
Abasár - Kozmáry kilátó
Résztáv:  6,54 km   Össztáv: 6,54 km

Résszint: 255 m  Összint: 255 m
Nyitva tartás: 7:15 – 10:45

A kapun kilépve a Ságvári utcában találjuk magunkat. Az oszlopokon feltűnik a S körútjelzés mellett 
lila  Mária út  jelzés is.  Innen ezt  kövessük a kápolnáig.  A templomnál  ismét  jobbra kanyarodunk,  
elérjük a Fő utat.  Itt  átkelünk az aszfaltcsíkon és balra indulunk. A kanyar után a lila jelzésünket  
követve a Dózsa György úton érjük el Abasár szélét. ( Nini, visszatért a S körút is- ez a kis tékozló  
még leírt egy plusz kunkort!)
Elérve a Dózsa György út végét  jobbra fordulunk és a település szélső utcasorával párhuzamosan 
caplatunk 500 métert. Ezután hirtelen balra a szőlős felé térünk. Irány az emelkedő a S körút lila Mária  
út kombón a szőlők peremén kacskaringózunk, majd 700 métert lekanyarogva elmarad a szőlő. Marad 
a széles tankcsapdás út. Erről a jelzés egy kis ösvényre vált, meredek és morzsalékos a talaj. Újabb  
600 méter, kiérünk egy szélesebb kocsiútra, ezen balra alig 60 méterre a Szent Anna kápolna.
A kápolnától a S sávon indulunk Mátrafüred irányába. A széles úton előbb egy pihenő majd 530 
métert letudva egy ház mellett megyünk el. . Továbbhaladva egy mezőre érünk (vitorlázó repülőtér). 
Az erdő és a rét határán haladjunk. Az út hirtelen derékszögben jobbra (követve az erdő peremét) egy 
kis ösvényre vált. 70 méter és egy széles földúton találjuk magunkat. Ezen a földúton balra induljunk 
és meneteljünk rajta, míg egy kerítésbe botlunk. Ekkor a kerítés felső végéhez felkapaszkodva egy kis 
ösvényre lelünk. Ezzel a kerítéssel párhuzamosan vezet az út. Egy idő után eltűnik a kerítés és feltűnik 
Mátrafüred. Leereszkedünk az Erdészeti Szakközépiskolához és annak a kerítését követjük. Majd a 
zebrán átkelünk a főúton, ahol jobbra térünk a S sáv jelzésen. A buszmegálló után   becsatlakozó a Z+ 
-en balra térünk. A Kilátó utcán felkapaszkodunk a Hegyalja útig amin jobbra térve megpillantunk egy 
fakaput jobbról. A Sh jelzésen felmegyünk a kilátóhoz ahol már vár az ellenőrzőpont

Kozmáry kilátó – Lajosháza
Résztáv:  5,79 km   Össztáv: 12,33  km

Résszint: 160 m  Összint: 415 m
Nyitva tartás: 8:00 – 12:15

Az ellenőrzőpont elhagyása után 510 m múlva a Z-, Sn elágazáshoz érünk. A Z-on balra indulva 1830 
métert caplatunk. 580 méter után jobbra egy nagyon vékonyka ösvényre tér le a jelzés (Ha aszfaltot  
érsz  eltévedtél).  1730 m után  jobbra  egy lejtőn  lemenve  egy széles  földútra  érünk.  Előttünk egy 
„böszme” nagy bánya. Nemsokára elérjük az Ilona- kutat. 400 méter után elérjük a Z-Z+ elágazást. A 
Z- jelzésen folytatva utunkat elérjük Lajosházát az ellenőrzőpontot. 
Jó étvágyat!.

Lajosháza – Mátraszentimre, temető
Résztáv:  7,6 km   Össztáv: 19,93  km

Résszint: 480 m  Összint: 895 m
9:00 – 14:30

A Sn-en 1100 métert erős emelkedőn megtéve  elérjük a S sávot. 2010 méter megtétele után 
megpillantjuk a P+ -et. A P+-en jobbra térve 2740 métert haladva elérjük a Mátrát átszelő főutat, 
ezután a P- jelzésen alig 900 métert haladva elérjük a P- Z- jelzés találkozását. Ezen jobbra térünk és a 
temetőnél megpillantjuk a következő pontot



Mátraszentimre temető - Mátraalmás
Résztáv:  7,1 km   Össztáv: 27,03  km

Résszint: 190 m  Összint: 1085 m
Nyitva tartás: 9:45 – 16:30

A ponttól a  Z sávon haladunk tovább s a templomnál lyukadunk ki. Mátraszentimrét a Széchenyi úton 
hagyjuk el. Egy széles erdei úton haladjunk, majd a műúton átvágva elérjük a Három falu templomát. 
A K+-en a Kúthegyi és a  Fenyves utcát követve nemsokára elérjük a K sávot. A K-.nemsokára jobbra 
felfelé indul, mi a K+, S- duón hagyjuk el Mátraszentlászklót. Párszáz méter és elbúcsúzunk a S—tól 
és a  K+ - en a Smiró Feri útját követve elérjük Mátraalmás szélső házait, ahol a Ph jobbról 
becsatlakozik. A közös jelzésen a Petőfi utcán begyalogolunk a faluközpontba ahol megtaláljuk a 
következő pontunkat

Mátraalmás – Galyatető
Résztáv:  3,7  km   Össztáv: 30,73  km

Résszint: 425 m  Összint: 1510 m
Nyitva tartás: 10:15 – 17:30

Mátraalmást a Petőfi utcán hagyjuk el, majd egy bokros oldalgerincen érjük el a PΔ, K+ elágazását.  
Továbbra is a PΔ jelzést követve átvágunk néhány réten, csatlakozik utunkhoz néhány fahordó ösvény 
és egy kis avaros oldalvölgyzárlatot bejáró harántösvényre érünk. A következő 250 méter,
igen meredek, kőmorzsalékos, még jó időben is nehezen járható útszakaszt leküzdve  erős zihálás után  
érünk Galyavár csúcsára. 
Tőlünk jobbra a Galya-szurdok félelmetes katlanjára, előttünk pedig a Mátra-bérc Lengyendi-galya–
Piszkéstető szakaszára nyílik káprázatos
kilátás. A csúcsot elhagyva átlépünk az egykori vár maradványain; ösvényünk keresztez egy erdészeti 
utat, majd mélyútra vált. Tovább folytatva utunkat felfelé a S- jelzés jobbra elágazik. Elérve az OKT 
nyomvonalát, azon balra fordulunk és elszánt hajrá után  elérjük túránk  következő ellenőrzőpontját a 
nagyszálló parkolójában. 

Galyatető – Veronika rét
Résztáv:  8,7  km   Össztáv: 39,43  km

Résszint: 340  m  Összint: 1850 m
Nyitva tartás: 11:30 – 20:00

 A K -,  S- jelzést követve a S kb. 1 km után jobbra tér, de mi haladjunk tovább a kéken. 3,1 km 
megtétele után becsatlakozik a Zn amin jobbra térünk. 2,6 km megtétele után elérjük a Hatökör urát. 
Innen a Zn jelzésen felmászunk Mátraházára. A parkolót elérve a K sávra váltunk melyet követve 
nemsokára a Veronika réthez érünk. Jó étvágyat!

Veronika rét – Mátrafüred
Résztáv:  8,1  km   Össztáv: 47,53  km

Résszint: 250  m  Összint: 2100 m
Nyitva tartás: 12:30 – 22:15

Ezután, már csak a sípálya 1820 méterét kell leküzdenünk, hogy a csúcsra jussunk. A csúcskőnél 
feltételes ellenőrzőpont várhat minket Itt jobbra fordulunk a Kh,Kn jelzésen. Ezen kb. 1 km-t haladva 
elérjük a két jelzés elágazását. A Kh-et választva leereszkedünk Mátrafüredre, ahol a pihenőpadoknál 
már vár az ellenőrzőpont.

Mátrafüred – pihenőpadok
Résztáv:  5,9  km   Össztáv: 53,43  km

Résszint: 60  m  Összint: 2160 m
Nyitva tartás: 13:15 – 23:30



Innen továbbhaladva kiérünk a vasútállomásra. A síneket követve nemsokára elérjük a S- jelzést. 
Átkelünk a zebrán és az Erdészeti Szakközépiskola felé indulunk egy széles földúton. Követjük a 
keritést elöbb jobbra, majd balra kanyarodunk. Majd hirtelen megint derékszögben jobbra, majd balra, 
a kerítés vonalát követve. Egy kerítés mellett oldalazunk. Ahogy vége a kerítésnek lesiklunk a széles 
földútra. A földúton jobbra indulunk. Figyeljünk, mert a széles útról egyszer csak egy sunyi kis ösvény 
balra fel vele a jelzésünk. Alig 70 méter és elérjük a vitorlázó-repülőtér laposát. Az erdő peremét 
követve balra kanyarodunk. Nemsokára egy ház mellett megyünk el. Majd a háztól 500 méterre az 
erdőből kibukkanva elénk tűnik a Szent Anna kápolna és a kis tó tükre.
A kápolnától a S körútjelzésen indulunk el. A mezőn átbotorkálva egy szőlős melletti széles útra 
érünk. Ezen addig haladjunk, míg az aszfaltra a helyi erők által felfestett Nirvána illetve Curt Cobham 
feliratokat látjuk díszelegni. Itt jobbra kanyarodunk és a kanyarban a pihenőpadoknál megtaláljuk a 
következő ellenőrzőpontot

Pihenőpadok – Cél
Résztáv:  1,7  km   Össztáv: 55,13  km

Résszint: 15  m  Összint: 2175 m
Nyitva tartás: 13:30 – 24:00

Az aszfalton  ereszkedve,  a  szőlők  között  elérjük  Abasárt.  1500  méter  után  elérjük  a  Fő  utat.  Itt 
ismételten  rálelünk  a  S  körútjelzésre.  A  Fő  úton  jobbra  kanyarodunk,  majd  elérve  az  Aba 
gyógyszertárat (400 m), arról lekanyarodva kis utcákon a jelzést követve elérjük célunkat, a CÉL-t.

Gratulálunk!


