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A Mátra egyik legvadabb szurdokában
Rövid, könnyû körtúra Mátrakeresztesrõl a Csörgõ-patak vadregényes szurdokába fel az ágasvári
turistaházig, majd a Két Vár közén, a Kosik-tanya érintésével vissza az Óvár oldalában.A túra hossza:
8,4 kmA túra idõtartama: 2,5 óraSzintkülönbség: 260 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Rövid, könnyû gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken. A Csörgõ-szurdokba tett kitérõ kissé nehezen
járható, kalandos, de rövid szakasz. Az ágasvári turistaházhoz közepes kaptató széles úton. Ez az egyszerû
kirándulás is hamisítatlan erdei környezetben fut, minimum egy csúszásbiztos talpú túracipõben vágjunk neki
a Mátrának. Érdemes túrabotot is vinni a meredekebb szakaszok leküzdéséhez, egy kis méretû hátizsákba
pedig alapvetõ dolgaink jól elférnek.Kiindulópont: Mátrakeresztes, Óvár vendéglõ elõtti parkoló.
Buszmegálló, megközelíthetõ Pásztó felõl a galyatetõi úton.
Térképkivágat: Mátra 1:30 000 (Szarvas-Faragó), www.map.hu A túra leírása
A mátrakeresztesi Óvár vendéglõ elõtti parkolóból indulunk, átkelünk az országúton és az üdülõtelepre tartó
két aszfaltút közül a bal oldalit választva, a P jelzéseket követve megyünk el a házak végéig. Elhagyjuk az
útról nem látható apró, zsombékos Békás-tavat, beérünk az erdõ fái közé, jelzett ösvényünk nem
közvetlenül a patak partján, hanem kissé felette, vele párhuzamosan fúrja be magát a hegység mélyébe.
Balról leágazik az Óvár felé tartó ZO jelzés, mi továbbra is a P jelzésen gyalogolunk párhuzamosan a patak
medrével.
Utunk mellett bal oldalt hatalmas sziklafalak, a Bagoly-kõ andezittornyai sejlenek fel a fák közül, népszerû
sziklamászó-hely mellett haladunk el. Széles, kényelmes utunk közvetlenül a hangulatos Csörgõ-patak
köves medre mellett fut, egy elágazásnál balra tér le a P+ jelzésû út, mi továbbra is a völgy alján haladó P
jelzésen megyünk az egyre szûkülõ völgyben tovább. Pár perc múlva jobbról egy gázlón át megérkezik
hozzánk a Z jelzés is.
A P és a Z elágazásától pár méterre mindenképpen tegyünk egy kitérõt a vadregényes Csörgõ-szurdokba,
a PO jelzésû ösvény jobbra ágazik le és néhány lépés után máris feladja a leckét, hatalmas, kidõlt
fatörzseken mászunk át az egyre hûvösebb, félhomályos völgyben. A patak többméteres, függõleges
sziklafalak közé szorulva, medrében hatalmas sziklák közt zubog. Átugrálunk a köveken, majd a bükkök
gyökere mellett, sokszor azokba kapaszkodva kimászunk a rövid kanyonból, majd a PO jelzéseket követve
utunk visszatér a P és a Z jelzésû turistaúthoz, pont a szépen foglalt Vándor-forrásnál.
Miután kellõen csillapítottuk szomjunkat a forrás hûsítõ vizével, közepes kaptatóval felküzdjük magunkat egy
szintút elágazásáig, itt balra tartunk, a Z
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