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BÜKKÖS KÖR
ITINER - 31 KM
A Tourinform Irodától indulj el a hídon át a Szabadság tér felé, majd fordulj rá jobbra a Bükkös partra.
Itt a Bükkös Tanösvény SÁRGA T jelzését kövesd. (vízvételi lehetőségek: rajttól 300 m-re Mátyás király
u. – kék kút, 1,4 km Bükkös part u. – Fehérvíz-forrás, 1,8 km újabb kék kút) Ezen az úton haladj 4 kmen keresztül, a Szentlászlói útig. Ebből 3,2 km a patak partján halad.
Vigyázz, forgalmas út! Innen a SÁRGA + -et kövesd. A színes buszmegállóhoz kiérve fordulj jobbra,
majd 50 métert követően irány balra felfelé a meredek Mester utcán, majd a jelet követve, jobbra
Puskin u. – balra Kavics u. – és balra Pásztor u. következik (kék kút jobbra). Az aszfaltút végén jobbra
lefelé indul egy földút, a Sárfű u., majd abból a Tuja u. ami egészen a Sztaravodai útig tart. Vigyázz,
forgalmas út! Fordulj balra a főúton, majd 250 méter után térj le jobbra a Forrás utcára és haladj a
játszótérig a SÁRGA +-en. Itt egy kék kút is van. 50 méter múlva fordulj balra a Kaptató utcára, amin
egészen a Borsika utcáig haladj (700 m). Irány jobbra fel a Borsika utcán. 200 méter után eléred az
erdőt és vele az 1. ellenőrző pontot. [Szarvashegy] A kód pontos helye: az utolsó házzal szemben
jobb oldalon, egy faágra rögzítve. Az alternatív pont helye: kerítés mentén balra fordulva, néhány
méterre egy kivágott fa tuskóján, az út jobb oldalán 1 méterre az úttól. (Eddig megtett táv: 6,9
km)
Folytasd utadat a kerítés mentén, balra fordulva, a kanyargós ösvényen, végig a kerítés mellett. 400
méter múlva elérsz egy sorompóhoz. A sorompón áthaladva fordulj balra és indulj lefelé a jelöletlen
erdészeti úton. 700 métert követően eléred a ZÖLD sáv jelzést, amin élesen jobbra fordulj. Figyelj
nagyon, mert a ZÖLD sáv jelzés fentről, amerről érkezel, nem látható! 3,9 km-en keresztül a ZÖLD
sávot kövesd, ami bevezet Pilisszentlászló központjába. (vízvételi lehetőségek: a településre beérve
rögtön balra kék kút; majd 400 m-re, a Kossuth L. u végén balra, a kis parkban barna karos kút;
majd 100 m múlva újabb kék kút) Innen a KÉK sávon menj tovább 500 métert a Kis Rigó Vendéglőig.
Kék kutat itt is találsz. Meg is érkeztél az 2. ellenőrző ponthoz. [Pilisszentlászló] A kód pontos helye:
Pilis bike tábla oldalán. Az alternatív pont helye: a táblával szemben, a Vendéglő kapuján bal
oldalt. (Eddig megtett táv: 12,5 km)
Menj tovább a KÉK sávon. 2,4 km múlva eléred a Kárpát-forrást, majd tovább haladva (1 km) a
Sikárosi-erdészlak és a Szilágyi Bernát-forrás (700 m) esik útba, továbbra is a KÉK sávon. 500 métert
követően eléred a Sikárosi-rét szélét, itt fordulj balra a PIROS sávra. 1,1 km-t menj felfelé, majd a
Tölgyikrek után 200 méterrel térj le balra a PIROS +-re. 1,3 km után az erdészeti út a PIROS + -tel kb.
párhuzamosan halad, bármelyik utat választhatod. 600 métert követően eléred a ZÖLD háromszög
jelzést és irány balra fel a Bölcső-hegyre. 500 méter múlva eléred a csúcsot és vele együtt a 3.
ellenőrző pontot. [Bölcső-hegy] A kód pontos helye a ZÖLD háromszög kereszteződésdél az út bal
oldalán, az ösvénytől kb. 3 méterre egy fa hátulján. Az alternatív pont helye: az ösvénytől 10
méterre az odús fa hátulján (Eddig megtett táv: 20,8 km)
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A csúcsról irány balra lefelé, továbbra is a ZÖLD háromszögön. 700 méter múlva eléred a Lajosforrást. A forrást elhagyva, kb. 100 méter múlva, jobbra fordulva a SÁRGA sávon folytasd utadat. Át
a réten, lefelé a kanyargós úton 3,4 km-en keresztül. (Kitérő: a Lajos-forrás után 2,1 km-re, a SÁRGA
Ω jelre balra letérve 200 m után találod a Vasas-szakadékot, érdemes megnézni, mert nagyon szép!)
Ezzel el is éred a Kőhegyi Menedékházat, és egyúttal meg is érkeztél az 4. ellenőrző ponthoz. [Kőhegy] A kód pontos helye: a Menedékház bejáratával szemben a Pilisi Parkerdő tábla oldalán. Az
alternatív pont helye: a bejárati ajtaja mellett jobbra az ablakban. (Eddig megtett táv: 25,0 km)
Továbbra is a SÁRGA sávot kövesd, végig lefelé. 2 km múlva, a parkoló alatt elérsz egy kék kutat,
ezzel már kibírod a célig. Innen a SÁRGA négyzeten haladj tovább 800 métert, majd kövesd az utat
balra. 500 métert követően az utad a magasfeszültségű vezeték oszlopa mellett vezet be újra az
erdőbe. Elsőre talán nem is gondolnád, hogy ott egy út vezet. 200 méter múlva újra eléred a Bükköspatakot és vele a Bükkös Tanösvény SÁRGA T jelzését. Az útvonal ismerős lesz, a vízvételi
lehetőségekkel együtt, hisz nem is oly régen ugyanerre jártál. 2,9 km múlva érsz vissza a Tourinform
Irodához a Célba. (Megtett táv: 31,3 km) Gratulálunk a sikeres teljesítéshez!
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Szentendre, Mátyás király u. – kék kút (0,3 km)
Szentendre, Bükkös part u. – Fehérvíz-forrás (1,4 km)
Szentendre, Bükkös part u. – kék kút (1,8 km)
Szentendre, Kavics u. / Pásztor u. – kék kút (4,5 km)
Szentendre, Forrás u. játszótér – kék kút (6,1 km)
Pilisszentlászló, Kossuth Lajos u. – kék kút (11,5 km)
Pilisszentlászló, Kossuth Lajos u. – barna karos kút (11,9 km)
Pilisszentlászló, Béke u. sarok – kék kút (12,0 km)
Kis Rigó vendéglő – kék kút (12,5 km)
Lajos-forrás (21,5 km)
Csepel-forrás (23,4 km) – kitérő
Kőhegyi Menedékház (25 km) – nyitva tartás alatt
Szentendre, parkoló alatt – kék kút (27,0 km)
Szentendre, Bükkös part u. – kék kút (29,5 km)
Szentendre, Bükkös part u. – Fehérvíz-forrás (29,9 km)
Szentendre, Mátyás király u. – kék kút (31,0 km)
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