Nyikom, Gortva-kilátó, Mátrakeresztesi körtúra
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Vízesések mentén a Nyugati-Mátra különös kilátótornyához
A Mátra nyugati szélén, a 800 métert is meghaladó magasságú hegygerinc északi csúcsán, a
Nyikom-bércen (764 m) áll a magántulajdonban lévõ, de szabadon látogatható Gortva-Jójárt kilátó
különleges, szürke andezittornya. A többszintes építmény nemcsak kilátóként szolgál, hanem
ingyenes menedékszállást is biztosít a túrázók részére. Felsõ szintjérõl szinte az egész Mátra
kirajzolódik, a budai hegyektõl egészen a Felvidékig terjed a nem mindennapi panoráma.
Mátrakeresztesrõl induló körtúránk még számos más csodás helyet is láncra fûz, a magas sziklafalon
lezúduló Alsó-vízesés, mellette a hajdani betyárok búvóhelyeként ismert Vidróczki-barlang vagy a
nem messze lévõ, vadregényes sziklaszurdok a Felsõ-vízeséssel és a különös Sziklakapuval, a
Lyukas-kõvel. A túra közben számos pontról nyílik mesés kilátás, többek közt az Erdész-rétrõl és a
Szalajkás-tetõrõl csodálhatjuk meg a Mátra rengetegét.A túra hossza: 13,0 kmA túra idõtartama: 4,5
óraSzintkülönbség: 490 m fel, ugyanannyi leKiindulópont:
Pásztó-Mátrakeresztes, a Fakanalas csárda elõtti nagy, szabadon használható parkoló. Megközelíthetõ
Pásztó felõl a Galyatetõ felé tartó mûúton, a faluba beérve, az út jobb oldalán találjuk a parkolót.
Tömegközlekedéssel meglehetõsen nehézkesen, Pásztó felõl, a ritkán közlekedõ mátraszentimrei
Volánbusz járattal közelíthetõ meg, az ágasvári elágazásnál kell leszállni.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Közepesen nehéz gyalogtúra többségében jól jelzett turistautakon, ösvényeken, néhol keményebb
kaptatókkal. A turistajelzések a túra elején viszonylag hiányosak, jó tájékozódási képesség szükségeltetik,
nagyon figyelni kell a jelzésekre, sok az erdészeti út, a tarvágás. A Gortva-kilátóhoz jelzetlen, de egyértelmû
út vezet fel. A Zsivány-barlangnál kis sziklamászás is tarkítja a túrát, mindkét vízesésnél óvatosan
lépkedjünk, csúszós, sziklás a talaj. Útközben csak a turistaházhoz közeli Hideg-kútból tudunk vizet
vételezni.
Térképkivágat: Mátra 1:40 000 (Cartographia)A túra leírása
A parkolóból a Fakanalas csárda épülete felé indulunk, átkelünk a Kövecses-patak hídján és élesen jobbra
fordulva követjük a Piros sáv és a Piros + jeleket. Mátrakeresztes leghíresebb helyi terméke a jóféle mátrai
fából készült fakanál, innen a csárda neve, mely régebben Óvár vendéglõként volt ismert. Utunk hamarosan
kivisz egy szekérútra, melyen pár lépést teszünk meg balra és egy keresztezõdéshez érünk, ahol kettéválik
az út. Balra a Piros, jobbra a Piros kereszt jelek vezetnek. Mi az utóbbit választva széles dózerúton
emelkedünk tovább, majd hamarosan jobbra letérve kapaszkodunk fel a hegyoldalban egy hangulatos
patakvölgybe. Sajnos ezen a szakaszon elég ritkásan vannak felfestve a turistajelzések, figyelmesen
túrázzunk! A völgyecskétõl tehetünk két kitérõt is, jobbra a Piros
http://kirandulastippek.hu/news/article/nyikom-gortva-kilato-matrakeresztesi-kortura

