
 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása  
 
 A Patai Mátra teljesítménytúrák, olyan túrák, melyek kiindulási és érkezési pontja a 
Mátraalja 2800 lelkes községe: Gyöngyöspata. Szervező: Mezőberény Alföld Turista 
Egyesület, mely több, mint 30 éve szervezi az alföldi természetjárást. Az egyesület célja az 
volt, hogy ne csak a megyénk sík területeit járhassák be a túrázni vágyók, hanem a nagyobb 
érdeklődést keltő hegyvidéken is legyen általuk szervezett túra.  
 
A 2014-es évben, június 28-án hetedik alkalommal kerül megrendezésre gyalogosan, 
negyedik alkalommal kerékpárosan a következő távokban és útvonalakon: 

  
50 km-es túra /PM 50/ 
 Gyöngyöspata Ált. Isk. -> Kecske-kő -> Gyöngyöspata -> Várhegy -> Kántordomb -
> Virágdomb -> Fajzat -> Sás-tó domb -> Káva -> Tót-hegyes -> Hideg-kút-> Vörös-kő-
>bérc -> Mocsár-bükk -> Mátrakeresztes -> Keresztesi-nyereg -> Ezerház-tető -> Babik-kút -
> Világos-hegy -> Kőmorzsás-tető -> Fajzat -> Havas -> Tehéntánc -> Gypata Ált. Isk.  
                Táv: 47,3 km. Szint: 1980 m. 
 
35 km-es túra /PM 35/  
Gyöngyöspata Ált. Iskola -> Kecske-kő -> Gyöngyöspata -> Várhegy -> Kántordomb -> 
Virágdomb -> Fajzat -> Sás-tó-domb -> Káva -> Tót-hegyes -> Világos-hegy -> Kőmorzsás-
tető -> Fajzat -> Havas ->Tehéntánc -> Gyöngyöspata Ált. Iskola.                 
                                 Táv: 32,7 km. Szint: 1530 m.  
 
18 km-es túra /PM 18/  
Gyöngyöspata Ált. Isk. -> Kecske-kő -> Gyöngyöspata -> Várhegy -> Kántordomb -
> Virágdomb -> Havas -> Tehéntánc -> Gyöngyöspata Ált. Isk.                                    
                            Táv: 18,1 km. Szint: 620 m. 
 
6 km-es túra /PM 6/  
Gyöngyöspata Általános Iskola -> Kecske-kő -> Gyöngyöspata -> Várhegy -
> Gyöngyöspata Általános Iskola.                                              
          Táv: 6,4 km. Szint: 200 m. 
 
3 km-es túra /PM 3/ 
 Gyöngyöspata Általános Iskola -> Várhegy -> Gyöngyöspata Általános Iskola.  
            Táv: 3,4 km. Szint: 80 m. 
  
 
Megjegyzés az összes távhoz: 10 év alatti gyermekek csak felnőtt kísérővel indulhatnak. A 
gyalogos távok a Mátra teljesítménytúrázója túramozgalom www.ttura.hu részét képezik. 
Túráink teljesítéséhez alapfokú térképismeret, tájékozódási képesség és ezek használata 
szükséges! 
2010-ben kezdődött egy Cartographia kupa kiírás, melyben minden évben más-más tájegység 
túrái kínálják a teljesítés lehetőségét. Évente kb. 20-24 túra szerepel benne, melyek közé 



2013-ban beválasztották a Patai Mátra Teljesítménytúrákat is. A kiíráshoz mindig kapcsolódik 
egy fotópályázat is, melyre a túrákon készült képekkel lehet pályázni.  
A túrák részei a „Mátra Teljesítménytúrázója” elnevezésű túramozgalomnak is, mely 18 túrát 
foglal magába. 2012 óta a patai túrák a falunap részei, így még több ember találkozik azzal a 
lehetőséggel. 
 
 
IV. Patai Kör országúti, kerékpáros teljesítménytúra:  
Gyöngyöspata Általános Iskola -> Szurdokpüspöki -> Jobbágyi -> Héhalom -> 
Nagykökényes -> Heréd -> Lőrinci -> Petőfibánya -> Szűcsi -> Gyöngyöspata.  
           Táv: 57 km. Szint: 555 m 
 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
 
 Az Alföld Turista Egyesület Mezőberény célja folyamatos sportolási lehetőséget 
nyújtani az aktív korosztály mellett azok részére is, akik még, vagy már nem sorolhatók e 
csoportba, alternatívát kínálni korunk sokszor káros kihívásaival szemben.  
A Patai Teljesítménytúrák a különböző távokkal és nehézségi fokokkal valamennyi korosztály 
számára testedzést és szellemi feltöltődést kínálnak, népszerűsítik és megszerettetik a 
természetben való gyalogos és kerékpáros túrázást, megismertetik Gyöngyöspata 
környékének természeti értékeit, látnivalóit.  Az Alföld Turista Egyesület Mezőberény 
ezekkel a túráival népszerűsíti a vidéket és teljesítménytúráit, a túrázást, növeli az ország más 
részeiről érkező túrázók számát. 
Megőrzendő értékünk. 
 

 
 


