
Útvonal leírás 18 és 35 

Mind két táv az Általános Iskolából kilépve a Fő úton balra halad. Végig emelkedőn 

megyünk, míg elérjük a Patai Kis ABC mögötti Ady Endre utcát, amin lefelé haladunk a S∩ 

jelzésen az utca végéig. Balra jól látjuk a Kecske-kő hegyet. Elérve a Bajcsy utat, elhagyjuk a 

jelzést és balra fordulva 20 m-t teszünk meg, majd jobbra fordulunk a Klapka utcába. 300 m 

után elérjük a patakot.  

A gázlón átmegyünk és jobbra haladunk egy földúton. Kb. 50 m után balra, egy bevágásban 

lévő földútra fordulunk, ahol a szalagjelzést figyeljük. Enyhe emelkedőn haladunk, majd az első 

földúton balra fordulunk (szalagjelzésnél) és a hegyoldalban csaknem emelkedőmentes úton 

haladunk a szőlőskertek között.  

Kb. 800 m után egy magasfeszültségű távvezetékhez érünk és alatta emelkedőn néhány 

oszlopközt teszünk meg az első kétlábú oszlopig. Itt jobbra fordulunk. (Szalagozás!) 200 m után 

a szalagokat figyelve újra a távvezetékkel párhuzamosan haladva elérjük a műutat. A korláton 

átlépve az úton továbbmenve a Kecske-kő csúcsra érünk, az 1. ellenőrzőponthoz.  

Érdemes az épület mögött 30-40 m-t továbbmenni a szép kilátás érdekében. Alattunk van a falu, 

szemben a Várhegy, ahol a 2. ellenőrző pont lesz, mögötte a Havas. Balra a nyugati Mátra többi 

hegyei láthatóak. 

 Visszafordulva a feljöveteli nyomvonalon lemegyünk a magasfeszültségű vezeték alatt és a 

föld-úton jobbra fordulva lemegyünk a temetőig, ahol elérjük a Szűcsi országutat. Ezen balra 

visszamegyünk a faluba. Elérve a Fő utat azon átmegyünk és a szemben lévő Vári úton a K∩ 

jelzést követve feljutunk a 2. ellenőrzőponthoz, a Várhegyre. Itt is Gyönyörű kilátásunk van! 

A várhegyi zászlótól tovább megyünk kb. 300 m-t északi irányba, majd kissé ÉNy-ra és a 

baloldali legszélső szőlőtábla mellett az Acéloson keresztül a Kántordomb felé haladunk.(A 

szalagozást kövessük!) Az utolsó magányos szőlőtábla után kisebb kanyarokkal bokros területen 

haladunk a földúton felfelé. Visszanézve egyre szebb a mögöttünk lévő táj. Egy facsoport mögötti 

magasles után a Havas alatti erdei úthoz érve, azon jobbra fordulunk és beérünk az erdőbe.  

1000 méter megtétele után a szalagozást követve, jobbra kijövünk az erdőből és balra a 

földúton haladunk a szőlők felé. Jobbra hamarosan meglátjuk a harmadik magaslest, mely a 

Virágdombot elhagyva 300 m-re kövesutat találunk, balra haladunk rajta egy kerítés mentén, a 

kerítés végéig. Itt újra balra fordulva elérünk a Diós-kút nevű 3. ellenőrzőpontra.  

 Ezután a földút kettéágazik: 

 A PM 18 résztvevői a S jelzésen balra, a Havas felé fordulva, emelkedőn folytatják a tú-

rát, a PM 35 résztvevői jobbra fordulva a völgyben haladnak tovább az erdészeti úton, a S 

jelzést követve itt jobbra folytatjuk utunkat. 

 A 30-as távon a jelzést követve egy tanya mellett haladunk el - a fajzati vadászházhoz érünk, 

ahol a 4. ellenőrzőpont található, itt vizet kell vételezni.  

Az ellenőrzőpont és a vadászház között jobbra tekintve a fák között, láthatjuk a Perry kastélyt, 

mely a környéken híres és titokzatos múlttal rendelkezik. 

A vadászház előtt jobbra követjük a jelzést egy széles erdészeti úton. A S jelzés hamarosan 

balra egy keskenyebb erdei úton, egyre erősebb emelkedőn haladunk és felérünk a Sástó-

dombra. Itt egy irtás előtt kissé balra fordul a Káva irányába, melyre egyre erősödő emelkedőn 

1,3 km után érünk el a 5. ellenőrzőpontra a Kávára. 



A Káva után 100 m-re lefelé egy jól látható nyiladékban halad utunk. Hamarosan elérjük a 

závozi hármashatárt és továbbra is a S jelzésen haladunk, egy kerítés mellett, majd egy széles 

erdészeti útra, jobbra fordulunk, továbbra is a kerítés mentén. 300 m után egy balra elágazó úton 

haladunk, a jelzést követve. További 500 m-t megtéve, újra balra térünk egy másik úton, egy 

erősödő emelkedőn. Újabb 1 km-után a S jelzés véget ér, elérjük a Z jelzést, melyen 90 

fokkal jobbra fordulunk. 300 m után egy jelzőtáblánál balra fordulunk a Z jelzésen a Tót-

hegyesre, a 6. ellenőrzőponthoz érünk. Itt is érdemes a látványnak szentelni néhány percet, 

megkeresve a csúcson lévő hegyes követ. A 815 m magasság a túra legmagasabb pontja. 

Az ellenőrzés után a Z jelzésen megyünk vissza a lejtő alján lévő elágazásig a jelzőtáblához, 

ahol balra fordulva több mint 4 km-en ezt a jelzést fogjuk követni. Az útbaigazító táblánál balra, 

250 m re egy tisztásnál újra balra fordulva elérjük a Babik-forrást, a menedékház mellett. Ne 

felejtsük el kiegészíteni vízkészletünket! 

 A kunyhó előtt jobbra fordulva átmegyünk a tisztáson, a jelzőtábla mutatja az irányt. A tisztás 

másik oldalán egy utat találunk, amin a jelzést követve egy jobbra elágazáson és egy bal forduló 

után, a jelzőtáblától 1 km-re a Zsipátó völgybe érünk. 

Innen egyre meredekebb emelkedőn jutunk fel a Mátra talán legszebb csúcsára, a 708 m-es 

Világos-hegyre ahol a 7. ellenőrzőpont van. A hegy szikláiról csodálatos kilátásban lesz részünk. 

Látható lesz a Kékes-tető és az Alföld is. 

A gerincen végigvezető ösvényen a jobbra lévő tisztásra jutunk, amin meredeken lefelé 

átmenve megtaláljuk a jelzést, és a meredek erdőben a jelzés menti ösvényen lejutunk a hegy 

derekába. Innen már kényelmesebben követjük a jelzést. 

Egy fenyvesen áthaladva, a tölgyes rész után egy irtáson haladunk keresztül. Egy széles 

erdészeti útra jutva haladunk, majd annak bal kanyarulata előtt egyenesen továbbmenve követjük 

a jelzést egy ösvényen, ami a Kőmorzsás tetőről a fokozatosan sűrűsödő tölgyesbe vezet. Az 

erdészeti úttól 450 m-re elérjük a Z jelzést ahol a 8. ellenőrzőpontot találjuk.  

Ezen jobbra fordulva a Z jelzést követjük.80 m után utunk áthalad a Nagy lénia nyiladékon, 

majd 500 m után balra fordul egy a Nagy léniára merőleges irányba haladó nyiladékra. 

Ennek végében egy mély vízmosásos völgybe érünk, aminek az oldalán kissé jobbra leérünk a 

száraz-patakhoz, majd arra merőlegesen fölmegyünk és egy csemetekerti kerítés mentén, a kert 

végénél egy erdészeti útra érve balra fordulunk. 300 m után ferdén jobbra letérünk az útról és egy 

gyér erdőn keresztül a Más-patak medrébe érünk.  

A meder oldalán lemegyünk a patakhoz, majd balra fordulva egy gázlón átmegyünk rajta. A 

jelzést követve 250 m-t megtéve kiérünk a fajzati aszfaltozott útra.  Az aszfaltozott úton jobbra, 

250 m után az 9. sz. ellenőrzőponthoz érünk, újra Fajzaton vagyunk. 

Pecsételés után az útról balra egy földúton – a már ismert útvonalon – a S jelzésen a 

Holevicki tanya felé megyünk. 

A PM 30 és a PM 18 résztvevői közös útvonalon a Holevicki tanya mögött a vadvédelmi 

kerítés mentén emelkedő ösvényen halad a Havas csúcsa felé. 

A S jelzésen a tanyától 200 méterre, balra eltávolodik a jelzés a kerítéstől. Innen alig látható 

ösvényen, a jelzést fától fáig követve egy erdészeti utat keresztezve haladunk egyre feljebb, majd 

egy másik erdészeti utat elérve, jobbra fordulunk a csúcs irányába. Utunktól balra három tisztás 

mellett megyünk el. Az utolsóról nézzük meg a panorámát. Előttünk a völgyben terül el 

Gyöngyöspata, mögötte a Kecske-kő. Jobbra a Nyugati Mátra hegyeit látjuk. Innen egy ösvény 

vezet a Havas 599 m magas csúcsára, ahol az utolsó, a 4. és a 10. sz. ellenőrzőpont van. 



Az ösvényen továbbhaladva figyelmesen kövessük a jelzést, néhol szükség szerint táblával és 

szalagozással is segítjük a tájékozódást. A hegyről lefelé menet jobbra egy magasles mellett 

haladunk el. Innen a jelzést elhagyva, egy kisebb vízmosáson átmenve egy erdészeti úton 

haladunk a hegy lábánál véget érő erdőig. Itt egy földúthoz érve azon balra fordulunk. 50 m után 

a bokrokon lévő szalagozás mentén átmegyünk a Tehéntánc bokrai között egy földúton a Danka 

patakkal párhuzamosan haladó nagyobb földútig, amin balra a falu felé fordulunk. 

A hegyoldalban lévő régi elhagyott pincék mellett haladunk el, majd a falu szélén már 

használatban lévőket találunk. A patak melletti úton az első hídon átmenve, majd a patak mentén 

50 után egy kis gyaloghídon újra átkelve, felmegyünk a házak közé. Az aszfaltozott úton a házak 

között haladva egy kőhídhoz érünk, ami után az Arany János utcán elérjük a Fő utat. Menjünk 

át a túloldalra, ahol jobbra a műemlék híd melletti gyalogos hídon keresztül jutunk a célhoz, a 

Nekcsei Demeter Általános Iskolába. (Az udvari kapun menjünk be.) 


