


Mátravasút 20-10

0 00:00 0 0

Felsőújváros vm. 0,8 00:14 10 Sárga sáv

Szőke-kút 2,2 00:40 0 Sárga sáv

Cseplye-tető (484m) 3,6 01:05 290 0 Sárga sáv

Sár-hegy (500m) 4,1 01:14 315 0 Sárga sáv

5,5 01:40 315 140 Sárga sáv

6,6 02:00 330 145 Sárga sáv

Tanösvény 1. állomás 8,7 02:38 340 200 Sárga sáv

24-es Főút  (járda) 8,8 02:40 Sárga sáv

9,6 02:54 375 200 Sárga sáv

10 03:01 405 Sárga sáv

Muzsla-tető (478m) 10,8 03:16 495 Sárga sáv

Rákóczi-forrás 11,3 03:25 515 210 Sárga sáv

12,2 03:41 600 Sárga sáv

Ózon Hotel 13,2 04:00 680 Sárga sáv

13,8 04:10 710 Sárga sáv

14,9 04:30 750 210 Piros sáv

P+elág. (Kékestető felé) 15,4 04:40 230 Piros sáv

Gyökeres-forrás 16,8 05:05 360 Piros sáv

Máriácska pihenő 18,6 05:38 505 Piros sáv

24-es Főút 19,6 05:56 555 Piros sáv

19,8 06:00 750 570

Össz.
Táv
(km)

Szintidő 
(óra:
perc)

Össz.
Szint

 fel (m)

Össz.
Szint

le (m)

Következő 
pontig 
jelzés

Rajt: Gyöngyös, kisvasút 
vá. 
(8:00-10:00)

Dobó I.
 u. Járda,

1.ep Szent Anna-kápolna 
(8:30-12:00)
Vitorlázórepülő-tér 
Tanösvény 4. állomás

2.ep Mátrafüred büfésor, 
Tölgy Büfé  (9:00-16:00)
CÉL - 10 km-es táv

Kalló u., sárga sáv
Letérés a főútról

Sárga rom jelzés
[Hanák kilátó és 
emlékoszlop kitérő]

Kecske-bérc sárga 
háromszög elág.

3.ep Mátraháza, parkoló, 
Mátra Büfé  (9:30-14:30)

Cél: Mátrafüred, 
büfésor, Tölgy Büfé  
(9:00-16:00)



Rajtszám: ……….

Név: …………………………………...……

Indulási idő: ………..  Érkezési idő: ….……

Mátravasút 20 km – 10 km
Rajt: Gyöngyös, kisvasút

vá. 
(Kossuth L. u. - Dobó I. u.)

(8.00 – 10.00)

1. EP.: Anna-kápolna
5,5 km / 315m
(8:30-12:00)

10 km - CÉL
20 km - 2. EP.: Mátrafüred

büfésor, Tölgy Büfé
9,6 km / 375 m
(9.00 – 16.00)

20 km - 3. EP.: Mátraháza
parkoló, Mátra Büfé

14,9 km / 750 m
(9.30 – 14.30)

CÉL: Mátrafüred
büfésor, Tölgy Büfé

19,8 km / 750 m
(9.00 – 16.00)

Útvonalleírás: Rajt - Gyöngyös, kisvasút végállomása - a kisvasút mentén kell 
elindulni a Dobó István utcában, majd a lakótelep és a SPAR után, Felsőújváros vm. és
a vasúti híd után jobbra a sárga sávra térünk (végig a sárga sávot követjük 
Mátrafüredig, illetve a hosszú távon Mátraházáig!), ami fölvezet a Cseplye-tetőre és a 
Sár-hegyre. Tovább is a sárga sávon, leereszkedünk a Szent Anna-kápolnához (1.EP). 
Balra fordulunk és mindig a sárga sávot, a tanösvényt követve érünk a Pipis-hegyre, a 
vitorlázórepülő-térhez.  Innen továbbra is a sárga sávon kell továbbmenni, az út levisz 
Mátrafüredre. A főút elérésekor átmegyünk a kerékpárútra/járdára, és jobbra felfelé 
azon haladunk. Mátrafüreden a főúton lévő a büfésoron, a Tölgyfa Büfénél van a 2. 
ellenőrző pont, a 10km-es táv CÉL. Tovább a 20km-es táv: Mátrafüredről a sárga 
sávon kell továbbmenni É-i irányba a főúton. A főútról 400m múlva jobbra letér a 
jelzés a Kalló utcába. Felkapaszkodunk a Muzsla-tetőre, majd leereszkedünk a 
Rákóczi-forráshoz. Elhaladunk a Református üdülő, a Lifestyle Hotel, majd az Ózon 
Hotel mellett. A Mátrai Gyógyintézetet balra kerülve továbbra is a sárga sávot 
követjük Mátraházáig, ahol a parkolóban lévő Mátra büfé a 3. ellenőrző pont. 
Mátraházáról visszafelé a piros sávon ereszkedünk, a Gyökeres-forrás érintésével, a 
Somor-patak völgyében lehet visszajutni Mátrafüredre, a büfésoron a Tölgyfa Büfé a
20 km-es túra CÉL.  Mindenkinek gratulálunk a teljesítéshez!

Előzd meg a kisvasutat!

MÁTRAVASÚT
gyalogos teljesíttmetnytúrátratk

20 km ets 100 km
Igazolófüzet



Kedves Sporttárs!

Szeretettel köszöntünk 
az Előzd meg a kisvasutat! - MÁTRAVASÚT gyalogos teljesítménytúrán.

A túrán két táv teljesíthető, 20 km-es és 10 km-es. Az útvonal mindegyik túránál 
kötelező! A rövidebb távon 13 óráig, a hosszabb távon 16 óráig kell Mátrafüreden a 
célba beérni. A sikeres teljesítéshez az ellenőrzőpontok sorrendben történő érintése 
szükséges. Az ellenőrző pontokat mindenhol narancs-fehér tájfutó bóják jelzik.
A 20km-es túra távja: 19,8 km. Szintemelkedés: 750 m. Szintidő: 6 óra.
A 10km-es túra távja: 9,6 km. Szintemelkedés: 375 m. Szintidő: 3 óra.
Mátrafüredről vissza Gyöngyösre a kisvasút délután 2 óránként jár, autóbusz 20 
percenként.

Kérjük a leírt útvonal követését, mivel a túra részben természetvédelmi területen 
halad. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezőktől kártérítés 
semmilyen jogcímen nem igényelhető. A teljesítménytúra nem verseny!
A túra során körültekintően keresztezd a kisvasút nyomvonalát!
Vigyél magaddal elegendő folyadékot, mivel útközben vízvételi lehetőség csak  
Gyöngyösön, Mátrafüreden, Mátraházán található, illetve a hosszú távon útközben a 
Rákóczi-forrás.
Kérjük a természetjáró magatartási szabályok betartását és a környezet védelmét. 
Növények leszedése, gyűjtése tilos! Az erdőben tűzgyújtási tilalom idején még a 
kiépített tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. Baleset vagy rosszullét esetén kérjük, 
hogy segíts túratársadnak, szükség esetén értesítsd a rendezőket és maradj a bajba 
jutott túrázó mellett, amíg a további segítség megérkezik. Ha valaki úgy határoz, hogy
a túrát feladja, ezt jelezze személyesen a legközelebbi ellenőrzőponton vagy 
telefonon, illetve túratársak útján a név és rajtszám közlésével értesítse a rendezőket.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik valamilyen módon segítségünkre voltak
a rendezvény lebonyolításában:
- Egererdő Zrt.
- Fehérvári József

Túránk a Mátra Teljesítménytúrázója Kupa része. Részletek: www.ttura.hu

Kellemes túrát kívánnak a rendezők:
Fehérvári Máté (06-30-284-2730), Mészáros Gabriella (06-70-380-6365)
efemm@hotmail.com - Zöldgömb Sport Klub - www.zoldgomb.hu
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 3.

TÚRAFILOZÓFIA

A ZÖLDGÖMB SPORT KLUB TÚRÁINAK SZELLEMISÉGE 

A természetjárás az ember legtermészetesebb tevékenységei közé tartozik. A 
természetjárás egyidős az emberiséggel. Az őskori ember még élelemszerzési céllal 
járta a természetet, a mai ember fő célja a sport, a kikapcsolódás, a pihenés.

1. A teljesítménytúrázás, mint a természetjárás egyik ága, a felkészült, sportosabb 
életvitelű túrázók tevékenysége. Amikor egy túrázó egy teljesítménytúrára jelentkezik,
akkor tisztában van azzal, hogy a túra teljesítéséhez magasabb szintű szellemi és 
fizikai erőfeszítésre van szükség, mint egy kötetlen kirándulás esetén.

A Zöldgömb Sport Klub túráinak célja ennek a szellemi és fizikai erőfeszítésnek az 
elősegítése. A szellemi erőfeszítés, a helyes útvonal és az ellenőrző pontok 
megtalálása éppen olyan fontos, mint a fizikai erőfeszítés, azaz a túratáv teljesítése. 
Ezért túráinkon az általunk megadott információk csak annyi ismeretet 
tartalmaznak, amennyi a túra teljesítéséhez feltétlenül szükséges, de még nem teszik 
szükségtelenné a túrázók szellemi erőfeszítéseit.

Úgy gondoljuk, hogy a teljesítmény értékét jelentős mértékben a fizikai és szellemi 
erőfeszítés nagysága határozza meg. Ennek az erőfeszítésnek a létrehozásához 
szeretnénk túráinkkal is hozzájárulni.

2. A Zöldgömb Sport Klub kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére. Túráink 
szervezésénél és rendezésekor minden tevékenységünknek a környezet megóvásának 
szándéka jelenti az alapját. Valamennyi résztvevőnktől elvárjuk, hogy óvja a 
természetes és az épített környezet értékeit, és ne hagyjon hulladékot maga után!


