
A mátrai hó nyomában 

 

2020. évi első túránk hazánk legmagasabban fekvő (reményeink szerint havas) vidékére a Mátra-hegységbe 

vezet. Utunk első felében Parádsasvár határából enyhén emelkedve a Rákóczi turistaúton érjük el Parádóhuta 

kicsiny települését. Az kocsma hűlt helyének megtekintését követően, mint beszteroidozott godzillák 

nekivágunk túránk nehezebb részének. A falut az egykori üveghuták mentén elhagyva folyamatosan 

emelkedve jutunk fel a Mátra fő gerincére. Az oxigénhiányos állapot leküzdése után a hátralévő enyhébb 

emelkedőket magunk mögött tudva megérkezünk túránk végcéljához a műhóval borított Kékestetőre.  

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2020. január 18-án (szombat) 6.30 órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.:21.00 óra körül 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – M5 – M3 autópálya – Gyöngyös - Kékestető  

 

Túra útvonal: Parádsasvár (Túra Camping) –  - Parádóhuta –  - Ispánveszi –  - Pisztrángos-tó - 

– Gabi-halála –  - Sötét-lápa nyerge –  - Kékestető 

 

Kb.: 10 km hosszú, az útvonal első felében enyhébben, majd további részében erőst emelkedő, (784 m fel, 

291 m le) közepes nehézségűnek is mondható túra. Az időjárási viszonyok a túrát nehézzé tehetik. Ebben az 

esetben az útvonalat lerövidítjük, de ettől nem lesz könnyebb! 

 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával, itallal (forralt bor és társai). A hazánkban mostanság oly 

ritka téli hangulat felidézéséhez hóágyú, műhó, műfenyő, némi tavalyi szaloncukor és frissen sütött mákos 

bejgli hozatala ajánlott. Túra közben vásárlási lehetőségre évekkel ezelőtt Mátraalmáson nyílt lehetőség. 

(Ezúttal csak zugárus túratársainkra számíthatunk!) Erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan túracipő, kamásli, 

réteges öltözködés, esőkabát.  

 

Kérjük, hogy az utazáshoz mindenki hozzon magával váltócipőt! 

 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2020. január 15-ig a részvételi díj befizetésével 

egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál a félemelet 13. számú helyiségben (telefonszám: 512-

269). 

 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak 3.300,-Ft/fő, más személyeknek 4.000,-Ft/fő, amely összeg az utazás és 

a túraszervezés költségeit tartalmazza, a Kékestetőn történő tivornyázás, valamint a téli Mátra egyéb 

örömeinek élvezetéből fakadó költségek kivételével. 

 

Egyebek: A túra minden időjárási körülmények között megrendezésre kerül  

 

A túrát minimum 35 jelentkező (a részvételi díjat befizető turista) esetén indítjuk! 

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 

 


