
Útvonalleírás
15 km

Pilisszentlászló (Gesztenyés söröző)- Visegrád (Áprily Lajos 
Általános Iskola)
                                Táv: 15974 m  Szint: 498 m 

I. szakasz: Pilisszentlászló-(Gesztenyés söröző)- Hegy-tető
                Táv: 1501 m  Szint: 96 m

A Gesztenyés  söröző  ajtaján  kilépve  balra  indulunk  el  a  K  sávon.  Pár  lépés  után  balról 
csatlakozik hozzánk a Z sáv. 134 métert megtéve a Z- jobbra az emelkedős Kossuth utcába 
tér. A Z sávjelzések még az elején csak-csak vannak, de aztán csak jelzésalapok (néha az se). 
Az  utca  végén  a  villanyvezetéket  követve  szuszogjunk  tovább  felfelé.  633  méternyi 
emelkedés után balról beérkezik a P körút (szolidan-szinte fel sem tűnik). Mi csak tovább 
előre  és felfelé.  További  734 méternyi  most  már  lankásabb emelkedőt  leküzdve elérjük a 
Hegy-tetőt,  ahol  a  Pap-rétre  vezető  műút  kiindul.  Itt  a  pihenőpadoknál  találjuk  az 
ellenőrzőpontot.

II. szakasz: Hegy-tető - Görgey-bérc
                  Táv: 12087 m  Szint: 338 m

Pecsételés  után  a  Pap-rétre  vezető  úton  induljunk  el  (enyhén  emelkedik),  itt  halad  a  K 
kerékpárút is. 1356 méter megtétele után balról megérkezik a K sáv is (a P sáv társaságában). 
Most már  a K sáv jobb oldali  ágát  kövessük.  571 méter  „aszfaltszaggatás”  után balra  az 
erdőbe térünk, hogy levágjuk a K sávval „összedolgozva” a műút kanyarját. 817 méternyi-
picit fel aztán nagyot le- erdőjárás után elérjük a Pap-rétet, balról elmellőzzük az erdészházat 
és  a  tisztáson átkelve  ismét  elnyel  minket  az  erdő.784 méter  és  egy turistacsomóponthoz 
érünk. Itt a kerítés mellett balra fel indulunk tovább (a K sávot követve). Az Urak asztalának 
oldalában botladozunk, előbb egy kis ösvényen, majd egy szélesebb földúton. 2240 métert 
megtéve  elérjük  a  Vízverés-nyerget.  A  tisztáson  és  a  kerítésen  átkelve  rövid  emelkedő 
következik, aztán zutty le egy széles erdészeti útra. Ezen nosza jobbra egy rozzant kerítésig. 
Figyelem! A kerítés kapuján átkelve kis ösvény tér le balra. Ez a MIÉNK, ezen 970 méter és a 
Moli-pihenőnél találjuk magunkat. Ha süt a nap csodás a panoráma (470 méter után van egy 
K háromszög kiágazás  balra,  ezen  pár  méter  a  Borjúfő-  csúcskategóriás  a  kilátás).  A K- 
innentől erősen lejt egy széles földútig (itt jön be a P bringa). A széles úton balra indulunk. 
1672  métert  letudva  elérjük  a  K-  K+  elágazást.  Az  elágazástól  még  1261  méternyi 
„hullámvasutazás” és elérjük a Nagy-villám alatti parkolót. A parkolón átvágva elbúcsúzunk a 
K sávtól, hogy a jobbra ágazó K kereszten induljunk tovább. 371 méter után a K háromszög 
jobbra, mi balra kanyarodunk a széles úton (követve a Nagy-villámi Erdészeti Tanösvényt). 
573 méternyi lefelé után tábla mutatja, hogy a K+ről jobbra egy rövid perces kitérő a Görgey-
bérc. Végre itt az újabb ellenőrzőpont.(Hajtsunk itt fejet a nagy hadvezér emléke előtt! Utána 
pedig nézzük csak a Duna ezüst kiflijét!)



III. szakasz: Görgey-bérc -Cél (Áprily Lajos Általános Iskola) 
                    Táv: 2386 méter  Szint: 64 méter

A bércről visszatérünk a K+ re és azon folytatjuk utunkat.  487 métert  megtéve a K balra 
kiágazik,  a  hosszú  lefelé  végén  egy  lépcsőn  elérjük  a  civilizációt.  A  Salamon-  tornyot 
elmellőzve elérjük a Salamon-torony utat.(Figyelem! Itt indul lefelé egy lépcső- rövid kitérő 
és megnézhetjük Görgey emléktábláját). Utunkat a Fő utcán folytassuk egészen a templomig 
(Közben balról a Királyi palotára csodálkozhatunk rá). Itt jobbra a Rév utcába fordulunk. Itt 
alig 50 méter és elérjük a CÉL-t, a Rév utca 2 szám alatti iskolát.
Gratulálok a teljesítéshez!

Nád Béla
 


