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A Velencei-tó fölött
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Útvonalterv:
Pákozd - Anikó-forrás - Tompos-hegy - Pákozdi ingókövek - Pákozd vár - Angelikaforrás - Meleg-hegy - Bence-hegy - Velence, közben az útbaeső geoládák megkeresése.
A Pedalománnál gyűlűnk össze: Árpi, Chiiko, Csoki, Éva, GabeR, Klaresz, KoLa,
Ködmön, Laci, Lajos, Roobi, Tivadar, Veronika, útközben még felvesszük Szabit is, így
végül 14-en indulunk neki az útnak Pákozdról. A szokásoshoz képest kicsit változott a
társaság - Chiko, KoLa, Ködmön, Lajos az idényben először tart velünk, Tivadar és
Csoki sem vett részt minden túrán. Újdonság még, hogy több GPS is jön velünk: Árpi
hozza vadonatúj készülékét, és KoLanal is van egy GPS-vevős PDA.
Csöpörgő esőben indulunk - de hamar eláll. Aztán többnyire süt a nap - meleg,
szélcsendes, márciusi jellegű idő marad egészen estig, ennek megfelelően alaposan
túlöltözöttnek bizonyul a társaság.
A fölfele kaptatón egy kellemes fenyőerdőben az Anikó-forrás az első állomás. Itt
némi bozótharccal vegyített útkeresés után elővesszük az első geoládát:
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=539.
Logolás, visszarejtés, majd immár jelzetlen utakon a GPS-ek vezetésével irány a
Tompos-hegy. Útközben a fenyves elmarad, szavannás jellegű területre érünk. A
Tompos hegy tetején pazar körpanoráma. Bámészkodunk, készül pár csoportkép, aztán
indulás.
Továbbra is GPS vezetéssel megyünk a Pákozdi ingókövek felé - kissé dimbesdombos, köves, szavannás területen, a fennsíkon. Csoki megy elöl, elég jó tempót
diktál. Az Ingóköveknél nézelődés, fényképek, majd a ládász szekció számára egy újabb
feladat: http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=65. Sokan vagyunk, viszonylag
egyszerűen megtaláljuk.
Aztán kis kitérővel elsétálunk a Pandúr-sziklához, és jöhet a Kőről-kőre Velencén
multiláda első pontja: http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=247. Itt elég sokat
mászkálunk a meredek oldalfalakon, míg végül Laci megtalálja a palackot (első
találata). A rákövetkező pont adataiból azonban azonnal látjuk, ezt a multit ma nem
folytatjuk - nagyon nem esik a tervezett útvonalunkra a következő pont...
A terep ismét változik, a szavannába előbb kisebb-nagyobb erdők, magasabb bokros
részek vegyülnek, majd a Pákozd-vár környékén sűrűbben erdős területre érünk.
Továbbra is Csoki vezet, 5 km/óra körüli tempót diktál, még a hullámosabb részeken is.
A Pákozd-várnál a http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=892 3 állomásos
ládasorozat vezet el a hajdani földvár (nem látható) maradványaihoz. A doboz némi
keresgélés után előkerül - a klasszikus őszi-téli probléma lép fel: mindent avar borít, a
doboz meg alatta bárhol lehet...
Innen egy kis ugrás a http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=354 Angelikaforráshoz, ahol a könnyen megtalált ládából előkerül a LoveBug3 travel-bug, azaz
utazó ügynök: http://www.geocaching.com/track/details.aspx?tracker=313833. A
katicabogár küllemű ügynök Washingtonból indulva egy hónap híján 3 éve utazik,
eddig 33 ládában járt Washingtonban, British-Columbiában, Montanában, Utahban,
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majd Angliában, Horvátországban és Magyarországon. Elhozzuk, legközelebb keresünk
neki valami új helyet :)
Ezután némi bénázással rossz irányba indulunk tovább - szerencsére a GPS-ek a
helyükön vannak, észrevesszük, és immár a jó úton haladhatunk az utolsó előtti célpont,
a Meleg-hegy felé. Jó kis kapaszkodó után felérünk, pihegés közben elő az itteni ládát:
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=267.
Továbbmenve széles mezőn megyünk át, balról a távolban Nadap sárga temloma irány a Bence-hegy. Újabb körpanoráma, csodás kilátással a Velencei-tóra, és persze
egy újabb geoláda: http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=606.
Ezután a Panoráma úton, irigyelhető villák mellett sétálunk le Laci Velencén
várakozó autójához. Gyors forduló a többi kocsiért Pákozdra, irány haza.
Összesítve:
csodálatos márciusi időben, meleg napsütésben 19.6 km, 594 m szint
6 megtalált geoláda, további 3 geopont, egy amerikai travel-bug.
GabeR
Fotoalbumok:
Árpi:

http://new.photos.yahoo.com/rpdlszl/album/576460762383779511

Szintdiagram:
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Megtett út (térkép: http://turistautak.hu/ ):
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