Útleírás a Gyertek ki a Vadasparkba! teljesítménytúrához
Azoknak, akik térkép nélkül merészeltek nekivágni a teljesítésnek. Az egész útvonalon
mindenhol jól követhetõ jelzések könnyítik a tájékozódást, azokat kell követni. Amennyiben
200-300 m-en nem találnánk jelzést és az útról le lehetett térni, akkor vissza kell fordulni,
mert elhagytuk a kijelölt utat. Távolságadatokat nem adtunk, csak útvonal leírást, annyira
biztonságosan lehet a frissen felújított jelzéseket követni. Helyenként láthatóak korábbi
kopott jelzések, ezeket figyelmen kívül kell hagyni, akkor is ha régi térképünk van. Elavult
térkép csak a domborzati adatok miatt használható.
Jelmagyarázat:
A vastag nagybetû a jelzés színét jelöli:
Z – zöld, P – piros, S – sárga
A jelzés színe után a formáját mutatjuk:
V – háromszög, + – kereszt, Q – négyzet, – – sáv, 4 – kör
(2.) – Zárójelben vastag betûvel az ellenõrzõpont itiner szerinti száma szerepel
Kilépve a gyermekvasút várójából – nem a vasút felé – jobbra fordulunk és a ZV jelzésen
a Bibliaház mellett haladunk, míg elhagyjuk a kerítést és a mögöttes épületet, itt jobbra
befordulunk egy ösvényen. Szemben már látjuk a Tájvédelmi körzet táblát. A tábla mellett
bal felõl kerülünk, és haladunk a jelzésünkön, mely még sokáig a ZV. Bal felõl láthatjuk
a TV-torony megannyi paraboláját, haladunk enyhe lejtéssel, mígnem egy útvillához
érkezünk, a jobboldali ágat választjuk. Néhány lépés után elérjük a Z+/ZV elágazást, azaz
kiágazik belõlünk bal felé a Z+, mely leereszkedik az 59-es villamoshoz, illetve a 8-as
buszhoz, mi azonban szilárdan haladunk jobbra fordulva tovább a ZV-ön. Újabb útvillába
érkezünk, a baloldalit választjuk, holott a jobboldali is visszatér a jelzett ZV-be. Szinte
szerpentinen ereszkedünk lefelé – csak semmi rövidítés! – éles kanyarban egy „vaskályha”
áll és a ráfestett 2 ZV mutatja az utunkat, itt két másik út is kínálkozik és más jelzést is
visel, DE mi csak a ZV-ön haladunk tovább lefelé.
Kanyarok után jobbra már megpillantjuk az Úti Madonna (1.) épületkéjét. Ez az elsõ
ellenõrzõ pont, ahol egy kérdésre kell válaszoljunk a kapott lapon.
Folytatjuk utunkat lefelé. Ösvényünk egy murvás autóútba torkollik. Haladunk lefelé.
Jobbról éles szögben földútszerû út csatlakozik hozzánk. Jobbra fordulunk és áthaladunk a
szemközti, igen keskeny acélszerkezetes hídon, mely árkon vezet által, benne gázcsõvel.
Egyszerre 2-3 fõnél többen ne lépjünk a hídra és fõleg ne lépjünk rajta egyszerre. A hídon
átérve figyeljünk a szárazon is nagyon rézsûs ösvényen a lépteinkre, mivel könnyen megcsúszhatunk, és a tetejében kidõlt fák is nehezítik utunkat. Amennyiben nedves a talaj, fokozottan kell ügyelnünk!
Felkapaszkodunk a közút felé, hamarosan másik túra kék és piros szalagozása jelzi a kijáratot. A közútra érve balra fordulunk a Magasút dûlõre, amit nem jelez utcatábla. A
Magasút dûlõn lemegyünk, majd a Nõszirom u.-ba jobbra befordulunk (itt sincs utcatábla,
a jelzés szemben, a távvezeték oszlopán látható). Elérünk egy hármas útkeresztezõdést, ahol
baloldalon folytatjuk utunkat a Nõszirom u.-ban. Tovább, az utca bal oldalában téli bundába csomagolt vízcsap ad vízvételi lehetõséget.

Elõre haladva jobbra találunk egy pihenõhelyet paddal, tûzrakóhellyel, szemetessel. Pár
méterrel tovább jobbról barna 4-jelzéssel lépcsõsor kínálkozik lefelé, melyet figyelmen
kívül hagyunk. Mi haladunk tovább, balra vaskályha (2.). Itt van a második ellenõrzõ pont,
szintén egy megválaszolandó kérdéssel. Elérjük a jobbra kiágazó P+-et, azonban érdemes
tovább ballagnunk az Ördög-szószékig kb. 150 métert, ahol páratlan látvány tárul elénk a
városra.
Visszafordulunk(!), meglátjuk utunk egy részét, amin lejöttünk. Visszajutva a P+-hez,
azon élesen balra leereszkedünk a Sün u.-ba (amit itt utcatábla nem jelez, majd csak a végén). Itt jobbra fordulunk. Ahol a Lidérc u.-ba torkollik, ott jobbra fordulunk (sajnos jelzés nem látható). Egyenesen megyünk végig a Lidérc u.-n, mely lépcsõben végzõdik.
A lépcsõkön lelépdelve érkezünk az Irhás-árokba.
Itt balról beérkezik a P4. Mi jobbra fordulunk az Irhás-árokban és feltûnik, hogy a P4
jelzésen kívül a PQ is elindul velünk (ez a jelzés lesz a társunk a 90-es busz végállomásáig).
Felfelé haladva már látjuk is az „útelágazódást”, azaz a balra kiágazó Irhás-közbe lépünk
és haladunk egyenesen az Irhás-közben enyhe bal-, majd jobbkanyarral. Balról utca nyílik,
a bejáratnál tiltó táblával 12 t erejéig! Mi haladunk elõre, szemben építkezés, balra kanyarodik a még aszfaltozatlan út. (HALÁL A MAFIÁRA! – áll balra a kerítésen.) Az építkezés
így a jobbunkra kerül, bal felõl elérünk egy betonfalat, melyben egy szintén beton lépcsõ
vezet fel a felsõ utca szintjére.
Ez a Kakukkhegyi út (itt vízvételi lehetõségünk van), ahol balra fordulunk, felfelé haladunk keveset, majd egy szintén baloldali távközlési fenyõoszlopon megpillantjuk a jobbra
mutató jelzéspárost a P4-t és a mi PQ-ünket. Befordulunk tehát jobbra a Kakukkhegyi
erdõsorba, ahol szuszogva haladunk felfelé, majd jobbra az erdõ felé kell haladjunk, követve
a jelzéseket, melyek a P4 és a PQ. Erõteljesen felfelé haladunk. A platóra felérve útelágazás, mi a villa bal oldalát választjuk, és lám, ez a helyes döntés, látjuk a jelzést és haladhatunk tova, elõre a jelzett úton. Kidõlt fát kerülünk meg, illetve bújunk át alatta. Kényelmes a haladás, kanyargás, jó levegõ tölti meg tüdõnket, mely a kaptatón már jól kitágult.
Balról épületegyüttest hagyunk el, majd az egykori Frankhegyi (Kolacskovszky)-turistaházat is, melyet nesztelenül, lábujjhegyen kerülünk ki, nehogy turistabakancsunk zaja és
fáradt tüdõnkbõl hallható szuszogásunk megzavarjon egy aktuális rendezvényt.
Ez az a hely, ahol elfordul balra a P4, de mi folytatjuk utunkat jobbra a PQ-án, mindig
a jelzett úton, mindig elõre. Elhagyunk több útkeresztezõdést, régi kopott útjelzõtáblát, kopott
régi jelzéseket, jobbról szentképet egy fán.
Kényelmes sétánk során belefutunk egy nagyobb keresztezõdésbe, ahol megyünk tovább
a PQ /S4-ön, végül a S4 balra kiágazik tûlünk, és PQ -án eljutunk a 90-es busz végállomásához. Itt, a buszmegállóban van a következõ ellenõrzõ pont (3.).
A KFKI betonkerítése mellett haladunk lefelé az aszfaltozott úton az erdõ felé, míg
elérjük a S+-et, ezen jobbra lefordulunk és elérjük a Budaörsrõl érkezõ P– -ot.
Néhány lépés után balról belénk fut a szintén Budaörsrõl érkezõ S–. További pár lépés,
a S– halad egyenesen elõre, mi azonban a P– -on balra fordulva folytatjuk utunkat Makkosmária felé, érintve a majd elõttünk tornyosuló Végvári-sziklát. Ballagunk tehát lefelé,
jobbról idõsebb erdõ, balról fiatalos, lábunk alatt frissen murvázott út, fejünk felett –
remélhetõleg – csodás, napsütötte égbolt.
Elérjük a Végvári-sziklát (4.), mely végképp elõttünk tornyosul. Itt is kérdésre kell
válaszoljunk a lapon.

Haladunk tovább a murvás úton lefelé. Egyenesen, kis úthajlatokkal unalom ellen.
Leérünk egy nagyobb útkeresztezõdéshez, itt tovább megyünk egyenesen elõre, felfelé a
murvás P– -on. Jobbra-balra fiatalos. Kapaszkodunk felfelé, hamarosan meglátjuk a fák
között balra Máriamakk templomát. Beérkezünk egy olyan elágazásba, melyben élesen
balról belénk jön a Z+ a Budakeszi mamutfenyõktõl, és balra elõre megy tovább (kerítés
betonoszlopára festve), jobbra elõre halad tovább a P–. Mi a Z+-tel a kerítés mellett
haladunk tovább (Barát köz), majd balra megtaláljuk a kegytemplomot.
A kegytemplom megcsodálása után, kis pihenõt beiktatva a padokon, felkerekedünk
tovább a Z+-en, fölfelé a Normafa irányába. Átmenetileg enyhe emelkedõt kell leküzdjünk
a kényelmes, kellemes úton. Jobbra egy beszakadt bánya nyomait láthatjuk, majd piktortéglaüreget hagyunk el. Felérvén, jobbról megérkezik az ismert, Budaörsrõl induló és
Esztergomig tartó S–. Mi balra fordulva átszállunk erre a jelzésre és most ezt követjük, míg
végleg el nem hagyjuk.
Ösvények és síutak keresztezik utunkat, ezek jelzetlenek, mi egyenesen haladunk a jelzett
úton. Jobbról fiatalos mellett, balról idõsebb erdõrészlet mellett haladunk keskeny ösvényen,
melynek közepét kerékpáros csatorna ékteleníti. Újabb síút keresztezi utunkat, mi haladunk
egyenesen elõre. Elágazásba érkezünk, jobbra-balra murvás síút, szemben a jelzés a Csacsirét (5.) felé. Itt pontõrök által adott bélyegzõlenyomat igazolja az áthaladásunkat.
A Csacsi-rétrõl a balról kínálkozó S– gyalogutat választjuk továbbhaladásunkhoz. Lankás lejtõn ereszkedünk lefelé. Utunkat hatalmas kidõlt fa keresztezi, rajta még látható a
jelzés. A megmaradt tönkön új fa sarjad. Az élet élni akar! Jobbra kerülünk és jobbra
folytatjuk az utat. Jelzés nem látható azonnal, csak kicsit késõbb jobboldalon, kopottasan,
szerényen húzódik meg kutató szemünk elõl. Fel-le haladunk lankásan, árkon kerülünk
balkanyarral, enyhén lefelé haladunk. Kidõlt bükkfa koronáját kell megkerüljük. Újabb
kidõlt fán mászunk át. Folyamatosan a S– jelzésen haladunk. És már megint egy újabb
kidõlt fa, a teremburáját! Sebaj, haladunk tovább, jobbra árokátkelés balkanyarral.
Hanem egyszer csak szembõl/balról becsatlakozik a jól ismert P–, mely most el fog
kísérni bennünket egy kevéske szakaszon. Itt jobbra megyünk tovább. Széles murvás úton
haladunk lefelé – ez már a Virágvölgy felsõ szája. Elérjük a P+ jelzést, mely a 22-es busz
megállójába vinne bennünket, de mi nem arra haladunk, hanem befordulunk jobbra a P–/S–
közösen jelzett, kényelmesen felfelé haladó útjára. Kicsit felérve a S– már ki is ágazik balra
lefelé, így itt a P– utat végleg elhagyjuk (menjen csak tovább több mint 70 km-t a Jánoshegy felé a Csillaghegyi HÉV megállóig!).
Tehát lefelé haladunk meredeken a S– nyomán, balos cseresznyefa után jobbkanyarral
leérünk egy kies völgybe. Több út keresztezi haladásunkat, mi szemben a jelzett úton
felkapaszkodunk rézsûsen a domb oldalába. Utunk továbbra is a S–, kanyargósan emelkedünk. Hullámvasutazásosan haladunk felfelé, néha enyhén lefelé. Bal felõl megpillanthatjuk
a Korányi szanatórium épületeit a fák mögött.
Egy soron következõ nagyobb keresztezõdésben balra fordulunk a jól jelzett úton.
Kellemes lejtõben folytatjuk utunkat, balra a fák mögött továbbra is a Korányi épületeit
látjuk, szemben velünk a fák koronája fölött a János-hegyi Erzsébet-kilátót vesszük észre.
Balról egy gyalogút csatlakozik hozzánk, jobbra öregebb fán korábbi Z– jelzést veszünk
észre, balkanyarral árok fölötti fahídon haladunk át. A híd után elérjük a Korányi beton
kerítésének sarkát, itt a S– -ot követjük tovább (a kerítésen lemázolva még kivehetõ a
régi Z– jelzés).

Végig felmegyünk a kerítés mellett, míg a kerítés a régi zöld jelzéssel balra elfordul, mi
szemben megpillantjuk a Gyermekvasút sínpárját. Átlépdelünk a síneken. VIGYÁZZ, HA
JÖN A VONAT! Nem gyors, de nehéz... A síneken átkelve, szemben a S– jelzésen folytatjuk
utunkat, folyamatosan felfelé haladva, nem õshonos fenyõk jobbra-balra, de azért kellemes.
Felérve derékba kapjuk a S+-et (6.) – ez szintén egy megválaszolós ellenõrzõpont –,
ahol balra fordulunk és ez már folyamatosan a célba visz bennünket.
Együtt haladunk a S–/S+ jelzéssel, mígnem útelágazódáshoz érkezünk, jobb felé a S–
tart egyenesen Esztergomba(!), DE mi balra tartunk a S+-en. Megkerültük a Kis-kõfejet.
Szemben ismét átlépdelünk a síneken – jobbra a Vadaspark m.h. A S+-en haladunk
kellemesen lefelé a Budakeszi út irányába, melynek hangjai már elérik fülünket, szemben
a fákon átsejlenek a laktanya épületei. A Budakeszi út elõtt a turistaút-keresztezõdésben
balra fordulunk, jobbra kiágazik a P+.
Párhuzamosan haladunk a Budakeszi úttal, elhaladunk a tõlünk jobbra esõ Páduai Szt.
Antal szobrának háta mögött, és elérjük a Korányi buszmegállóját. Elõtte jobbra átkelünk
a zebrán – ha kell, két részletben! – az utca túlsó oldalára. Szemben velünk Tájvédelmi körzet tábla és egy kõkereszt. Mellettük jobbra átlépünk a beton árkon, és be az erdõbe.
A jelzés visz tovább, balkanyar, majd jobbra rétet hagyunk el. Benne padok, tûzrakóhely,
hinta egyéb játékokkal. Kiérünk egy aszfaltútra, de nem ezen haladunk tovább, hanem
szembe-jobbra újfent bevágódunk az erdõbe. Tempósan haladunk a jelzéseknek megfelelõen.
Kiérünk a Szilfa-tisztásra, melynek jobb oldalán haladva visszatérünk az erdõbe. Áthaladunk egy magasfeszültségi vezeték alatt. Szemben velünk létra a kerítésen keresztül,
de mi ezen nem mászunk át, hanem a S+-en haladunk tovább erõs balkanyarral, majd
mellénk szegõdik a Vadaspark kerítése. Elõttünk jobbra a fõbejárat, melynek környékén
várja a túrázókat az utolsó ellenõrzõ bélyegzés. Az elismerõ emléklapot, miegymásokat
ekkor adjuk át.
Ezután megkereshetjük a fedett esõházat, melyben frissítõ és elemózsia várja a teljesítõket. Itt még tehetõ egy kis pihenõ, és következhet a látogatás a Vadasparkba! A bejáratnál az itinerbe történõ bélyegzéssel érvényesítik az ingyenes belépést.
Gratulálunk a teljesítéshez!
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