Világos-hegy

Vörös-kő-kilátó és a Sípark

Ágasvár csúcsa

Galyatető – Péter-hegyese kilátó

Nyikom – Gortva-Jójárt kilátó

Természetes kilátó Gyöngyöstarján közelében

Épített és természetes kilátók Mátraszentlászló közelében

Természetes kilátó Mátraszentimre közelében

Épített kilátó Galyatetőn, belépővel látogatható

Épített kilátó Pásztó-Mátrakeresztes között

A 708 m magas Világos-hegy sok természetjáró szerint a Mátra legszebb
hegycsúcsa. Páratlan panoráma tárul szemünk elé dél felé Gyöngyöstarján és az Alföld irányába, majd a hegycsúcsról északi panoráma, a Havas,
a Káva, a Muzsla, Tót-hegyes és Galyatető felé. A szép kilátásért meg kell
„szenvedni”, hiszen Gyöngyöstarjánból a hosszan emelkedő jelzésen
lehet elérni. A hegy rendkívül meredek, zömmel sziklás oldalakkal. A
Világos-hegy emellett kedvelt gombászóhely is, a vargányát kedvelők
nagy örömére.

A Vörös-kő-kilátó Mátraszentlászló közelében, a 781 méter
magas Vörös-kő-hegyen található.
Nevét a közelben látható vöröses
színezetű kövekről kapta. A korábbi
kilátó helyére 2005-ben új kilátót
emeltek, ahonnan gyönyörű körpanoráma tárul elénk. Galyatető vonulatai, Mátraszentlászló, Mátraszentistván, Ágasvár, valamint északi irányban tiszta időben még a Magas-Tátra
is látható. Legegyszerűbb megközelítése Mátraszentlászlóról, a Kossuth
utcából induló
jelzés, ez mindössze pár perces sétát vesz igénybe,
a táv alig 500 méter. A közelben néhány természetes kilátópontot is
érdemes felkeresni, a mátraszentistváni Síparkból szintén szenzációs
panoráma nyílik észak felé, télen szikrázó napsütésben a Magas-Tátra
hófödte csúcsai páratlan élményt kínálnak. A Sípark víztározója mellől
pedig Mátraszentimre házai látszanak. A Síparkkal szemközt találjuk a
Három falu templomát. Érdemes tehát a síszezonon kívül is felkeresni a
Síparkot, remek pihenő- és kirándulóhely! Magyarország egyik legkorszerűbb sípályarendszere ideális mindazok számára, akik most tanulják a
síelés alapjait.

A Nyugati-Mátra legimpozánsabb
csúcsa, Mátraszentimréről vagy a
Mátra másik oldaláról, a Hasznosi-víztározótól is jól látszik jellegzetes, kettős
csúcsa. A tatárjárás után épült várat
feltehetően a török hódoltság idején
rombolták le. Valószínűleg a szomszédos Óvárral alkotott védelmi kettőst. A várnak ma már csak a neve maradt
fenn. A csúcs alatt található Ágasvári-turistaháztól az igen intenzíven
emelkedő jelzésen érhetjük el a csúcsot. A 789 méter magas csúcsról
gyönyörű kilátás nyílik észak felé Bátonyterenyére, a Maconkaivíztározóra, a Karancs-Medvesre. Tiszta időben egészen a Magas-Tátráig
is ellátni. Az országos
és
jelzés találkozásánál látható a
különleges formájú Szamár-kő szikla, a mátrai vulkanizmus különleges
jelzésen Mátraszentistképződménye. A gerincen vezető országos
vánba jutunk, az út mentén az egykori földvár nyomai még látszanak.
Érdekes képződmény az Ágasvári-turistaház közelében található ún. Török
lábnyom. Mátraszentimréről a
jelzésen a Csörgő-patak völgyén
keresztül jutunk el Ágasvárra, útközben kis kitérővel érinthetjük a
vadregényes Csörgő-szurdokot is.

A 960 méter magasan álló
Péter-hegyese kilátó 1934-ben
épült, öt évvel megelőzve a
galyatetői Nagyszálló átadását.
Eredeti magassága 17 méter volt,
néhány éve még rozsdás és rozoga
belső csigalépcsőn lehetett feljutni a
tetőteraszra, a kilátást több oldalról is akadályozták a környező fák
koronái. Az új kilátó 2015-ben készült el, külsejében megőrizte a régit,
mégis új külsőt kapott. Eredeti magasságát megemelték, külső kettős
lépcsőspirált – egy a felkaptatóknak, egy pedig a lefelé érkezőknek –
építettek, amit a kiszélesített acélszerkezetre húzott rozsdamentes, kézi
fonású sodronyból készült hártyával borítottak. A torony belseje így
felszabadult, és el lehetett benne helyezni a magasításhoz szükséges
betongerendákat. Érdekesség, hogy a torony statikai tervezését Puskás
Balázs végezte, akinek édesapja tervezte a galyatetői Nagyszállót az
1930-as években. Építészeti szempontból is rendkívül érdekes, úgynevezett hegyi bivakszállást építettek be a kilátóba Galyatetőnél. 990
méteres magasságban a puritán, de árammal és wifivel ellátott három
szobát használhatják a kirándulók.

A Mátra legfiatalabb kilátója a
Gortva-Jójárt-kilátó a Nyikom csúcsán, 764 méter tengerszint feletti
magasságban található. A 22 méteres, kőből épült kilátó az ötletgazdákról kapta nevét, tetején egy
8 méteres keresztet állítottak. A fél év
alatt felépített kilátó átadásán – 2015 tavaszán – több mint félezer
érdeklődő jelent meg, akiknek fele szervezett körülmények között,
Pásztóról sétált, vagy éppen futott fel a Nyikom csúcsára. A programot
hagyományteremtő szándékkal rendezték meg, a szervezők szándéka
szerint mostantól minden évben megtartják majd az eseményt, hasonló
tavaszi időpontban. A kilátó tetején található kivilágított kereszt már az
átadás előtti éjszakán is jó szolgálatot tett. Hazánk egyik legnépszerűbb
túráján, a Mátrabérc teljesítménytúrán elindultak egy csoportjára
ugyanis ráesteledett és a sötétben eltévedtek, de a világító keresztet
látva a kilátóhoz gyalogoltak, ahonnan terepjárókkal hozták le a
jelzésen, vagy
kimerült túrázókat. Megközelítése Pásztóról a
Mátrakeresztes felől a
jelzéseken. Utóbbi útvonalakon érintjük a
vízeséseket is.
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Kilátás a Világos-hegyről

www.matrainfo.hu
www.facebook.com/matrajovoje
10 nap 10 kilátópont túrákkal a Mátrában
Kiadja: Mátra Jövője Turisztikai Egyesület
Felelős szerkesztő és kiadó: Kápolnai Nagy Ágnes
Fotók és nyomdai előkészítés: Leokhares Bt. – Kápolnai Tibor
Nyomdai produkció: VM Verso Kft.
Készült 2015-ben.
A szövegek és fotók szerzői jogi védelem alatt állnak,
azok felhasználásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges.
A kiadvány térítésmentesen kerül terjesztésre.

Pihenő a Sípark tetején

Panoráma Ágasvár csúcsáról

A megújult Péter-hegyese kilátó

Gortva-Jójárt kilátó a Nyikom csúcsán

Mátra Jövője Turisztikai Egyesület

Kozmáry-kilátó

Sástó-kilátó

Muzsla-kilátó

Hanák-kilátó

Kékestető, TV-torony, Sas-kő

Török asztal

Épített kilátó Mátrafüred közelében

Épített kilátó Sástón

Épített kilátó Mátrafüred közelében

Épített kilátó Mátrafüred közelében

Épített kilátó Kékestetőn, természetes kilátó Kékestető közelében

Természetes kilátó a Siroki vár közelében

A kilátó képe már az M3-as
autópálya gyöngyösi lehajtójánál a
szemünkbe tűnik a Mátrát jelző
táblán. Nem véletlenül számít a
Mátra egyik jelképének az 1900-ban
Mátrafüreden épült kilátó, ami a Dobogó-hegy oldalkúpján áll, tengerszint
felett 370 m magasságban. A település szélén álló kilátót a két világháború közt felújították, mai formáját 1939-ben kapta. A rakott kőből épült
kilátót 2010-ben részben felújították, a tető és a lépcsők kaptak új
burkolatot. Nevét Kozmáry János üdülőtelep-igazgatóról kapta, az ő
vezetése alatt kezdett Mátrafüred rendezett üdülőteleppé válni. Erre
tábla emlékeztet a kilátó falán. Az egyik legkönnyebben megközelíthető
kilátó a Mátrában. Mátrafüreden a Béke utcán át az Üdülősorra jutunk,
utunkon a jelzés vezet a kilátóhoz. Dél felé Gyöngyös és a Sár-hegy,
észak-északkelet felé a Kékes és a Mátra gerincének vonulata látszik.
Érdemes tovább kirándulnunk a
jelzésen a Dobogó-hegyen át
Sástóra, ahol újabb kilátó vár minket. Mátrafüred további látnivalója a
Palócbaba-gyűjtemény, ahol a palóc népviselet darabjai elevenednek
meg Lovászné Juhász Rita keze munkája nyomán a babákon.

Sástó nevét a mintegy 25 ezer
négyszögöl alapterületű, sással
benőtt tóról kapta. A tó jelenlegi
képét az 1950-es évek végén nyerte
el, amikor a korábban a területen
található vizes élőhely helyén kialakították a tómedret, létrehoztak öt mesterséges szigetet. A tó mellett nyitott meg 1961-ben Magyarország első
hegyvidéki kempingje. Az 50 m magas kilátót a Szeged melletti Algyőről
szállították ide, eredetileg fúrótoronyként üzemelt volna, ám nem felelt
meg a szabványoknak. 1973-ban adták át az 50 méter magas kilátót,
első szintjén a Mátra madarainak fából készült másai teszik különlegessé
a látványt. A legfelső szintről körpanoráma tárul szemünk elé. A közelmúltban megújult a tó és környéke, így a kilátó, a kilátóhoz vezető
fahidak. A tó körüli sétautakon pihenőhelyeket alakítottak ki, ismertető
táblák kerültek ki a környék nevezetességeiről. A tó körül a Béka tanösvény mutatja be a környék növény- és állatvilágát. Megismerkedhetünk
a vadállatok lábnyomaival, az erdei fák lombozatával, az ehető gombafajokkal. A tanösvény végén a Farkas-kúthoz érünk, a túra kb. 1,5 km
oda-vissza.

A 478 m magasan álló Muzsla-kilátó Mátrafüredről, a sárga jelzésen
emelkedő úton érhető el. Dél felé
Mátrafüredre, valamint Gyöngyösre
és a Sár-hegyre nyílik szép kilátás. A
Sár-hegyet érdemes önálló túra keretében is felkeresni, különleges természetvédelmi terület, tövében a Farkasmályi történelmi pincesorral. Érdekes
látvány az alattunk kanyargó szerpentin út, különösen ősszel, télen,
amikor a fák levelei nem zavarják a kilátást. A kilátó mellett kiépített
pihenőhely is várja a kirándulókat. Innen rövid kirándulással érhető el a
Rákóczi-forrás, az iható, kellemes vizű forrás. Érdekesség, hogy a
forráshoz emelt kőemléket 1929-ben egy kurucokat ábrázoló domborművel ékesítették. Innen a
jelzésen tovább emelkedve eljuthatunk
a Hanák-kilátóhoz. Egynapos program keretében több Mátrafüred
környéki szép kilátóhelyet is felkereshetünk. A Mátrafüred – Muzslatető – Rákóczi-forrás – Mátraháza – Farkas-kút – Sástó – Mátrafüred
13 km-es körtúra a Mátrahegy teljesítménytúra része, de ettől függetlenül önállóan is teljesíthető a mintegy 500 m szintemelkedést jelentő
kirándulás.

A mátrai turizmus hőskora elválaszthatatlan Hanák Kolos gyöngyösi ügyvéd nevétől. 1887-ben
alapította a Magyarországi Kárpát
Egyesület Mátra Osztályát, ezzel
megkezdte a Mátra turisztikai célú
megismertetését és elindította az
idegenforgalmat. Fő műve a „Mátra Kalauz” több kiadást is megért, a
Mátra feltárásában egyedülállót alkotott. Javaslatára megalakult a
Múzeumi Bizottság, amely később megalapította a Mátra Múzeumot.
Szervezte a fiatalok turizmusát, s az ő irányításával készültek el az első
jelzett utak is a Mátrában. Az 590 m magasan álló kilátó már a múlt
század elején is látogatható volt. Ahogy az 1929-es Mátra útikönyv
említi: „Ez egy cyklopskőemelvényen lévő négyszögletes fülegória, ahová
lépcsőkön lehet feljutni”. A mostani az időközben elpusztult eredeti kilátó
rekonstrukciója. Déli irányban tárul elénk a panoráma. A kilátó a
Mátrafüred-Mátraháza közötti
jelzésről leágazó jelzésen érhető
el. Hanák Kolos nevét ma teljesítménytúra őrzi, melyet minden év áprilisában rendeznek Kékestető-Szurdokpüspöki útvonalon. A túra célállomása
tisztelgés emléke előtt, 1851-ben Szurdokpüspökiben született.

Az 1897-ben megjelent Mátrai
kalauz ekképpen ír Kékestetőről:
„A lapos, fával benőtt hegytetőtől
kilátás csak a Mátra Egylet által
1888-ban épített és keményfán felül
1200 frt-ba került Mátra Toronyról
élvezhető. Eme nagyszabású, 20 m
magas, kényelmes, 80 lépcsőn megmászható toronyból a Mátra
gerinczének irányát kivéve, szabad kilátás nyílik minden irányban a
Határ-kárpátokra le a végtelen alföldre…” Ezt a kilátót 1926-ban még
egy menedék-kunyhóval is megtoldották.1938-ban azonban be kellett
zárni a veszélyessége miatt. Hazánk legmagasabb pontját jelző csúcskőtől nem messze várja vendégeit a TV-torony kilátó. A már messziről
észrevehető 196 m-es TV-torony alsóbb szintjén egy fedett és egy nyitott
kilátóterasz található, ahonnan körpanorámában gyönyörködhetünk.
Kékestetőről az országos
jelzésen, keleti irányba 2 km múlva
elérjük a 899 m magas Sas-kőt, ahol az 1930-ban épült, az első világháborúban elesett turisták emlékműve áll. Meredek sziklafalak tetejéről
szemlélhetjük a tájat, ami az év minden szakában különleges élményt
kínál.

A Siroki vár és környéke több
különleges kilátópontot is kínál. A
vársétányról – a vár bejáratától
indulva a várfal mentén sétálhatunk
körbe – a falura nyílik szép kilátás,
távolban a Kékes csúcsa sejlik fel. A
felújított vár teraszairól is szép panorámában gyönyörködhetünk. A Siroki várral szemközt északkeleti irányban
az országos
jelzés mentén található két magányos, 6-8 m magas
sziklatorony, melyek vulkáni működés során a kráterből kiszóródott
riolittufából keletkeztek. A helyiek találó névvel illették a sziklaformákat,
Barát és Apáca sziklák, mely a formájukra is utal. A kiszórt, laza anyagba
óriási vulkáni bombák hullottak és beágyazódtak. Az ellenállóbb kőzetek
az alattuk levő puhábbakat megvédték az erózió pusztításától, és így
formálódtak a kőzetek. Továbbsétálva a Török asztalhoz jutunk, nevét
talán formájáról kaphatta, a lapos kő valóban emlékeztet asztalra. A
legenda szerint a török hódoltság idején a törökök innen pásztázták a
vidéket, sőt talán lakmározni is ide jártak. Innen páratlan kilátás nyílik a
Bükk irányába. Mind a Török asztalhoz mind a Barát és Apáca sziklához
romantikus legendák is tartoznak.





Kozmáry-kilátó

Sástó-kilátó



Muzsla-kilátó



Hanák-kilátó





Emlékmű a Sas-kőnél



A Török asztal és a Bükk látványa

