
Abasár – Markazi kápolna
Résztáv: 5,14  km   Össztáv: 5,14 km

Résszint: 60  m    Összint:  60 m
Nyitva tartás: 6:30 – 9:15

A kapun kilépve jobbra indulva rácsatlakozunk a lila Mária út jelzésre. A Ságvári Endre úton egészen 
a falu széléig battyogunk 1400 métert, ahol az aszfaltnak vége szakad. Itt egyenesen folytasssuk 
utunkat a szőlők között bő 1000 métert. Mikor már csaknem „nekiszaladunk” egy fasornak, balra 
fordulunk. Egészen az Abasár – Markaz közti műutig menjünk, ezen jobbra. 1600 méteres bandukolás 
jutalma a Markaz határában levő gyöngyszem, egy gondozott kápolna. Itt vár az 1. ellenőrzőpont. 

Markazi kápolna – Markazi vár
Résztáv 4,1:  km   Össztáv: 9,24 km
Résszint: 270  m    Összint:  330 m

Nyitva tartás: 7:00 – 10:30

A pecsét beszerzése után a fűúton leereszkedünk Markaz központjába. Baloldalt egy hídnál 
becsatlakozik a ZL jelzés. Ezt követve elérjük a Markazi vár elágazását, ahol balra térve újabb pecsét 
vár. 

Markazi-vár – Markazi-kapu
Résztáv 4,9:  km   Össztáv: 14,14  km

Résszint: 324  m    Összint:  654 m
Nyitva tartás: 7:45 – 11:45

A pecsét begyűjtése után visszamegyünk az elágazáshoz, de most az egyenesen a gerincen 
fokozatosan emelkedő ágát választjuk a Z romjelzésnek. 3560 méteres emelkedés után elérjük a Z rom 
Z sáv elágazását a Mária-képesfánál  Mi a Z sávon balra indulunk, a 800 méter után átmegyünk egy 
kerítéskapun. Egy újabb kerítéskapun áthaladva elérjük a Z és a K sáv találkozását a Markazi-
kapunál.Feltételes ellenörzőpont

Markazi kapu – Domoszlói kapu
Résztáv 4,5:  km   Össztáv: 18,64 km

Résszint: 205  m    Összint:  856 m
Nyitva tartás: 8:15 – 13:00

Itt jobbra a K sávon indulunk el szemben a Mátrabérc útvonalával. Hullámvasút! 4350 méteres fel-le, 
le-fel után, egyik csúcson az Oroszlánvárnál vár a feltételes ellenőrzőpont. Leóvakodunk a 
Domoszlói-kapuhoz, ahol pecséttel várnak.

Domoszlói kapu – Recsk
Résztáv 3,2:  km   Össztáv: 21,84  km

Résszint: 25  m    Összint:  881 m
Nyitva tartás: 8:30 – 13:45

A K+ jelzést választva elindulunk balra az erdészeti úton. Párszáz méter megtétele után egy 
hajtűkanyarban jobbra letér a jelzés. Mi is letérünk s elindulunk lelfelé. Eléred a bánya felé vezető 
műutat, azon balra, majd a Kh-ön jobbra melyet követve a park bejáratához érünk, ahol már vár a 
pecsét. 



Recsk, Emlékpark –Szent István csevice
Résztáv 4,9:  km   Össztáv: 26,74  km

Résszint: 105  m    Összint:  986 m
Nyitva tartás: 9:00 – 15:00

 Az ellenőrzőponttól a frissen festett P+ jelzésen indulunk el, jobbról egy barakk látható. 1960 métert 
megtéve egy műúthoz érünk, amin balra fordulunk 750 méter után, elérjük a Várbükki elágazást. Az út 
egyik ága az erdészház felé leágazik. Mi haladjunk egyenesen még 170 métert. Balról beérkezik a P  
sáv, ezen megyünk tovább még 230 métert. Az út elágazik, mi a kevésbé járton menjünk még 40 
métert. Itt a P sáv P+ elágazás. A P kereszten folytassuk utunkat az aszfaltúton. 400 méternyire innen  
balról  a  Csiklósd-kútból  vizet  vehetünk.  A  kút  után  80  méternyire  a  P+  elhagyja  a  műutat.  A 
kalandturisták, bozótharcosok tartsanak a P kereszttel.  Nem lesz egyszerű! Mocorkás! Jelzéshiány!  
Mi erre mértük a távot. 420 méter után újra elérjük a műutat. (A "NAGY PISTÁZÓK" ugyanis ez  
hosszabb, maradjanak a műúton. Ez kb. 700 méter). 70 méter gyaloglás után, újra letérünk a műútról 
jobbra. Áthaladva az erdősávon megpillantjuk a műutat, ahova leereszkedünk. A Z és S- jelzést elérve 
a műúton jobbra kanyarodunk. 430 métert megtéve elérjük a Szent István csevicét, újabb pecsét 

Szent István Csevice – Parádsasvár
Résztáv 9,3:  km   Össztáv: 36,04 km
Résszint: 365  m    Összint:  1351 m

Nyitva tartás: 10:15 – 16:30

A csevicétől a S sáv, Z sáv P+ jelzéseken indulunk, Parádfürdő felé 1350 métert. A Sándor réti 
elágazásnál balra térünk a P kereszten. A P+ a műúton halad, ritka jelzések, a jelzés egy helyen vágja 
le a hajtűkanyart. A levágás után a Méhész-kerti elágazásnál találkozik a S kereszttel. (Ez egy 2450 
méteres folyamatosan emelkedő szakasz). A P+, S+ találkozása után jobbra letérünk a közös jelzésen 
610 méternyi út végén, beérkezik a S sáv is. Itt balra az emelkedős úton 180 métert haladjunk. Ekkor a 
S- egy kis ösvényen jobbra eltér. Mi is. 240 méteres lejtő végén találjuk a Klarissza-csevicét. Ha van 
türelmünk, igyunk belőle, ha nincs, 200 méternyire van nyomóskút. A sárga sávot követve haladunk 
Parádóhuta házai között 540 méterre a csevicétől egy S körjelzés balra letér. Mi a S sávot kövessük, 
elég „sápatag”. Enyhe emelkedő után, 1340 méter, egy széles földútra bukkanunk. Se jobbra, se balra! 
Keresztezzük, a túloldalon rejtőzik a S sáv. A következő szakasz a Hársas-tető oldalában csodálatos! 
Fenséges a kilátás. 2510 méternyi ereszkedés után elérjük a 24-es főutat. és azon balra fordulunk. 
Vigyázva haladjunk! 700 méter leküzdése után elérjük az autós pihenőt. Innen már csak 300 méter a P 
kereszten és elérjük a Szent Hubertusz Panzióval szembeni buszmegállót.

Parádsasvár – Kékestető
Résztáv 7,9:  km   Össztáv: 43,94 km
Résszint: 765  m    Összint:  2116 m

Nyitva tartás: 11:30 – 19:00

A pecsét megszerzése után visszaindulunk az autós pihenőhöz. Itt  a P sávon felmászunk a Mátra-
nyeregbe.  Itt  becsatlakozik  a  K-  mely  elkísér  minket  a  Vörösmarty  fogadóig.  A  fogadónál  a  S 
négyzetet választva jobbra elkezdjük az emelkedést Kékestető felé. Nemsokára
 elérjük a S- jelzést , melyen a Sombokron keresztül felmászunk a Csúcskőhöz. Újabb pecsét.

Kékestető – Kis kő
Résztáv 3,68  km   Össztáv: 47,62 km

Résszint: 35  m    Összint:  2151 m
Nyitva tartás: 12:00 – 20:00



A sípálya tetejétől jobbra fordulunk, 72 méteren követjük a kerítés vonalát. Leérünk a szanatórium 
portájáig. Itt rátérünk a Z-, P- jelzésre. Azt követjük elszántan 1135 méteren át. (ezen a szakaszon  
bármilyen fura 30 méter szintemelkedés összejön). A P-, Z- elágazásánál az emelkedős P—ra térjünk 
rá. A gerincet elérve jobbra egy keréknyomos erdészeti úton haladjunk tovább. (Nem sokkal később 
balra leágazik a Po jelzés a Disznó – kúthoz, hazánk legmagasabban fakadó forrásához). A szintes –
lanka lefelé hirtelen meredekbe csap át, itt már feltünnek a csalánfoltok is. Közel 2 kilométerre a P-, 
Z-  elágazásától  elérjük  a  Négyeshatár  kis  pihenőjét.  Itt  a  Z  háromszög  jelzésre  váltunk.  (Valaha 
Markazig vezetett, ma csak a Kiskőig (521 m). A Kiskőnél vár a pecsét.

Kis kő –  Abasár
Résztáv 9,65  km   Össztáv: 57,27  km

Résszint: 40  m    Összint:  2191 m
Nyitva tartás: 13:30 – 24:00

A Zh betorkollik a széles földútba ezen jobbra induljunk el.  Pár perc múlva egy vadetetőt  látunk 
balkézről.  A széles erdészeti útról előbb jobbra, majd balra ágazik le egy út. Mi 1677 méteren át  
maradjunk ezen a dózer úton. Jól figyeljünk a P- egy kis ösvényen keresztezi ezt a széles utat. A bal 
oldali  ágon induljunk el.  Pár  percnyi  erdei  botladozás  után kiérünk a  Peres  –bérc  fiatalosába.  Itt  
mocorkás,  marasztalos utunk lesz (ha egy kényelmes útra térsz az egyenlő az eltévedéssel).  A kis 
ösvényen a   hagyás fákon lesz a jelzés. 2700 méteres szenvedés után leereszkedünk a Vizes – kesző 
völgyébe és itt elérjük a Kékestetőnél elhagyott Z- vonalát. Balra a Z-, P- kettősön 21 méter és egy 
széles  útra  érünk.  Ezen  balra  a  Pn  jelzésen  induljunk  el.  Ez  egy  újonnan  festett  turistaút  ami  
Pálosvörösmartig kalauzol. 2595 méteren át. Figyelem a mezőre érve a jeleket a földön fekvő köveken 
lelhetjük fel.  Pálosvörösmartot a temetőnél,  az Építők útja végénél érjük el.  355 méter és máris a  
templomnál vagyunk. Itt a Rákóczi úton balra kanyarodjunk. Még 1,2 kilométer és az Abasár táblánál  
forduljunk jobbra. Keljünk át a patakon. A patak túlpartján egy balos után rálelünk a S körút jelzésre.  
A jelzés egy darabig a patakkal párhuzamosan halad, majd távolodni kezd. Abasárt a Dobó úton érjük 
el.  Azon 510 méter és elérjük a Fő utat (egy megkapó emlék balra, az 5 millió megnem született  
magyar  emlékműve)..  A Fő úton  jobbra  forduljunk.  300 métert  megtéve  balra  a  Kapás-  ház  felé  
kanyarodjunk le a sárga körút jelzést követve. Innen még 300 méter a cél


