
A vártnál enyhébb időre ébredtünk,majd a Pedalomannal szembesültünk,hogy hány fő vesz 
részt a túrán.Mikor mindenki megérkezett,aki jelezte részvételi szándékát a két autóba ülve 
elindultunk pilismarótra a másik találkozóhely helyszínére.Pilismarótra korán érkezve kicsit 
vártunk Gaberékra,majd az ő autójukat hátrahagyva a két autóval elmentünk a Búbánatvölgyi 
bejárathoz.Átöltözés,összekészülés és csapatfotó után nekivágtunk az igen jeges,felfagyott 
útnak.A beharangozott hideghez képest nagyon jó időnk volt,még a nap is sütött.Első geoláda 
állomásunk a Majális forrás volt.Nagyon mókásan nézett ki,ahogy a nyolc ember olyan 
lumbágószerű testhelyzettel kereste az eldugott ládikát,ami ki tudja miket is rejtett.Gaber 
próbálta betájolni,hogy merre lehet,de mivel teljesen pontosra nem tudta megmondani,így 
mindenfelé keresgéltük.Aztán megnézte a leírást,ami segített a láda megtalálását,és pont annál 
a fánál volt,amit épp Laci támasztott :) Én is kerestem ott,de az oldalát nem néztem meg,pedig 
ott volt egy odúban a gyökerek között avarral letakarva egy zacsiban.A füzetbe feljegyeztük a 
dátumot,és a neveket,valamint beírtuk az egyesület nevét is,mint reklám.Kis csodálkozás után 
szépen becsomagoltuk,és visszatettük,ahonnan kivettük. 
 
Továbbhaladva a jelzéseken egy kis kaptató után egy szintút majd enyhe lejtő következett.Ez 
teljesen jó volt ebben a túrában,hogy a domborzat kialakulása lehetővé tette,hogy ki tudjuk 
fújni magunkat még menet közben is.A tempó igen lendületes volt,de a csapat fura mód szinte 
mindig együtt haladt.Kis pihenőket persze beiktattunk,és vagy térképeztünk,vagy a kis időt 
kihasználva tápértéket jutattunk a megfelelő helyre,vagy a forró teát hörpintettük meg. 
Az első geoládás élmények után én személy szerint már alig vártam,hogy a következő ládához 
érjünk,és ismét kutassunk,keressünk.Út közben a GPS-ről beszélgettünk,valamint a 
geocaching menetéről,és a ládák kihelyezéséről.Közben Gaber elmondta,hogy ezen a túrán 
három ládát találunk majd. 
Volt egy kis kitérőnk is Enyedi halála után,melyet a belefeledkezett beszélgetés okozott,de 
Gaber jelezte,hogy nem jó felé megyünk.Mindez még a fehér szikla előtt történt,de 
szerencsére korrigáltuk,így nem volt semmi gond emiatt. 
A következő láda a Fehér sziklánál volt,ami egy kilátásra vezető mellékút mellett volt 
elhelyezve letérve a túrista útról.Bár látszott,hogy már elöttünk is keresgélték,mert olyan 
vaddisznószerű túrások voltak,és a végén,mikor megtaláltuk,roobi ki is nevette őket,hogy 
milyen pancserek,hogy mindenfelé keresték,és nem találták meg,mi pedig egyből megtaláltuk 
majdnem.Ebben a dobozkában is volt pár érdekes dolog,és egyet félig-meddig emléktárgyként 
tulajdonítottam el,melyet az autó kulcstartójára helyeztem,ezúton is megköszönöm Gabernek 
a feláldozott bicskáért,számomra ez igen emlékezetes tárgy lesz :) 
Ebbe a ládába helyezett füzetecskébe is beírtuk nevünket,és hogy kik voltunk,majd szépen 
visszacsomagolva,és elrejtve megnéztük a csodás tájat,melyet a havas fák között 
kacskaringózó út és Pilisszentlélek látványa nyújtott.Folytatva utunkat a jókedv és 
lendületesség dominált a néha bokáig érő hóba. 
 
A harmadik láda Hirsh-oromnál volt,de mielőtt megkerestük volna csodáltuk a tájat,és némi 
tápértéket vettünk magunkhoz.Padok is ki voltak helyezve,csak sajnos kirakásukkor nem 
gondoltak arra,hogy oda majd li is fognak ülni,ugyanis olyan közel volt a pad az 
asztalhoz,hogy kimászásomkor sikerült a térdkalácsomat beütni,amit a lefelé menetkor 
éreztem,hogy ez be fog durranni.Evés és ivás után elkezdtük megkeresni a szikla oldalában a 
ládát,és egyik pillanatban roobi kiáltott fel,hogy megvan.Ez egy fa törzseinek közé volt rejtve 
egy fatuskóval letakarva.Kibontáskor észrevettük,hogy nagyon kevés dolog van benne,de a 
füzetben megjegyzésként be volt írva,hogy már megint ellopták a ládát,így ez egy nem rég 
kihelyezett láda.Nevünket a füzetbe írva visszatettük a helyére,és elindultunk lefelé a 
hegyről,ami olyan lankás út volt.Útközben megint megálltunk a tájat megcsodálni,és sok 
nevetés közepette indultunk tovább,mikor roobi egy lábát kigáncsolós mozdulattal dobott egy 



jobb oldalast,így a nevetés részemről nevetőgörccsé vált,így a hangulat fokozódott :) Tetézte 
még a túrát a szitáló hóesés,mely a lassú szállingózásból a havazásba váltott át. 
 
Nekem ez a rész tetszett a legjobban,mivel olyan szép kilátás volt a hegy mindkét 
oldalára,hogy lehetett volna még bámulni egy ideig.Utunk vége felé még egy réten álló 
vadászházat is megnéztünk,mely enyhén szétvert,megalázott állapotban volt,és 
megbeszéltük,hogy ezen túl a klubbokat itt tartjuk,és bringával jövünk fel :))) 
Az utolsó szakasz egy aszfaltos erdei út volt,ami megint egy csöppet kellemetlen volt,de a 
ráfagyott csapadék megint meglepett minket,és a nevetést csalogatta a hangulat 
középpontjába,ugyanis páran megpróbáltak a csúszós úton elesni,de nem ment nekik.Ugye 
István?? :)) 
Találkoztunk a helyi lelkésszel,vagy fogorvossal István szerint,és ment a romos kinézetű 
erdészház felé.Fogorvosnak meg azért mondta,hogy az,mert elég foghíjas volt a mosolya :-D 
Visszaérve Gaberék autójához,a sofőröket visszavitte a Búbánatvölygbe az autókhoz,addig a 
csoport többi tagja betért egy malátaszörpkiosztóellátóegységbe. 
Mikor az autók beértek pilismarótra,adóvevőn szóltunk,hogy megérkeztünk,majd könnyes 
búcsú után a csapat elindult hazafelé. 
 
Összefoglalva nagyon jó,és kellemes túra volt,jó hangulattal,és iramos tempóval.A túra végén 
még abszolut nem voltam fáradt,meg sem éreztem,hogy 24 km-t gyalogoltunk le.A hóesés 
kimondottan tetszett,mivel szeretek így túrázni,a geoládázás pedig még fokozta a túra 
fényét,és a csapat hangulatát.Megköszönném Gabernek a túraútvonal ajánlását,a geocaching-
et,és akik ott voltak,annak a 8 embernek a részvételt. 
 
Tegnap este nyolckor már aludtam,és így 13 óra alvás után talán kipihent vagyok. :) Ez egy 
nagyon klassz túra volt!!! 


