
A mátrai hó nyomában 

 

2023. évi első túránk hazánk legmagasabban fekvő vidékére a Mátra-hegységbe vezet. Galyatetőről 

folyamatosan ereszkedve (lesz ennek még böjtje!) elhaladunk a Csór-réti víztároló mellett, majd 

keresztezve a 24. számú főutat elérjük a Hidasi Erdészházat. Kellő felfrissülés után nekivágunk 

túránk komolyabb részének a Kékestető csúcsára vezető útnak. A csúcsot - a sípályákat elkerülve a 

Pisztrángos-tó érintésével, keleti irányból érjük el. Viharvert csapatunkat a Tető Étteremben várjuk 

össze, ahol levonjuk a szomjas turista - forralt bor tényezők mintavételi adatainak (x független 

változó = szomjas turista, y függő változó = forralt bor) lineáris regressziójából eredő 

következtetéseket. 

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2023. január 28-án (szombat) 6.30 

órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.:21.00 óra körül  

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – M5 – M3 autópálya – Gyöngyös – Mátraháza – Galyatető – 

Kékestető - Kecskemét 

 

Túra útvonal: Galyatető –   - Nyírjes-bérc –  - Nyírjesi vadászház –  - Mária-nyereg –  - 

Vörösmarty turistaház.-  - Pisztrángos tó –  . Sötét-lápa-nyereg -  - Kékestető  

 

Kb.: 13 km hosszú, (625 m fel, 542 m le) szintkülönbségű, télen is kissé izzadós túra. (Az időjárási 

viszonyok a túrát nehézzé tehetik. Szélsőséges baroklinitás, váratlan hidegadekváció vagy agresszív 

szélnyírás esetén a túrát le is rövidíthetjük. 

 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával, itallal (függő változó!!!). Túra közben étel és 

ital vásárlásra, valamint egyéb beszerzésekre nincs lehetőség. Erős, lehetőleg magas szárú 

vízhatlan túracipő, réteges öltözködés, esőkabát.  

 

Kérjük, hogy az utazáshoz mindenki hozzon magával váltócipőt! 

 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2023. január 24-ig a részvételi díj átutalással 

történő kiegyenlítésével egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál a félemelet 13. számú 

helyiségben (telefonszám: 512-269). A számlaszám: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT 

10918001-00000072-09750008. 

 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak, hivatali dolgozóknak 4.000 Ft/fő, más személyeknek 5.000 

Ft/fő, amely összeg az utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza.  

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 


