Patai Mátra 50
Túránk első 9 kilométerén a szalagozást kell követni. Az iskolából kiérve balra a Fő utcán indulunk
el, majd a Patai Kis ABC mögötti Ady Endre utcába kanyarodunk balra, majd a Bajcsy utcába
jobbra, azután közvetlen a Klapka utcába fordulunk jobbra. A patakon átkelve a szalagozás
mentén feljutunk a Kecske-kőre az 1. ellenőrzőponthoz.

Név: ____________________

Gyöngyöspata

Az úton ahol feljöttünk, ott megyünk vissza az elágazásig és ott jobbra fordulva folytatjuk utunkat.
Az utat követve leérünk az Szűcsi országúthoz, amin balra kanyarodva, a város felé vesszük az
irányt. Elérjük újra a Fő utat, amit keresztezve egyenesen a Vári-úton haladtunk tovább a pincék
között kanyarogva. Egy rövid emelkedőt leküzdve érünk fel a Várhegyre, ahol a 2. ellenőrzőpont
található.

Kecske-kő

6:00-7:00
Várhegy

6:10-7:40
Diós-kút

Az országzászlótól továbbra is a szalagozást követve, egy útjelzőtábla mutatja a helyes irányt, amit
követve kiérünk a műútra, ahol balra kanyarodva a szőlők között 2 km megtétele után elérünk a 3.
ellenőrzőponthoz, a Diós-kúthoz.
A szalagozáson tovább haladva egyszer csak feltűnik a S jelzés, amin jobbra kanyarodunk és
elérünk a Fajzatpusztán lévő 4. ellenőrzőpontra. Víz vételi lehetőség!!!

6:20-8:30
Fajzatpuszta

Tovább haladva a S jelzésen egyre combosabb emelkedőkön érünk fel a Sástó-dombra, majd a
Káva csúcsúra ahol az 5. ellenőrzőpont várja a túrázókat.
A csúcskövet elhagyva a S jelzések elég ritkává válnak. Ezért az elágazásoknál legyünk
körültekintőek! A závozi hármashatárnál jobbra fordulunk, majd néhány keményebb emelkedőkön
elérjük a Z jelzést ahol jobbra fordulunk, majd a Z jelzésű útra fordulunk balra, ami felvisz túránk
legmagasabb pontjára a 815 méteres Tót-hegyesre, ahol a 6. ellenőrzőpont van.

6:50-9:15
Káva

7:00-9:40
Tót-hegyes

7:05-10:20
Hideg-kút

A pecsét után Zjelzésen ereszkedünk vissza az elágazásig, ahol jobbra kanyarodva lassan
elérjük a Z jelzést és a Péterke-hegyen keresztül elérjük a 7. ellenőrzőpontot, ahonnan 200
méter kitérővel feltölthetjük a víztartalékokat a Hideg-kútnál.
Továbbra is a Z jelzésen haladva felkapaszkodunk a Szalajkás-tetőre, majd a Vöröskő-bércre
majd elérjük a P▬ jelzést, ahonnan a szalagozást követve felérünk a Gortva-Jójárt-kiltóba a
8. ellenőrzőponthoz.

7:25-11:20
Nyikom (kilátó)

A szalagozáson visszaindulva, a P▬ jelzésen indulunk Mátrakeresztes felé. Lassan elérjük a P▬ és
P a jelzések elágazását. A P talán szebb útvonalán megcsodálhatjuk a Vidróczki-barlangot és a
vízesést. Mikor a két jelzés újra találkozik, már lassan Mátrakeresztesen a parkolóba érünk a 9.
ellenőrzőpontra. Óvár Vendéglőben 100 forint kedvezményt adnak a rajtban adott kupon ellenében.

7:40-12:10
Mátrakeresztes

8:00-13:15
Világos-hegy
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Puskaporos-kút 2,2

8:40-14:30
Nagy-lénia

A – résztáv
B – össztáv
C – részszint
D – össz. szint

8:50-16:20
Fajzatpuszta

Egyre meredekebb lejtőn lejutunk a hegy derekába, ahonnan már kényelmesebben haladhatunk
tovább a Zjelzésen. A kőmorzsás-tetőtől egy fokozatosan sűrűsödő tölgyesbe vezet az út. A Z
és Z elágazásában található a 11. ellenőrzőpont.

9:10-17:30
Puskaporos-kút

Innen tovább a S jelzésen haladunk az előttünk tornyosuló Havas hegy csúcsára, ahol a 13.
ellenőrzőpont található.

9:50-18:50

A S jelzésen tovább haladva elkezdjük az ereszkedést a Havasról. 2 km múlva meredeken érünk
le egy völgybe, ahol az utolsó, azaz a 14. ellenőrzőpont van a Puskaporos-kútnál.
A szalagozást követjük Danka-patak medrében Gyöngyöspata felé. A patakon átkelve, a
szalagozás mentén érkezünk meg a pincékhez. Itt a patak mellett az első hídon át, majd egy
gyaloghídon tovább megyünk fel a házak közé. Egy újabb kőhíd visz az Arany János utcára, ami a
Fő útba torkollik. Itt jobbra pedig a hídon átkelve beérünk a célba, az iskolába.

B
(km)

Gyöngyöspata

Kiérve a falu főútjára jobbra fordulva és azt követjük a település végéig. Az utolsó háznál jobbra visz
a jelzés, a patakon keresztül. Ezután fokozatosan emelkedő úton érünk a Keresztesi-nyeregbe. Itt
a S▬ jelzést elhagyva a Z jelzésen haladunk tovább, ami az útba- igazítótáblától indul. Továbbra is
fokozatosan emelkedik az út, majd 1,6 km után balra fordulunk a Z jelzésre, amelyet a Babikkútig követünk. (A forrás a volt menedékháznál található, vízkészletünket egészítsük ki!) A
Zjelzést követjük tovább. Kis idő múlva a Zsipátó-völgybe érünk, majd egyre meredekebb
emelkedőn érünk fel a Mátra talán legszebb csúcsára a Világos-hegyre, ahol a 10. ellenőrzőpont
van. A hegy szikláiról csodálatos kilátás nyílik a környékre.

Utunkat jobbra folytatjuk a Nagy-lénia nyiladékon keresztül. A Zjelzést követve, az árnyékos
erdőből kiérve kijutunk egy műútra, ahol jobbra fordulva érünk vissza Fajzatpusztára a 12.
ellenőrzőpontra.
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Rajtidő: _________
Célidő: _______

750,00
550,00
350,00
150,00

9:00-17:00
Havas

9:30-18:15
Gyöngyöspata

10:00-20:00

5

