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Üdvözöljük a hazai természetjárás bölcsőjében!

A hagyomány és  
a csúcstechnika találkozása
Galyatetőt túlzás nélkül nevezhetjük a hazai természetjárás 
bölcsőjének és akár egyik fellegvárának is. Ezeket a jelzőket e 
csodás helyszín nem csupán tengerszint feletti magasságával, de 
történelmi hagyományaival is kiérdemli. Itt építették fel a Mátra  
első menedékházát, amelyet 1894. augusztus 12-én adtak át a 
később turistalegendává vált Téry Ödön és Thirring Gusztáv 
jelen létében. Ez a ház azóta sajnos az enyészeté lett, de méltán 
nevezhetjük szellemi utódjának a 2015 őszén átadott Galyatető 
Turistacentrumot, amely kivitelezését, felszereltségét és szolgál-
tatásait tekintve azóta is Magyarország egyik legkorszerűbb  
turistaházának számít. Legyen szó egy romantikus hétvégéről,  
osztálykirándulásról, csapatépítőről, kerékpártúráról vagy egy  
kiadós kéktúrázásról, itt bárki megtalálhatja az igényeinek meg-
felelő szálláshelyet. A repertoárt a turistacentrum melletti, kem-
pingezésre alkalmas terület, egy különálló apartmanház, vala mint 
a közeli Galya-kilátó különleges bivakszállás-együttese teszi  
teljessé. A környék fő vonzereje azonban továbbra is maga a 
természet. E kiadvány éppen ezért nemcsak a Galyatető Turis-
tacentrumot és az elérhető szolgáltatásokat mutatja be, de az 
utolsó oldalakon található túraleírásokkal egy kis kedvcsinálót 
is ad a Mátra felfedezéséhez.

Jó pihenést, kikapcsolódást és természetjárást 
kíván a Galyatető Turistacentrumot is 
működtető Magyar Természetjáró Szövetség!



Megújult 
kilátó a Mátra 
szívében
A turistacentrum épületétől gondosan 
kiépített, mintegy 200 m hosszúságú 
ösvény kanyarog óriási bükk fák öle-
lésében a Galya-kilátó felé. A 960 m 
magas Péter hegyesén álló, eredetileg 
17 m-es kilátó tetejére régebben egy 
belső, rozsdás csigalépcsőn lehetett 
feljutni, odafent pedig egy kevésbé 
impozáns vasketrecből lehetett néze-
lődni. Az építményt mintegy 80 millió 
forintból újították fel. A munkálatok 
során 13 méterrel „toldották meg” a 
magasságát, kívülre pedig két lépcső-
sor került, az egyik a felfelé, a másik 
a lefelé haladóknak. A kilátóra felkú-
szó, rozsdamentes hálóval körbevett, 
kettős lépcsőspirál már önmagában is  
egyedi, látványos megoldás. A tete-
jére épített, három szinten kiala kított 
bivakszállások színes ablakszemek-
kel bevilágított, kerek búvóajtókon 
át megközelítő helyiségei azonban 
teljesen egyedülállóak. A több mint 
ezer méteres tengerszint feletti ma-
gasságban lévő tetőterasz panorámá-
ja éppoly különleges, mint az épület 
maga. Az Országos Kéktúra men tén 
található kilátót a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem oktatói, Kovács Csaba 
vezető építész és Vass-Eysen Áron 
építész tervezték újra.



általános információk
A lenyűgöző Magas-Mátra felfedezésére 

induló természetjárók, sportolók 
 és átutazók kihagyhatatlan állomása a  

páratlan körpano rámát nyújtó, újjászületett  
Galya-kilátó, valamint a mellette  

létrehozott turistacentrum. 

A 770 négyzetméteres komplexumban letisztult 
dizájn, minőség és környezettudatos, innovatív 
megoldások (fal- és padlófűtés, napkollektorok, 
napelemek, csapadékvízgyűjtő rendszer és LED-
világítás) várják a vendégeket.
A barátságos és komfortos közegben minden 
korosztály könnyedén feloldódhat – szívesen 
látott vendég a magányos vándor éppúgy, mint 
a kimerült sportoló, a túrázó csapat, a gyerekek-
kel érkező család, ahogy a gazdájával erdőt járó 
kutyus is. A hegyvidéki tájba illeszkedő Galyatető 
Turistacentrum egy üdítő sziget, ahová bármely 
évszakban, a hét minden napján érdemes betér-
ni. Kandallóban ropogó tűz, madárdallal kísért 
reggeli, ízletes bisztróételek, kiváló sörök, mátrai 
borok, kávékülönlegességek – a turistacentrum 
repertoárjában mindenki megtalálja a kedvére 
való szolgáltatást.

A nagy csoportok befogadására alkalmas belső és külső 
tereknek köszönhetően osztálykirándulások, táborozá-
sok, családi események, közösségépítő rendezvények 
színhelyéül is kiváló választás lehet a turistacentrum. A 
sátorhelyektől a bivakszállásokon át az apartmanházig 
5-féle különböző szálláshely kiválasztására nyílik mód, 
az online információs rendszerek és foglalási felületek 
pedig az ország bármely pontjáról gyors és zökkenő-
mentes ügyintézést tesznek lehetővé.

Minden információ megtalálható itt: 
www.galyacentrum.hu

A természet mindent megad az ide ellátogatóknak,  
és a modern turistacentrumban az is elérhető, amit  
a természetszeretők a négy fal között igényelnek. 



Hanák Kolos, a gyöngyösi ügyvéd, jó vadásznak számított, ám 
ő, amikor társaival napokon át járta az erdőt, más szemmel né-
zett környezetére. Megfogalmazta a célt, hogy ezt a szépséget 
közkinccsé kell tenni, és erre meg kell alakítani egy egyesüle-
tet. Felhívására 1887. május 15-én Gyöngyösön alakult meg a  
Magyarországi Kárpátegyesület osztályaként a Mátra Egylet, 
és hihetetlen munka vette kezdetét. Utakat, pihenőhelyeket, 
két szálláshelyet és két kilátót építettek, forrásokat foglaltak,  
helyi turistalapot adtak ki, megvetették a Mátra Múzeum 
gyűjte ményének alapját – divattá tették a turistáskodást. Alko-
tásaik a Kékes környékén valósultak meg, de a Galya-tetőn 
építették fel a Mátra első menedékházát. A csúcs déli olda-
lának szikláiba vágott, az onnan kitermelt kőből épített, zsin-
delyes, fatornácos, egyszerűen berendezett, Samassa József 
egri bíboros érsekről, az egylet jótevő mecénásáról elnevezett 
épületet Hanák Kolos 1894. augusztus 12-én adta át.

Galyatető 
turistatörténete

Az 1800-as évek második felében  
a Mátra több ezer holdas erdőit még csak 

a birtokosok alkalmazottjai és a vadászok 
keresték fel, akiknek fő célja a vadak űzése, 

nem a természet szépségeinek feltárása volt. 
De akadtak, akik másként gondolkoztak.

Egy turistatelep születése
Az I. világháború után a gyöngyösiek 
mellé egy másik szervezet is csatla-
kozott. 1918-ban a Budapesti Egyete-
mi Turista Egyesület (BETE) „öregurai” 
megalakították a Magyar Hegymá-
szók Egyesületét. A BETE tagjai, akik 
a Magas-Tátra ormainak sportszerű 
megmászásában is jeleskedtek, egy 
saját otthont szerettek volna építeni 
itt. 1920 őszén a Galya-tetőn tartották 
vándorgyűlésüket, és innen „kürtölték 
világgá” a baráti egyesületek, a Magyar 
Turista Szövetség és a kormány kép-
viselői jelenlétében, hogy Galyatetőn 
építik fel a turistaházukat. A telep he-
lyét a Galya-tető szép, füves fennsíkja 
(a galya a környékbeliek szóhasznála-
tában rétet jelent) magasabbik kúpjá-
nak déli peremén jelölték ki.

Állami beruházások 
A Péter hegyesén egy kőből épített 
kilátót is emeltek, de építésének pon-
tos idejét eleddig nem sikerült felku-
tatni; az interneten 1934-es évszám 
szerepel számos cikkben. 
A Péter hegyese alatti területen 1938-
ra állami beruházásként épült meg a 
Nagyszálló, de ez nem a bakancsos 
turistákat, hanem a tehetősebb üdü-
lőket szolgálta. A majd két évig tartó 
munkát egy másik emeletes ház, a 
mai Galyatető Turistacentrum, kivi-
telezésével kezdték, amely az építés-
vezető irodája és egyben a munkások 
szálláshelye is volt. Az átadott Nagy-
szálló több alkalmazottja is ebben a 
házban lakott, hamarosan pedig az  
építésvezető saját háza is felépült mel-
lette. E két ház a későbbi évek során 
egyéb funkciókat is ellátott, a teljes 
átépítésükkel létrehozott Galyatető 
Turistacentrum ugyanakkor már csak 
és kizárólag a turistákat szolgálja.

1922 nyarán elkészült egy fa mene-
dékház két nagy helyiséggel, három 
szobával és egy konyhával, amely a 
nagy ház átadásáig volt hivatott szol-
gálni a turistákat, de a szükséges épí-
tőanyagok helyszínre szállításának 
nehézsége és a kedvezőtlen gazda-
sági helyzet jelentősen késleltette a 
munkálatok befejezését. A Bierbauer 
Virgil építész tervei alapján készült 
emeletes turistaház – a gyöngyösi 
cementárugyár kivitelezésében, 1923 
novemberének végén – került tető alá, 
majd a következő évre maradt munkák 
befejeztével, december 23-án a turis-
ták birtokba vehették. Az ország akkor 
legmagasabban álló, gondnok vigyázta 
épületegyüttese 105 főnek biztosított 
szállást és étkezési lehetőséget.



Szobák
A Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumvezetőként 
2015-ben, európai uniós pályázati forrásokból alakíttatta ki a 
jelenlegi, hazánkban egyedülálló, a 21. századi turisták igényeit 
kielégítő szolgáltatásokat nyújtó turistacentrumot, amelynek 
első emeletén különálló szobákban szállhatnak meg a túrázók.

Ezek mindegyikéhez saját fürdőszoba tartozik. A szobákat számok helyett turistajel-
zések különböztetik meg: piros, sárga, zöld, kék és fehér. A kisgyerekek tájékozódását 
a házban erdei állatokat ábrázoló rajzok segítik. Van 2, 3 és 4 ágyas szoba is, illetve 
valamennyi pótágyazható, így ezen a szinten összesen 23 vendég fér el. Csakúgy, mint 
a falakat, az ajtókat is látványos rajzok díszítik, így még könnyebb beazonosítani a 
helyiségeket. A földszinten található az akadálymentesített, igény esetén 
pótágyazható szoba 2 fekvőhellyel.

Bakancsos szálláshely
Az épület második emeletét a bakancsos szállás uralja.  
A 2 × 16 férőhelyes, egy légterű, koedukált hálóteremben 
négyesével elszeparált emeletes ágyak sorakoznak.  
Itt összesen 32 túrázó elszállásolására van lehetőség.

Minden ágyhoz éjjeli lámpa és telefontöltési le-
hetőség is tartozik. A közös használatú zuhany-
zók és vécék a folyosó végén találhatók. Az első 
emeleti szobákhoz hasonlóan a vendégek itt 
is turistajelzések alapján azonosíthatják be a 
saját ágyukat és szekrényüket. Utóbbiból kettő 
is van: egy nagyobb a folyosón, az ágy mellett 
pedig egy kisebb. A szekrények és az ajtók kár-
tyával nyithatók. A szobákon és a bakancsos 
szálláshelyeken kívül a turistacentrum udva-
rán sátorozóhely is van, ahol mintegy 10 sátor 
fér el. Az itt letelepedő vendégek a kinti mos-
dókat és zuhanyzókat használhatják, valamint 
igénybe vehetik a turistacentrum további szol-
gáltatásait, mint például az értékmegőrző vagy 
a kerékpártároló és -mosó.



Bivak a 
kilátóban

A 960 méteres tengerszint 
feletti magasságban fekvő 
Galya-kilátóból, ha zánkban 
egyedülálló mó don, nemcsak 
csodálatos panorámában gyö -
nyörködhetünk, de akár az éj-
szakát is odafent tölthetjük.

Az építmény belsejében kialakított 3 öt-
fős hálókamrát színes ablakok díszítik, s 
mindegyikbe egy nagy méretű, kör alakú 
ajtón keresztül lehet bejutni. A bivakszál-
lásokat egész évben igénybe lehet venni. 
Derékalj és hálózsák szükséges, van vi-
szont Wi-Fi és világítás, és többek között 
a telefont is lehet tölteni. A mosdó és  
a zu hanyzó a turistacentrum közelében 
található. A vizesblokk mellett zárható 
szekrények kaptak helyet, amelyekben a 
nagyobb hátizsákok is elférnek.

Apartman
A turistacentrum tőszomszédságában található,  

ízléses berendezésű, 15 fő befogadóképességű  
(5 kétágyas szoba, 2 főre ágyazható nappali, illetve 

pótágyazási lehetőség 3 fő részére), kétszintes  
apartmanház kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt  

családok, baráti társaságok vagy vállalati csapatok számára.

Ideális és kedvelt helyszíne kisebb rendezvényeknek, jubileumoknak, leánybúcsúknak, 
osztálytalálkozóknak vagy kis csoportos képzéseknek és meetingeknek. A fedett teraszról 

nyíló modern konyha és ebédlő teljesen felszerelt, így önellátásra alkalmas.
A ház felszereltsége akár egy kisebb konferenciateremével is felveszi a versenyt:  

Wi-Fi, nagy képernyős televízió, projektor, vetítővászon is rendelkezésre áll. Az apartman 
reggelivel vagy félpanziós ellátással is foglalható. A parkosított udvar szabadtéri 

sütés-főzéshez, közösségi együttléthez, játékhoz is ideális helyszínt biztosít. A kert 
parkolórészén 5 gépjármű elhelyezésére van lehetőség. Az apartman kisállatbarát.

Szállásfoglalással kapcsolatban érdeklődjön  
a foglalas@turistacentrum.hu elektronikus levélcímen.



Galya bisztró 
Kávézó és étterem 
egyben
Az épület földszintjén található a 
turistacentrum tágas közösségi 
tere, ahol a skandináv eleganciát 
sugalló (négy- és nyolcfős)  
étkezőasztalok és székek mellett 
kandalló gondoskodik a vendég-
marasztaló hangulatról.  
Az étterem fehér falait ötletes rajzok díszítik. 
A kényelmesebb túrázók a bisztró háromféle  
zónareggelijéből és négy évszakra hangolt, sze-
zonális menüsorából választhatnak fogásokat. 
Az üzemeltetők részéről fontos szempont volt 
az egészséges táplálkozás előtérbe helyezése, 
a minőségi alapanyagok használata. Az étte-
remben összesen 52, a teraszon 50 fő fér el.
Az indusztriális belső dizájnnal jól harmonizál a 
letisztult formavilágú recepciós és kiszolgáló-
pult. Itt nem csupán bejelentkezhet, szállást 
foglalhat a betérő, de kiegészítő programokról 
is tájékozódhat, valamint az Országos Kéktúra 
igazolófüzetét is megvásárolhatja.

Szolgáltatások
Ahogy a turistacentrum belső 

tereiben és dizájnjában az 
egyszerűség, a funkcionalitás 
dominál, úgy a szolgáltatások 
tekintetében is elsősorban a 

túrázók igényeit vették  
figyelembe az üzemeltetők.

Számos praktikus tér szolgálja a betérő kirán-
dulók kényelmét, ilyen például a lépcsőház 
földszinti részéből nyíló tágas tárolóhelyiség, 
ahol a síléceket, bakancsokat tudják biztonsá-
gosan elhelyezni a vendégek. Az udvaron 8 és 12 
rekeszes, zárható lemezszekrények nyújtanak 
lehetőséget a poggyászok átmeneti tárolására.
A bejárat mellett, a vizesblokkok közelében 
található az akadálymentesített mellékhelyiség,  
amely pelenkázóként is funkcionál.
A koszos ruha sem jelenthet gondot, mert a 
második emeleti hálóterem mellett található 
mosó- és szárítógépben a recepción jelzett 
igény alapján lehetőség van a tisztíttatásra.
A turistacentrum épületében és a Galya-kilátó 
bivakszállásaiban ingyenes Wi-Fi érhető el.
Az épület déli oldalszárnyában fedett, ráccsal 
védett kerékpártároló található.
A turistacentrum melletti túraboltban a termé-
szetjárás és a hegyi sportok, a szabadidős  
tevékenységek nélkülözhetetlen és színvonalas 
eszközei, valamint öltözékei vásárolhatók meg.



Kilátó
Egy kis testmozgás után ilyen pazar 

körpanorámában lehet részünk a 
mintegy 1000 méteres tengerszint feletti 

magasságban lévő tetőteraszon.

BELÉPŐDÍJ: 200 FT

A BELÉPTETŐKAPU PÉNZÉRMÉVEL MŰKÖDIK

A BEVÉTELT A TORONY KARBANTARTÁSÁRA  
ÉS FENNTARTÁSÁRA FORDÍTJUK.
A KILÁTÓ NYITVATARTÁSA: 08.00-20.00 ÓRÁIG

Aki veszi a fáradságot, és megmássza a kilátó 162 lépcsőfokát, 
egy életre emlékezni fog a szeme elé táruló látványra: a közel 
1000 méteres magasságban lévő tetőteraszon pazar, 360°-os 
körpanorámában lehet gyönyörködni. Tiszta időben még a 
Magas-Tátra csipkézett gerince is látható. A Magyar Termé-
szetjáró Szövetség vezetésével igényesen felújított Galya-kilátó 
több díjat is nyert. A 2015-ös Média Építészeti Díja elnyerése 
után 2016-ban egy rangos nemzetközi elismerést is besöpört: 
renováció kategóriában meggyőző fölénnyel hozta el a közön-
ségdíjat az Architizer A+ Awards versenyén.



Ő S Z I

NyitniKÉK
A tavasz első hangos 

hírnökei mindannyiunkat  
a természetbe invitálnak.

A Galyatető Turistacentrum egy nyüzsgő  
és hangulatos családi túra nap helyszí-
névé változik minden év májusában. 
Szeretettel várunk életkortól függetle-
nül minden zöldbe vágyót, aki a kellemes 
tavaszi napsütésben vezetett túrákra,  
családbarát programokra, játékos erdei 
ismeretterjesztésre vágyik. 

A rendezvények pontos időpontjai és 
programjai a www.galyacentrum.hu 
honlapon érhetők el.

ŐsziKÉK
Sokak szerint az erdő igazi 
arca ősszel mutatkozik 
meg, ködbe burkolózó 
bérceken, harmatos hajnali 
pókhálókon.
Ezt a hangulatot igyekszik átadni az 
az őszi családi és túranap, amelyet 
szeptem berben, a fáradó napsütésben 
szervezünk a természet szerelmese-
inek. Erdei játékokkal, vidám vetél-
kedőkkel, vezetett túrákkal várjuk a 
család apraja-nagyját, hogy még az 
esőzések beállta előtt jól elfáradhas-
sunk a friss mátrai levegőn. 

A rendezvények pontos időpontjai és 
programjai a www.galyacentrum.hu 
honlapon érhetők el.
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Túraajánlatok a Mátrában

A természet szeretete számára „mélyen a gyökerekig” nyúlik 
vissza, ugyanis már édesapja is igazi hátizsákos, bakancsos 
túrázó volt a 20-as éveiben, Norbit pedig már csecsemőkora 
óta vitte a természetbe, egészen pontosan az Ilona-völgybe. 
A Mátra-vidéket igazán különös módon ismerte meg: tudását 
a gyerekkorában hallott mesék, történetek és érdekességek, 
a hegyi falvakban élő idős emberek, illetve az erdei kalandok 
alkalmával megismert vándorok elbeszélései táplálják.
Norbi vezetésével minden hónapban legalább egy alkalom-
mal indul tematikus túra a turistacentrum belső udvarából, 
előre meghirdetett időpontban. A témakör változatos, így a 

A Praesepe Csillagász Kör a Mátra tér-
ségében, Gyöngyösön és a környékbeli 
településeken rendszeresen szervez 
távcsöves bemutatókat, amelyeken 
sok száz résztvevőt juttatnak közelebb 
az éppen látható csillagászati objektu-
mok, a Hold, a Nap, a bolygók, a kettős 
csillagok, valamint a galaxisok megis-
meréséhez. A bemutató rossz idő ese-
tén is látogatható, a turistacentrumban 
vetítéssel egybekötött, érdekes előadás 
várja a résztvevőket. A programra elő-
zetes bejelentkezés szükséges.

Bővebb információ:  
galyacentrum.hu/csillagles.html

A Galyatető Turistacentrumtól északkeleti irányban indulunk 
az együtt haladó P, Z▲ és Z● jelzéseken.

650 m után a csomópontban Z▲ jelzésre váltunk,  
amely a Martalóc-kút érintésével ereszkedik lefelé,  

majd élesen balra tér.

150 m után az utunkat keresztező P jelzésen  
balra tartva nekivágunk az emelkedőnek.  

Ez visszavisz a csomópontba.

Innen a P▲ jelzéseket követjük a kilátóig.

Keleti irányban a K jelzésen 250 m sétával  
jutunk vissza a kiindulópontra.

Ha martalócokkal vagy haramiákkal nem is találko-
zunk, ez a kellemes, könnyű útvonal szépségével és 
egyszerűségével biztosan rabul ejt. Kezdő túrázók 
és laza sétára vágyók is bátran belevághatnak ebbe  
a körbe, amely hűs forrásvizet és remek panorámát 
is tartogat. Sportos, kényelmes ruházatban és bordá-
zott talpú, a lábat jól tartó cipőben induljunk útnak!

A Z▲ jelzés szinte végig lefelé halad a Martalóc-patak völgyé-
ben. Először a Péter hegyese és a Köves-orom határnyergébe 
érkezünk, ahol számtalan turistajelzés fut össze, majd elsétálunk 
a Martalóc-kút jóízű forrása mellett. Ahol az ösvény élesen balra 
törik, szintező sétára váltunk. Az irtásfoltra érve pazar panorámá-
ban gyönyörködhetünk. Innen a P jelzés folyamatos, itt-ott igen 
meredek emelkedővel visz vissza az előbb már érintett nyeregbe, 
ahonnan már csak egy rövid kaptató vár ránk a Galya-kilátóig. 
Nyugaton a Cserhát, délen az Alföld, keleten a Bükk-fennsík fe-
dezhető fel, sőt tiszta időben északon a Magas-Tátra is előbukkan. 
A kilátótól már csak pár lépés a kiindulópont.

A QR-kódot leolvasva nyissa meg a túrát és a látnivalókat mobilon is!
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SZERETJÜK A MÁTRÁT!
A Mátra egész évben végtelen nyugalmat  
áraszt, és egyben izgalmas túrákat is rejt.
A következő oldalakon olyan túrákat, programokat ajánlunk,  
amelyek a Galyatető Turistacentrumból indulva kicsiknek és 
nagyoknak kínálnak rövidebb-hosszabb erdei kalandozást.  
A túraleírások mellett a menetidőt, a távot és a szintkülönbséget 
is bemutató infografika segít a leginkább testhezálló túraútvonal 
kiválasztásában. 
A túrák a termeszetjaro.hu honlapon is megtalálhatók.  
Az applikációt letöltve akár erdei navigálásra is képesek leszünk,  
élvezve a madárcsicsergést, a lombok susogását, a leveleken  
átszűrődő, éltető napfény erejét.

természetszeretők mindig más-más útvonalakon túráz-
hatnak, emellett megismerkedhetnek a Mátra látnivalói-
val, növény- és állatvilágával, geológiai érdekességeivel és 
igazán gazdag mondavilágával. A túrákon való részvétel az 
előzetesen megadott túrakiírásban foglalt részvételi feltéte-
lek elolvasása és elfogadása után lehetséges. Itt érhetők el 
továbbá az útvonalra, felszerelésre, korhatárra, nehézségre, 
közlekedésre, túratempóra, díjazásra és minden egyéb, apró 
részletre vonatkozó információk is. A túravezetés személyi 
beszéderősítőn keresztül zajlik, így a legtávolabb álló vendég 
számára is minden információ kristálytisztán hallható.

I ♥ Mátra
Bátran mondhatjuk, hogy 
Demecs Norbi munkája 
egyben a hivatása is. 
Hiszen amellett, hogy 
az MTSZ által minősített 
bronzjelvényes túravezető, 
a Mátra legnagyobb 
online felületét, az I Love 
Mátrát szerkeszti, továbbá 
túrablogot vezet.

Csillagles  
a turistacentrum  

udvarán

Martalócok nyomában
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Túraajánlatok a Mátrában Túraajánlatok a Mátrában

A Galyatető Turistacentrumtól északnyugat felé indulunk 
a K jelzésen. A Galya-kilátó 250 m-re van.

Az elágazásnál jobbra, az S jelzésen folytatjuk az utat.

3,8 km után jobbra térünk a K▲ és a Mátrabérc nevű 
túra ʍ jelzésére, érintve a Vörös-kő-kilátót.

6,2 km után a ʍ és K jelzéseken haladunk, majd  
a Newton-sziklánál jobbra térünk a ʍ és K▲ jelzésre,  

az Ágasvár kettős csúcsához.

Az Ágasvár turistaháznál átváltunk a P jelzésre.

(150 méternyi kitérővel a jobbra kiágazó PΩ ösvényen  
a Csörgő-lyuk barlang bejáratához jutunk. Innen végig 
balra tartva visszacsatlakozunk az eredeti útvonalra.)

Az elágazásnál balra térünk a Z◼ jelzésen, amely 
Mátraszentimre központjáig mutatja az utat.

Balra térünk a Mária-útra  
(egy ideig a K+, utána a P+, végül a P jelzés kísér).

Becsatlakozik a K, majd végül az S jelzés is.

A K és S jelzés elágazásában  
az S jelzés visz a kiindulópontig.

A Mátra különleges, élményekben gazdag útvonalát 
tapasztaltabb túrázóknak ajánljuk. Az első szakasz 
szebbnél szebb panorámapontokban bővelkedik, a 
visszaút érdekes látnivalókat tartogat.

A Galya-kilátót elhagyva kényelmesen hullámzó ösvényen  
jutunk a Piszkés-tető lejtőjére, balra újabb panorámarészlettel. 
Varga Mihály és Lajgút György kopjafáját elhagyva érünk a 781 m  
magas Vörös-kőn álló kilátótoronyhoz. Innen a falut kikerülő 
könnyű terepen haladunk a legendás Newton-sziklához vezető  
meredek kaptatóig. A kövek széléről érdemes kitekinteni 
északkelet felé. Megkerüljük a Szamár-kő vulkáni tömbjét.  
Az Ágasvár kilátópontján megéri lejjebb ereszkedni a szélesebb 
tájrészletért északnyugat felé. Igen meredek lejtőn érjük el az 
Ágasvár turistaházat. Félúton vagyunk; érdemes frissítő pihenőt 
tartani. Továbbindulva kitérőt tehetünk a Csörgő-lyuk barlang 
bejáratához. A Csörgő-patak völgyébe ereszkedve a hajdani vízi-
malom romjaival és hutahellyel is találkozunk. Mátraszentimre 
előtt állatparkot találunk, a falut elhagyva pedig hamarosan  
a Szénégetők útja tanösvény kísér minket. A Bőgős-réttől fel-
kapaszkodunk a Piszkés-tetőn álló csillagvizsgálóhoz, mielőtt 
visszasétálunk a kiindulópontra.

A QR-kódot leolvasva nyissa meg a túrát és a látnivalókat mobilon is!
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Ágasvár

Newton és a Mátra szentjei: Galyatető-Ágasvár nagy kör

A parkolótól (vagy a turistacentrumtól) a K jelzésen 
indulunk észak felé a kilátóhoz.

A K jelzést követjük egészen addig,  
amíg az S jelzés kiágazik jobbra.

Az S jelzésen Mátraszentlászló határáig gyalogolunk.

Egy kopjafánál jobbra térünk a K▲ jelű turistaútra,  
s ezen haladunk a Vörös-kő kilátójáig.

Az S jelzésen érkezünk meg a faluba.

A faluból a K jelzésen gyalogolunk egészen Galyatetőig. 

A Péter hegyese előtt balra fordulunk a P▲ jelekre.

Egy elágazásnál ismét jobbost veszünk,  
majd a P jelzésen érkezünk vissza a parkolóba.

Hogy Galyatető mennyire ismeretlen volt a század-
fordulón, azt jól példázza Mikszáth Kálmán esete, aki 
képviselőtársait faggatta a telep holléte felől, de még 
gyöngyösi társától sem kapott helyes választ. Ennek 
ellenére már a 19. század végén menedékház várta 
a vendégeket, és a későbbiekben is a természetjáró 
turizmus volt a település fejlődésének motorja. 

Megcsodáljuk a kilátó körpanorámáját, aztán a Lengyendi- 
galya és a Piszkés-tető oldalában, varázslatos szálbükkösben 
ereszke dünk Mátraszentlászló felé. Tarvágások szegélyéről 
szemlélhetjük a Karancs vidékét, majd kőtengeres erdőben a 
Vörös-kő kilátójába érkezünk. Visszanézünk a Galya-tető északi 
letörésére, utána leereszkedünk az egykori Fiskalitáshutára.  
A völgyekben üveggyártással foglalkozó szlovák lakosság  
idővel fölköltözött a „tetőkre”, ekkor alakították ki legelőiket is, 
a Piszkés-tető felé is egy ilyenen kaptattunk. A túra végén még 
megkerüljük a Péter hegyesét, és egy szép bükkösben vágunk 
át a felhagyott sípályákon.

A QR-kódot leolvasva nyissa meg a túrát és a látnivalókat mobilon is!
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Körtúra a „galyák” vidékén, a Mátra-gerinc peremén
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Túraajánlatok a Mátrában Túraajánlatok a Mátrában
Nyeregkör fenyvesek és kilátások között

A parkolótól az S jelzésen indulunk  
lefelé az erdőben (kelet felé).

Néhány méterrel lejjebb jobbra térünk a K+ jelzésre, 
amelyet a Mátra-nyeregig követünk.

A nyeregből a K jelzésen kapaszkodunk  
vissza Galyatetőre.

A Péter-hegyese kilátóját a K jelzésen érjük el, mielőtt 
ugyanezen az úton visszatérünk kiindulópontunkra.

A Galya-tető környékéről elsősorban a Központi- Mátra 
hatalmas bükköseit szokás felfedezni, pedig a Mátra- 
nyereg felé tartó párhuzamos útvonalak is kellemes, 
maradandó élményeket tartogatnak. 

Az Országos Kéktúra régi nyomvonalán, fenyvesekben eresz-
kedünk lefelé, s közben végigkíséri utunkat a Kékes látványa.  
A hegységen észak–déli átkelőt jelentő, napjaink útjainak is 
helyet adó nyeregből a Csór-hegyre kaptatva vágunk neki a 
galyatetői útnak immár az Országos Kéktúrát követve. A gerincet 
taposva számos panoráma nyílik az észak felé meredeken, itt-
ott sziklásan letörő hegységből. A meglepő lejtőszög, illetve az 
alant nyújtózó hegylábi dombok és falvak közelsége váratlanul 
intenzív magasságélményt biztosít. Tiszta időben a Felvidék 
hegyóriásait is megcsodálhatjuk, párásabb időjárás esetén „be 
kell érnünk” a Bükk-fennsík látványával. Galyatetőre vissza-
érve pedig meglátogatjuk a Péter hegyese látványos kilátóját, 
ahonnan teljes körpanoráma tárul a szemlélő elé, megmutatva 
a Mátra-vidék minden szépségét.

A QR-kódot leolvasva nyissa meg a túrát és a látnivalókat mobilon is!
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Vércverés Csór-hegy

A Galyatető Turistacentrumtól az S jelzésen indulunk 
északkelet, majd dél felé.

Galyatetőt elhagyva tehetünk egy kitérőt a Nyesettvárhoz, 
de az S jelzésről csak az S+ jelzésre térünk le.  

Ezen haladunk a Szalajka-házig.

Itt jobbra áttérünk a Z◼ jelzésre, amely Mátraszentimrén 
át a hutahelyig kísér minket.

Ott jobbra fordulva a Z+ jelzésen haladunk tovább 
Mátraszentistvánig.

A Z jelzésen folytatjuk egyenesen. Ahol ez találkozik a 
K jelzéssel, ott a jelzéseket elhagyva a Vaskút utcán kell 

gyalogolnunk, aztán erről a nagy kanyar előtt,  
a kútnál balra fordulunk egy rövid ösvényre,  

amely felvisz minket a K▲ jelzésre.

Ezen jobbra térünk, majd követjük, amíg beletorkollik az 
S jelzésbe. Galyatető határába visszaérve a K jelzésen 

haladunk tovább a Péter hegyeséig, aztán a közeli 
turistacentrumig, túránk végpontjáig.

Izgalmas túránkat, amelynek hosszú kaptatóiért 
cserébe változatos tájat és sokféle látnivalót kapunk 
cserébe, a Galyatető Turistacentrumnál kezdjük. 

Az S jelzésen sétálunk ki a település széléről, hogy a Nyesettvár  
valószínűleg őskori eredetű sánca mellett elhaladva, egy jelzetlen  
ösvényen fel is mehetünk oda, ha van kedvünk, bár kilátás nincs, 
folyamatosan veszítsünk a magasságunkból. A túra szó szoros 
értelemben vett mélypontját, természetesen csak a magas-
ságot tekintve, a turistaházként üzemelő Szalajka-háznál, a 
Mátravasút felső állomásánál érjük el, ahonnan a Csukás-patak 
mentén, a Z◼ jelzésen haladunk tovább. Ez átvezet minket 
Mátraszentimrén. Ha elfáradtunk, itt akár megállhatunk egy 
ebédre is. Rövidesen érintjük a turistaút melletti vadasparkot, 
ahol két fakilátóra is felkapaszkodhatunk, mielőtt elérjük a 
hutahelyet, a környékbeli üveggyártás 18. századi kezdetének 
helyszínét. Utána jobbra térünk, és a Z+ jelzésen kezdjük meg 
kapasz kodásunkat Mátraszentistván felé, ahová a sípark felől  
gyalogolunk be. Némi aszfalton való talpalást követően, egy 
ösvényen átvágva a K▲ jelzés felé, nemsokára a 2005-ben 
épült Vörös-kő-kilátónál találjuk magunkat. A teraszáról 
körbenézve nemcsak a Mátra környékbeli csúcsait csodál-
hatjuk meg, hanem a Karancsot, sőt tiszta időben a Felvidék 
magasabb hegyvonulatait is. Innen még vár ránk egy kiadós  
gyaloglás Galyatetőig, ahol megkoronázhatjuk a túrát a 960 m  
magas Péter hegyesén trónoló kilátóról való nézelődéssel.

A QR-kódot leolvasva nyissa meg a túrát és a látnivalókat mobilon is!
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Mátraszentimre

A Mátra történelmi szívében: a hamuzsírtól az üveghutáig



Galyatető

kektura.hu • turistamagazin.hu • termeszetjaro.hu • termeszetjarokartya.hu • turistashop.hu • gerecse50.hu • termeszetjarofesztival.hu

AUTÓVAL 
Budapestről
Javasolt útvonal: Budapest → M3-as 
autópálya → Hatvan → 21-es út →  
Pásztó → Mátraszentimre → Galyatető 

Táv: kb. 110 km
Menetidő: 1 óra 46 perc

KEDVEZMÉNYKÁRTYA-ELFOGADÓ HELY TÁMOGATÓINK

GALYATETŐ TURISTACENTRUM
3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány, hrsz. 1182/20
Telefon: +36 37-506-011  �  foglalas@turistacentrum.hu
www.galyacentrum.hu  �  47°54’59,44”/ 19°55’26,00”

Egerből
Javasolt útvonal: Eger → 24-es út → 
Sirok → Recsk → Parád → Galyatető

Táv: kb. 54 km
Menetidő: 1 óra 5 perc

Miskolcról
Javasolt útvonal: Miskolc → M3-as 
autópálya → Gyöngyös → 24-es út → 
Mátrafüred → Mátraháza → Galyatető  

Táv: 139 km
Menetidő: 1 óra 48 perc

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
AUTÓBUSSZAL
Budapestről a Stadionok állomástól szinte óránként indulnak közvetlen Volánbusz- 
járatok Galyatetőre. A pontos menetrend a Volánbusz Zrt. honlapján található.
Útvonal: Budapest → Gyöngyös → Mátrafüred → Mátraháza → Galyatető 

Átlagos menetidő: 2 óra 10 perc



GALYATETŐ TURISTACENTRUM
3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány, hrsz. 1182/20
Telefon: +36 37-506-011  �  foglalas@turistacentrum.hu
www.galyacentrum.hu  �  47°54’59,44”/ 19°55’26,00”


