
FARSANGI TEKERGÉS 

 

Idei második túránk a Pilis-hegység legmagasabb pontjára, a 756 méter magas, Boldog Özsébről elnevezett 

kilátóval koronázott Pilis-tetőre vezet. Autóbuszunk Pilisszentkereszt határában vet ki magából, ahonnan 

megkezdjük a kapaszkodást a csúcs irányába. A Grófi úton haladva érkezünk meg a többnyire kopár 

hegytetőre. Az arcunkra fagyott mosoly felolvasztása és a kimerítő pihenést követően leereszkedünk a 

Fekete-kő impozáns szikláihoz, ahonnan beleshetünk Pajkaszegre. Az éles szeműek megláthatják, hogy épp 

mivel foglalkozik az ügyeskedő polgármester és kultúrharcos asszisztense, a testépítő pap, a szexi 

kocsmáros, a féleszű rendőr, az autómániás fociedző és a többi szépreményű polgár. A jóleső kukkolást 

követően tovább talpalunk Kesztölcre, ahol bevásárolunk a Jó Szerencsét Termelőszövetkezet világhíres 

tapétájából, majd Esztergomba száguldunk. A városban töltött idő alatt a legelszántabbaknak ismét 

lehetőségük lesz egy párkányi knédlis-sörös kalandozásra. 

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2023. február 18-án (szombat) 6.30 órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.:21.00 óra körül 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Budapest – Pilisszentkereszt – Kesztölc - Esztergom - Kecskemét 

 

Túra útvonal: Pilisszentkereszt –  - Magas-hegy –  - Orosdy-rét – Z  - Boldog Özséb kilátó – Z  - 

Orosdy-rét –  - Simon halála – Z  - Fekete-kő - Z  - Pilis-nyereg -  - Fekete-hegy -  - Kétágú-hegy 

-  - Kesztölc 

 

Kb.: 17 km hosszú, az útvonal első harmadában emelkedő, majd szintben haladó az utolsó hat kilométeren 

folyamatosan lejtő (612 m fel, 744 m le), közepes erősségűnek is titulálható túra. Az időjárási viszonyok 

miatt némi sárdagasztásra számítani lehet. A Kesztölci Köztársaság újbóli kikiáltása esetén az útvonalat 

megpróbáljuk lerövidíteni vagy igény esetén beállunk Simonek Lukács forradalmi csapatába. 

 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával, itallal (forralt bor és társai). A farsangi hangulat 

felidézéséhez szalagos pampuska, lekváros csöröge és tüzes krampampuli hozatala ajánlott. Túra közben 

vásárlási lehetőségre nincs lehetőség, de pálinkát tankra tudunk cserélni. Erős, lehetőleg magas szárú 

vízhatlan túracipő, kamásli, réteges öltözködés, havas/esőkabát. Kérjük, hogy az utazáshoz mindenki 

hozzon magával váltócipőt! 

 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2023. február 15-ig a részvételi díj átutalással történő 

kiegyenlítésével egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál a félemelet 13. számú helyiségben 

(telefonszám: 512-269). A számlaszám: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT 10918001-00000072-

09750008. 

 

 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak 5.000 Ft/fő, más személyeknek 6.000 Ft/fő, amely összeg az utazás és a 

túraszervezés költségeit tartalmazza. Nem foglaltatnak benne az esztergomi kulináris tobzódás, valamint a 

Párkányban lelt örömök élvezetéből fakadó költségek. 

 

 

Egyebek: A túra ijesztő időjárási körülmények között is megrendezésre kerül! 

 

  

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 

 


