Békés Harcos Útja – Mátra 23 km
Útvonal leírás
Amennyiben útvonalrögzítő eszközzel kívánod teljesíteni az utat, akkor a fotók elkészítése
nem kötelező!
Természetesen semmi sem tiltja, és lehet szép emlék. 
Rajt megközelítése: Szurdokpüspöki település, Béke utcájáról (ahol az általános iskola van), tovább haladva
kifelé, az ipszilon elágazásnál jobbra tartunk a Kápolna soron, majd arról jobbra letérve egy földútra, már látható
a „kápolna”.
Megnevezés

GPS koordináta

Rajtfotó: „kápolna”
0 km

N47 51.434 E19 42.053

Fotó

Rajttól az 1. pontig: (jelöletlen, P+, jobbra Z-, jobbra S+)
a.
b.

c.

d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.

Szemben állva a kápolnával, jobbra indulsz el a földúton, szemben láthatod a Nagy-hársas hegyet,
kilátóval a tetején.
A földúton haladsz, egy kanyarban balról több földút is csatlakozik, kicsivel később még egy, ezeket
figyelmen kívül hagyod. Amikor jobb oldalt megjelennek a házak, és az út lejteni kezd, az első
lehetőségnél balra kanyarodsz egy széles földúton! Egy kis emelkedés, majd a tetőről már látható a
Szent Kereszt-kút.
A kútból finom forrásvíz vételezhető, az út további részén nincs ivóvízvételi lehetőség. A forrást balról
kerülve, a „koronás” emlékhely mellett lévő három pad felé indulsz, és a második pad után balra
fordulsz egy kis ösvényen, ami felfelé vezet a hegyre.
Combos kaptatón találod magad, köves, sziklás. Felfele tartasz! Balról be fog jönni egy ösvény, de
továbbra is jobbra felfele! Egy nagy sziklára érve, visszatekinthetsz a falura, elég jó a kilátás.
Pici mezőre érkezel, ahonnan balra indul tovább az ösvény. Vadregényes kis utacska, nincsenek
elágazások, bátran haladsz felfele!
Egy szélesebb ösvényre érkezel, és jó darabig ez lesz a barátod. Balra, felfele indulsz, ne jobbra, ahol
kissé lejt az út! (Szemben a fán sötétvörös betűkkel: P+ és egy balra tartó nyíl) Ezt a széles ösvényt
követed hosszan, meglehetősen könnyű feladat. Jön egy nagy balos kanyar, és kiérsz az erdőből. Kis
cserjések, majd vissza az erdőbe, majd megint ki. Itt az út már kétnyomsávos. Nyílt szakaszon egy
egynyomsávos ösvény balra tart, te maradsz a kétnyomsávoson jobbra, és vissza az erdőbe.
Elérsz egy ipszilon elágazáshoz, ahol jobbra tartasz az egyértelműbb úton! Lefele kanyarodik, és kiér az
erdőből. Haladj ezen tovább, balra az erdősáv. Nagy mezőre érkezel, földben oszlopok, amelyeken
olykor van villanypásztor, olykor nincs. Továbbra is az erdősáv mellett haladsz, majd a végén vissza
balra az erdőbe. Jobbról érkezik a P+ turistaút.
Ismét ipszilon következik, itt a balost választod, a P+ balra a fán.
A P+ időnként kint halad nyílt terepen (Tilalmas-tető), de elég egyértelmű, és a magányos fákon még
ott a jelzés is.
Hamarosan betorkollik a széles Z- -ba, itt jobbra indulsz, és követed hosszan a jelzést egészen a Rédai
Nagy-patakig. Ahol a S+ és Z négyzet közös útra fordulsz jobbra.
Egy igen meredek emelkedőn találod magad, néhol kézzel is kapaszkodni kell.  De megéri az
erőfeszítés, szép táj vár fent (János vára). A S+ rendkívül jól jelzett, teljesen egyértelmű út.
Kiérsz egy kis mezőre, azon majd egy árkon átugorva eléred a S- jelzést, ahol balra meglátod az 1.
pontot. A kis hidacska egy árkon ível át, a széles S- út mellett.

Megnevezés

GPS koordináta

1. pont: „híd”

N47 51.191 E19 46.518

7,7 km

Fotó

Az 1. ponttól a 2. pontig: (S-, balra Z négyzet, balra Z-, jobbra Z háromszög)
a.
b.

c.

d.

Miután a S+-ről letértél balra a S- -ra, és elkészítetted a szelfit, haladsz tovább a széles S- -on. Hosszan
vezet egészen a nagyparlagi házakig (közelben egy romos ház, távolabb egy jobb állapotú).
Itt balra fordulsz a Z négyzet jelzésen, és ezt követed egészen a Zám-patakig, ahol a Z- -ba torkollik
bele. A vadetetőnél balra fordulsz, és kb. 400 méteren át, egy botladozós, de igen szép úton követed a
Z- jelzést.
Eléred a jobbra eső Z háromszög jelzés, és rá is fordulsz. Ha igazán csendben tudsz haladni, akkor
szinte biztos, hogy jobbra fent, a Német-bérc oldalán vadállatokat láthatsz. Kemény emelkedőn haladsz,
majd meghódítod a Muzsla-nyerget.
Itt még nem érnek véget a megpróbáltatások, ugyanis balra fordulva nekiugrasz a Muzsla siratófalának.
Szerencsére még 300 méter hosszú sincs.  A tetőn találod a 2. pontot, a csúcskövet.
Megnevezés

2.

pont: „Muzsla-tető”
14 km

GPS koordináta

Fotó

N47 53.273 E19 45.559

A 2. ponttól a 3. pontig: (P-, balra P+, majd Z+,)
a.

b.

Miután elkészítetted a szelfit, haladsz tovább a széles P- -on lefelé. Egy idő után elérkezel a P+
kereszteződéshez, ahol balra fordulsz. A jelzés a fákon balra tart, próbálod követni. Eleinte alig látható
kis ösvényen haladsz, majd kiszélesedik. (Megjegyzés: a P+ és Z+ jelzések még frissek, ezek a
jelölések még a legtöbb online térképen sincsenek feltüntetve, 2017. szeptemberében)
A Kis-Cser kút mellett, egy széles úton a jelzéssel együtt balra fordulsz. Hamarosan a Z+ érkezik balról,
és te jobbra tartasz immáron ezen a jelzésen. Ezt követed a Z+ - Z- elágazásáig, ahol elvileg ma már
jártál egyszer.  Nappal az elágazásban készítsd a szelfit, háttérben a Z+ jelet tartalmazó fával.
Sötétben a fa mellé állj, hogy látható legyen a jel!
Megnevezés

3.

pont: elágazás Z+
17,6 km

GPS koordináta

Fotó

N47 51.724 E19 44.910

A 3. ponttól a Célig: (jobbra Z-, balra jelöletlen)
a.
b.

Miután elkészítetted a szelfit, jobbra indulsz el a Z- jelzésen. Ez egy széles szekérút, könnyen
követhető, bevezet vissza Szurdokpüspökibe.
Beérsz a pincék közé. Egy lejtőn haladsz lefelé, szemben találsz egy utcai csapot. Itt térsz le a jelzésről,
ugyanis itt nem jobbra követed az utad, hanem egyenes tovább haladsz egy jelöletlen kis úton. Néhány
méter után ez beletorkollik egy másik útba. Mielőtt még ezt eléred, már látható ismét a „kápolna”,
ahonnan indultál. Egy jobbos, és rögtön egy balos, és jöhet a „célszelfi”. 

Megnevezés

GPS koordináta

Célfotó: „kápolna”
23 km

N47 51.434 E19 42.053

Gratulálok a teljesítésért!

Fotó

