Békés Harcos Útja – Mátra 59 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”

N47 51.434 E19 42.053

Fotó

Rajttól az 1. pontig: (jelöletlen, P+, jobbra Z-, balra Z+, balra P+)
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.
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.
Elágazáshoz érkezel, a Z jobbra lefelé tart, te viszont balra kanyarodsz a Z+-re. Ez is egy széles út,
fokozatosan emelkedik.
Egy idő után egy ipszilon következik, aminek a bal oldalsó ága már a P+, ezen haladsz tovább egészen
egy jobbos letérőig, ahol meredeken indul fel tovább a turistaút. Mielőtt nekiesnél, jobbra az út mellett
találod a Kis-Cser kutat, amivel szelfit készítesz, ez az 1. pont. 
Megnevezés
GPS koordináta
Fotó

1. pont: „Kis-Cser kút”
N47 52.945 E19 45.401
7,6 km

Az 1. ponttól a 2. pontig: (P+, jobbra P-, balra P+, balra P négyzet)
a.
b.
c.
d.
e.

Combos emelkedő következik egy viszonylag szűk ösvényen, továbbra is a P+-en.
A gerincre felérve, jobbra fordulsz a P- -ra, és felkúszol a Muzsla-tetőre. Tovább az utat hosszan ezen a
jelen egészen addig, míg balra meg nem jelenik a P+ beugró.
Balra fordulsz, és egy nagyon kellemes úton, kilátásokkal tűzdelve haladsz lefelé a hegyről, és
megérkezel Mátrakeresztesre.
A hídon átkelve megcélzod az út túloldalán lévő buszmegállót, de természetesen nem buszra ülsz ,
hanem megkerülöd, és mögötte megtaláld a P négyzet turistautat, ami balra indul fel a hegyre.
A jelzés itt-ott kicsit hiányos, illetve egy széles út mellett bolyong a fák között, ha nagyon bizonytalan
vagy, akkor maradhatsz a széles úton, a jelzés visszatér rá, és elvisz a 1. pontig, Kosik-tanyáig. Itt a
jobbra induló Z- jelzés első fáján találod az ütött-kopott Ágasvár táblát, azzal készítesz szelfit. 
Megnevezés

2.

GPS koordináta

Fotó

pont: „Kosik-tanya”
N47 55.322 E19 48.008
16,6 km

A 2. ponttól a 3. pontig: (jobbra Z-, balra P- K-, balra K háromszög)
a.
b.

c.
d.

Jobbra indulsz felfelé a Z- jelzésen, és azt követed addig, míg bele nem torkollik a P- jelzésbe.
Azon balra fordulsz, és begyalogolsz az Ágasvári turistaház elé. Amennyiben nem hétvégén csinálod a
túrát, akkor számíts arra, hogy a turistaház nincs nyitva, illetve, hogy a K- felé a kapu zárva, és nagy
eséllyel hamarosan körbe kerítik az egész területet!!! Célszerű balról kerülni a kerítés mellett, majd a K-ba csatlakozva jobbra fordulni, és arról élesen balra megy fel a K háromszög jelzés az Ágasvárra.
Egy rövid, de igen meredek úton jutsz fel Ágasvárra, a csúcs előtti sziklás szakaszon fokozott
óvatossággal közlekedj!
Miután felértél a csúcsra, fordulj meg, és nézz fel a legközelebbi fára, ott találod a Várak a Mátrában
mozgalom jelét, azzal készíts egy szelfit! 
Megnevezés

3.

GPS koordináta

Fotó

pont: „Ágasvár”
N47 55.554 E19 49.595
19,5 km

A 3. ponttól a 4. pontig: (K háromszög, balra K-, balra K háromszög, jobbra S-)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

Haladsz tovább a K háromszög jelzésen, lefelé szintén fokozott óvatossággal!
A Nelson-sziklához érkezel, ahol balra fordulsz a K- jelzésen (a szikláról érdemes megtekinteni a
kilátást). Kellemes utacska visz Mátraszentistván határáig, jobb kézre láthatod a sípályát.
Az útjelző táblánál figyelj, mert ott balra kell fordulni a K háromszög jelzésen!
Ezen haladsz kezdetben tovább, és felkapaszkodsz a Vöröskői kilátóhoz. Ha időd engedi, menj fel egy
körpanorámára.
A kilátótól tovább haladva pár méter, és a S- jelzés letér jobbra, követed.
A műúton bukkansz elő az erdőből, és balra fordulva benyomulsz Mátraszentlászlóra. Felfelé tartasz a
műúton, a végén balra kanyarodsz vele, és a jelzést követve visszatérsz az erdőbe, és elhagyod a
települést.
A S- a hegyoldalba kanyarog, és egy idő után eljutsz a galyavári elágazásig, ahol továbbra is a jelen
jobbra fordulsz. Innen már csak egy-két perc, és megérkezel a Galya-fennsíkra, ahol az útjelző táblával
készíted a szelfit. 

Megnevezés

GPS koordináta

Fotó

pont: „Galya-fennsík”

4.

N47 55.104 E19 54.537
27,5 km

A 4. ponttól az 5. pontig: (jobbra P-, tovább Z-, jobbra Z+, balra Z háromszög)
a.
b.
c.
d.
e.

Az elágazástól jobbra indulsz a P- jelzésen, és ezt követed egészen Mátraszentimréig. Átvágsz a
parkon, és P- Z- közös szakaszon hagyod el a települést.
A Z- jelzésen folytatod az utat, jól jelzett, kellemes kilométerek várnak rád. Bagolyirtáson a Stella
üdülőnél a jelzés még a kerítés előtt lefordul (van egy jelzés az üdülő területén lévő fán).
A Keresztesi-nyereghez érkezel, ahol találkozik a Z-, S-, Z+. A Z+-et választod jobbra, ami egy kis
susnyás ösvényecske. Nem árt figyelni, nem túl gyakoriak a jelzések.
Egy fenyvesbe érkezel, a jelzések többnyire a talajon lévő sziklákra vannak festve.
Hamarosan eléred Ezerház-tetőt, vigyázz, itt nehogy balra kanyarodj, mert kihagyod a következő
pontot!  A Tót-hegyesi elágazáshoz érve viszont balra fordulsz a Z háromszög jelzésen, és egy
combos emelkedő végén megtalálod a szelfikésztés helyét. 
Megnevezés

5.

GPS koordináta

Fotó

pont: „Tót-hegyes”
N47 52.372 E19 49.944
37,3 km

Az 5. ponttól a 6. pontig: (balra Z háromszög)
a.
b.
c.
d.
e.

Visszaereszkedsz a hegy lábához, és maradva ugyanezen jelzésen, balra fordulsz.
Hamarosan bejön a Z négyzet jelzés is, és nem sokkal később, balra megtalálod Babik-kutat, ami az
utolsó vízvételi lehetőség az útvonalon!
Innen jobbra követed továbbra is a Z háromszög jelzést, ami felvisz a mátrai Top No.1. panoráma
hegyre: a Világos-hegyre.
Miután megcsodáltad a kilátást, óvatosan ereszkedsz lefele egy nyaktörő lejtőn, aminek az aljától
kezdve viszont nagyon kellemessé válik az út.
Így jutsz el a következő pontig, a Nagylénia elágazásig, ahol a jobb kézre eső fával készíted a szelfit, a
fán egyszerre látható a Z háromszög és Z+ jelzés.
Megnevezés

66.

GPS koordináta

Fotó

pont: "Nagylénia"
44 km

N47 50.448 E19 50.768

A 6. ponttól a célig: (jobbra Z+, balra S+, balra Z-)
a.
b.
c.
d.
e.

Jobbra fordulsz a Z+ jelzésen, és egészen Fajzatpusztáig követed a kacskaringós utat.
Műúton találod a S+ letérőt, itt balra fordulsz rá. A Havas már közelinek tűnik, de úgy érzed, hogy
sosem érkezik meg a hegy. 
Mivel egyszer minden eljön, megmászod a kissé alattomos, hosszú hegyoldalt, majd a túloldalon
leereszkedsz.
A Danka-patak mindkét ágán átkelsz. A völgybe való ereszkedés egy igen meredek lejtőn történik,
fokozott óvatossággal!
Kiérkezel egy nyílt területre, a fákon többnyire ott a jel, de azért nem könnyű az út követése. A csatolt
track tartalmaz egy rövid vágást a turistaútban, mindkét utat elfogadom. 

f.
g.
h.

i.

Hamarosan keresztezed a S- széles dózerútját, kelj át a szemben lévő árkon, és a bokorsor mögött
találsz egy kis ösvényt, szemben pedig az erdő szélén már látható ismét a S+ jelzés.
Innen már egyszerű a jelkövetés, sűrű és friss a festés. Még meg kell küzdj a János vára lejtővel, gyalog
sem egyszerű, bringásoknak különösen veszélyes a lejtő!
A Rédai-Nagy patak völgyébe érkezel, ahol átkelve a patakon, balra fordulsz a Z- jelzésen.
Kikecmeregsz a völgyből, és egy széles erdészeti úton találod magad, ami 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”

N47 51.434 E19 42.053

Gratulálok a teljesítésért!
Frissítési lehetőségek az útvonalon:
14,3 km Mátrakeresztes - közkút (főúton balra, 400 m kitérő oda-vissza)
18,8 km Ágasvári turistaház (csak hétvégén)
24,5 km Mátraszentlászló – étterem és közkút
30,7 km Mátraszentimre – közért és közkút
32,2 km Bagolyirtás – közkút
38,5 km Babik-kút - forrás

Fotó

