
Patai Mátra -35 
 

Túránk első 7 kilométerén 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. 

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 várhegy alatti patakig. A vízen átkelünk és 
balra indulunk, hogy a szalagozás és a patak mentén elérjünk a 2. ellenőrzőponthoz, a 
Puskaporos-kúthoz. () 

Innen két patakmosáson keresztül áthaladva a S jelzésen felemelkedünk az előttünk 
tornyosuló Havas hegy csúcsára, ahol a 3. ellenőrzőpont vár minket. 

A S jelzésen leereszkedünk a hegyről a 4. ellenőrzőpontra, Fajzatpusztára. () 

Innen tovább a Z jelzést követjük. A műútról balra betérünk egy árnyékos erdőbe, majd 
a Nagy-lénia nyiladékon keresztül haladva elérünk az 5. ellenőrzőponthoz az 
elágazáshoz.  

A Z jelzést követve lassan kiérünk az erdőből egy dózerútra, amelyet egy kerítés 
mellett haladva hagyunk el. Innen utunk elkezd emelkedni a Kőmorzsás-tetőn keresztül 
a Világos-hegyre, ahol a 6. ellenőrzőpont vár minket. A hegy szikláiról csodálatos kilátás nyílik 

a környékre 😊 

A sziklás részek után leereszkedünk a hegyről a Z jelzést tovább követve. Kiérünk egy 
tisztásra, amelynek a végén becsatlakozik a Z ahol balra kell fordulni. A két jelzésen 
együtt haladunk tovább 500 méterig a Babik-kút () érintésével. Innen a Z jelzés 
jobbra ágazik el és felvezet túránk legmagasabb pontjára a Tót-hegyesre, ahol a  
7. ellenőrzőpont található. 

Visszaereszkedünk 900 méteren keresztül a Z jelzésen a Z elágazáshoz, amin 
jobbra kanyarodva folytatjuk túránkat. A Z jelzésen 300 métert haladva elérjük a  S 
jelzés kezdetét ahol balra fordulunk és ez a jelzés elvezet a Káva csúcsig, ahol a  
8. ellenőrzőpont vár minket. (S jelzés vezet a csúcskőig)  

A lejtőn elindulva tovább követjük a S jelzést. A Sástó-dombon keresztül 
leereszkedünk újra Fajzatpusztára, a 9. ellenőrzőpontra. () 

A frissítés után elindulva 1 km-ig követjük a S jelzést, majd az elágazásnál balra 
kanyarodunk és a szalagozás elvezet minket a 10. ellenőrzőpontra, a Diós-kút hoz. () 

Innen a műúton haladunk 2,5 km-en keresztül a szalagozást követve. Lassan beérünk a 
falu szélére, ahol jobbra fordulunk egy földútra. A szalagozást követve elérünk a 
Várhegyre, ahol túránk utolsó 11. ellenőrzőpontja vár minket.  

Szalagozást követjük a célig! Az országzászlótól meredek, de rövid szakaszon 
leereszkedünk a pincék közé. Innen picesor bejárattól balra fordulunk a Vári útra, amin 
leereszkedünk a Fő útra, amelyen jobbra kanyarodunk. A gyalogos hídon áthaladva 
pedig elérjük túránk célját, az általános iskolát. Gratulálunk! 

 

Név: _________________________________  

Rajtidő: _________  Célidő: _______  

  

F i g y e l e m ! ! ! 

A kódot a kihelyezett íróeszközzel 
kérjük beírni. 

A túra szintideje 10 óra! 

Gyöngyöspata 

6:00-8:00 

Kecske-kő 

6:10-8:45 

Puskaporos-kút 

6:45-10:45 

Havas 

7:00-11:30 

Fajzatpuszta 

7:10-12:45 

Nagy-lénia 

7:20-12:50 

Világos-hegy 

7:35-13:35 

Tót-hegyes 

7:50-14:25 

Káva 

8:10-15:30 

Fajzatpuszta 

8:20-16:10 

Diós-kút 

8:30-16:50 

Várhegy 

8:50-17:45 

Gyöngyöspata 

9:00-18:00 
 

 

 

 

A 
(km) 

B 
(km) 

C 
(m) 

D 
(m) 

Gyöngyöspata 0 0 0 0 

Kecske-kő 2,6 2,6 134 134 

Puskaporos-kút 7,1 9,7 191 325 

Havas 2,1 11,8 283 608 

Fajzatpuszta 3,0 14,8 35 643 

Nagy-lénia 2,0 16,8 66 709 

Világos-hegy 2,7 19,5 312 1021 

Tót-hegyes 2,9 22,4 190 1211 

Káva 3,7 26,1 64 1275 

Fajzatpuszta 2,2 28,3 0 1275 

Diós-kút 2,3 30,6 30 1305 

Várhegy 3,2 33,8 44 1349 

Gyöngyöspata 1,1 34,9 22 1371 

 

 

A – résztáv 

B – össztáv 

C – részszint 

D – össz. szint 

 

() – vízvételi lehetőség 
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