyarorszag elsci erdei vas0tvonala volt. Ma m6r

kozleked6stdrt6netl ritkas6gnak sz6mit 6s az egykor 2oo km hosszI bdrzsdnyi kis
vasrithSl6zat egyetlen, m6g miikdd6 vonala 11,3 kilom6teren sz5lLit ja a turist6-
kat Kismaros 6s Kir6lyr€t kdzijtt.

AiSntott evalogttrdk:

Kir6lyr6t - N4agas-Tax - Nagy-Hideg-hegy - Kirelyret
Ki16lyr6t- Cs6v6nyos- Nagy-Hideg-hegy- Magas-Tax" Ki16lyr€t

Ki16ndut6s Szokotv6ra
Kir6tyr€t- Sz6lesmez6- N6gr6d v6ra- 526lesmez6- Ki16lyret
Nagymaros- Hegyes-tet6- ZebegCny- Remete-barlang- Nagymaros

A felsoroltakon kivii l  szemtalan tIradsv6ny hdl6zza be a hegys6g eg6sz teri i le-

t6t, de legf6k6ppen a Magas-Borzsdnyt, ne hagyjuk elhanyagol6dni az dsv6nye-
ket. koDtassuk bakancsainkat s(r(n!
A Bdrzsdny"hegys6g sz6mos sportlehet6s6get kinel. Gyatog-tirAk, fut6-t016k, teliesitmOnytrir6k az eg6sz 6v folyam6n. Arra alkal

mas h6 eset€n siel6s, sffut6s.
Az MTB szerelmeseinek is csebit6 a terep, de szem el6tt kell tartaniuk, hogy gyalogos turistak Sltal s(ri in jert dsv6nyeken hajta.

nak, €s ami fontos - talen a legfontosabb -, hogy egy nemzeti park teri i leten.

J6 szivvet aj6nljuk mindenkinek ezt a f6v6roshoz kdzel fekv6 csodalatos term6szeti adottsagokkal rendelkez6 hegyseget, ak6r spor-
tot6sra, ak6r csal6di kirdndul6sra, a j6 leveg6 €s a gydnydr( kdrnyezet garantelva. 'rn


