
Patai Mátra -10 

A túra teljes hosszában a szalagozást kell követni. Az iskolából 

jobbra a Fő utcán indulunk el áthaladva a gyalogos hídon, ami 

után majd jobbra rákanyarodunk a Szűcsi útra. A város szélén 

letérünk műútról és a szalagozást követve feljutunk a Kecske-

kőre az 1. ellenőrzőponthoz. Érdemes az épület mögött 30-40 

métert továbbmenni a szép kilátás érdekében. Alattunk van a falu, 

szemben a Várhegy, ahol a 2. ellenőrzőpont lesz, mögötte pedig a 

Havas. Balra a nyugati Mátra többi hegyei láthatók. 

Pecsét után visszaereszkedünk az elágazásig, ahonnan balra 

indulunk tovább. A szalagokat követve visszaérünk a faluba, a 

Klapka utcába. Ezután balra fordulunk a Bajcsy utcába, amely 

után jobbra az Ady endre úton felérünk a Fő úthoz. A 

szalagozás átvezet a Táncsics Mihály útra, amelyet követünk a 

várhegy alatti patakig. A vízen átkelünk és balra indulunk el a 

pincék felé. Egy darabig a patakot követjük. Majd egy elágazásnál 

jobb irányba hagyjuk el a nagytávok útját. Ezt az utat követjük a 

Várhegy túloldaláig. A domb túloldaláról érkezve érünk az 

országzászlóhoz, ahol a 2. ellenőrzőpont vár minket.  

A pecsét után a szalagozáson indulunk vissza az elágazásig. Ott 

jobbra fordulunk és haladunk a Ezredév-parkhoz, majd a Szent-

Péter templom romjaihoz. Innen egy lejtő levezet minket Bodicsi 

útra, amin jobbra kanyarodunk a lakott terület felé. 200 méter 

múlva elérjük a Petőfi Sándor utcát, amin szintén jobbra 

fordulunk. Itt a házak között gyalogolva elérjük a Vári utat, amin 

balra fordulva leereszkedünk a Fő útra, amelyen jobbra 

kanyarodunk. A gyalogos hídon áthaladva pedig elérjük túránk 

célját, az általános iskolát. Gratulálunk! 

 

Név: ____________________________  

Rajtidő: ______  Célidő: ______  

Gyöngyöspata 

07:00-11:00 

Kecske-kő 

07:10-12:30 

Várhegy 

07:35-15:00 

Gyöngyöspata 

07:45-16:00 
 

 

 

  

 

A – résztáv 

B – össztáv 

C – részszint 

D – össz. szint 

 

 

A 
(km) 

B 
(km) 

C 
(m) 

D 
(m) 

Gyöngyöspata 0 0 0 0 

Kecske-kő 2,6 2,6 134 134 

Várhegy 4,4 7,0 116 250 

Gyöngyöspata 1,9 8,9 22 272 
 

A teljesítők listája már este 

olvasható lesz az a 

www.alfoldte.hu oldalon. 

 

http://www.alfoldte.hu/

