
2021. október 31. Budai-hegység 

Útvonal: Csillebérc KFKI kutatóintézet buszmegálló – Sorrento – Farkas-hegyi repülőtér – Budakeszi 

kaptárkövek – Kecske-hegy – Csiki-hegyek – Csik-hegy – Huszonnégyökrös-hegy – Törökugrató -  

Csiki-pihenőkert – Budaörs Csiki tanya buszmegálló 

Táv: 14 km; szint: 200 m 

Utazás: Széll Kálmán (Moszkva) térről a 21-es busszal, 21A nem jó. 

Tovább utazás Nagytéténybe 88-as busszal: minden óra 28-kor. 

Tovább utazás Kelenföldig 88-as busszal: minden óra 04-kor, 34-kor. Vagy 188-as busszal: minden óra 

18-kor 

 

 

 



Ládák: 

gclhfk GCLHFH (geocaching.hu) 

Rejtés típusa: Hagyományos geoláda, telefon: 06/20-9384-007, Nehézség / Terep: 1.0 / 2.0 
A 9x15x7 cm-es láda a repülőtér közelében lévő facsoportban rejtőzik kb. 1,8 m magasan egy 
mesterséges objektumban. A kifutópálya felől közelítsétek meg, ha elakarjátok kerülni a 
bozótharcot!!!! A jelszó 7 betűből és 2 számjegyből áll. 
 
A LÁDA KERESÉSE: A Farkashegyi Repülőtér Budakeszi és Törökbálint között található. 
Budapestről az M7-M1 autópályán kifelé haladva, az M1-es autópályára kell (jobbra) letérni, majd a 
törökbálinti leágazásnál (ez az első) kell lehajtani. A visszaforduló útról balra, és a következő 
kereszteződésnél egyenesen kell menni. ~3 kilométer után, a hangárokat jobb kézre fogjuk 
megpillantani. A parkolóhoz a hangárok előtt kell (jobbra) befordulni. (A buszmegállónál levő kapun 
nem lehet behajtani.) Budakeszi felől érkezve a repülőteret az út baloldalán fogjuk megpillantani. 
Tovább kell hajtani és a buszmegálló után ~60 méterrel balra kell fordulni, itt található a parkoló. 
Tömegközlekedéssel Moszkva térről 22-es busszal a végállomásig és onnan Volán busszal (a 
reptérnél van megállója), vagy gyalog ~20 perc. 
 
A 9x15x7 cm-es láda a repülőtér közelében lévő facsoportban rejtőzik. A ládától érdemes felmenni a 
hegyre a "csúzlihoz", ahonnan több közeli láda is könnyen elérhető és gyönyörű fent a kilátás. 
Mindez kb 3.5 km-es séta egy közepes emelkedésű úton. Ha a csúzli felkeresését is bevállaljátok 
akkor a terep/ nehézség (2/3). Eredetileg ez a rejtés egy két pontos multi lett volna és itt lett volna a 
második pont. Sajnos a rejtési szabályok miatt itt még virtuális pont sem lehet. 
 
A FARKASHEGYI REPÜLŐTÉR TÖRTÉNETE: A Farkashegy-katlanban 1929-től kezdve szálltak fel 
vitorlázó repülők. Ekkoriban még "csúzlival" indították a repülőgépeket, és mivel a hegygerinc 
merőleges az uralkodó szélirányra, így a felszálló levegőben hosszan lehetett siklani. Az indítás a hegy 
tetejéről történt, így oda kellett visszaszállítani a repülőgépeket. A későbbiek folyamán a technika 
fejlődött, így már csörlővel vagy motoros vontatóval is fel lehetett szállni a vitorlázó gépekkel. A 
repülőtér ekkor, 1952-ben költözött le a hegy tetejéről a völgybe, ahol ekkor még csak egy szántóföld 
terült el. A kezdeti számos repülőklubból végül csak kettő maradt, az 1930-tól létező MÁV Repülőklub 
és az 1942-ben alapított Csepel Repülőklub (kezdetben Weiss Manfréd Repülőklub). Ez a két klub 
fejlesztette és üzemeltette a repülőteret: elegyengették a talajt, bevezették a villanyt, felépítették a 
hangárt és az üzemanyagtöltő állomást is. Az 1980-as években több nemzetközi repülőtalálkozónak is 
otthont adott. 
 
A REPÜLŐTÉR JELENE: A Farkashegyi Repülőtér Budakeszitől 3 km-re délre fekvő sportrepülőtér. 
Magyarország egyik első vitorlázó repülőtere. A repülőtér területén jelenleg négy hangár és egy 
tankoló állomás is áll. Több oldtimer gép is pihen a repülőtér területén.  
 
SPORTREPÜLÉS: Három repülőklubnak is otthont ad, az egyik a MÁV Repülőklub, a másik a Csepel 
repülőklub - 2004-től új nevén - Aeroklub Farkashegy, és a harmadik a Kék Ég Repülő 
Sportegyesület. A repülőtéren sport célú vitorlázó és motoros repülés is zajlik. 
Távközlési kupa a Farkashegyi repülőtéren 1991-ből. Érdemes megnézni, mert sok esetben olyan 
nézetből is láthatjuk a hegyeket, ami csak ritkán és kevesekkel fordul elő. 
 

 

 

https://geocaching.hu/caches.geo?id=3744
http://www.mavrepuloklub.hu/
http://www.acfh.eu/
http://www.kekeg.hu/
http://www.kekeg.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=7_3gKcRiMBw&feature=related


gcbuka GCBuKa (geocaching.hu)  

Rejtés típusa: Hagyományos geoláda, telefon: +36209291814, Nehézség / Terep: 2.0 / 2.5 
 
A szikla tetejétől 1 méterrel lejjebb találod a ládát, kövekkel letakarva. 
 
Budai Kaptárkövek: A szomolyai és egri kaptárkövek után szeretném nektek bemutatni a budai 
kaptárköveket. A kaptárkövek különlegesen szép természeti értékek, ugyanakkor rejtélyes 
kultúrtörténeti emlékek. Ezek a tájképileg is megkapó földtani alakzatok egyúttal tehát régészeti, 
történelmi, néprajzi értéket is képviselnek. Az erdők mélyén rejtőző vagy a napsütötte dombhátakon 
meredező kaptárkövek - különösen a szabályos kúp formájúak - impozáns méreteikkel, sötétlő 
üregeikkel mitikus hangulatot árasztanak. A kaptárkövek fülkéinek rendeltetéséről, készítőik kilétéről 
számos legenda, feltételezés, tudományos feltevés született. Az Eger környékén megőrződött 
hagyománykincs egyik változata egy Szent István korabeli pogánylázadás emlékét idézi fel; eszerint az 
elesett vezérek hamvait helyezték a fülkékbe. Egy másik igen elterjedt szájhagyomány pedig arról 
szól, hogy a török időkben méhészkedésre használták a fülkéket. A legújabb kutatások nyomán a 
népvándorlás kora és az Árpád-kor mitológiai örökségét látjuk e fülkés sziklákban, melyek a hun-avar-
magyar népesség ősi hitvilágával hozhatók összefüggésbe. A kaptárkövek fülkéiben áldozati tárgyakra 
leltek. A kaptárkövek elnevezései is arra utalnak, hogy ezek ősi kultuszhelyeken állnak (pl. 
ördögtorony, kőasszony, királyszéke stb.). Kaptárkövekről szóló írásos forrás még nem került elő, csak 
a néphagyományok néhány változata ismert. Az újabb kutatás több fülkekészítési periódussal számol 
a IV-XIV. század között, de a korai szakasz régészetileg még nincs igazolva. Sokan kutatták és adtak, 
adnak ma is különböző magyarázatot keletkezésükre. A kaptárkövek formáját a természet hozta 
létre, annak romboló erői (szél, víz, fagy, rátelepedett növények). A fülkéket pedig az ember faragta 
bele. Utóvulkáni folyamatként, a feltörő kovasavas oldatok átjárták a repedés körüli riolittufát. Itt 
megkeményedett a kőzet, ellenállóvá téve azt. Voltak olyan időszakok, mikor hatalmas esőzések 
következtében igen nagy fokú lemosódások következtek be. A lazább tufát a keményebb kőzet mellől 
lehordta a víz, mely évmilliók alatt több métert is jelentett. Lassan kipreparálódtak ezek a kaptár 
formájú kövek és tart ez a folyamat ma is, de lassabb ütemben. Minél kisebb a hegyoldal és a 
kaptárkő közötti összekötő nyak, annál nagyobb a kúp alakja, annál jobban elválik az oldaltól. 
Nagyon közel lakok hozzá, de még sose láttam őket. Próbáltam megkeresni a Budai-hegység térkép 
alapján, de sajnos ott rossz helyre van berajzolva. :-)) Végül sikerült megtalálnom és akkor tudatosult 
bennem, hogy milyen klassz hely ez. 
 
A láda: kb. 15x15cm-es négyzet alakú, kék fedelű dobozt keressetek a szikla tetejétől 1 méterrel 
lejjebb, kövekkel letakarva. 
 
Megközelítés: 
 
1.  N 47° 28,954' E 18° 54,365' 200 m [GCBuKa+kereszteződés]. Innen kb. 1,5 km-t kell zötyögni a 
murvás úton, majd a szennyvíztelep után, a sorompó előtt lehet parkolni. A jobbra induló földúton, 
majd utána ösvényen lehet megközelíteni a kaptárköveket. 
2. A Német Katonai Temető mellett lehet parkolni, majd annak déli oldalán indulj az ösvényen. 
 
Mindkét megközelítés utolsó ~500 métere azonos. 
 
Miután elhagytad a laktanya épületét jobbra tarsatok a hídhoz:  N 47° 28,445' E 18° 54,857' 164 m 
[GCBuKa+híd]. Ha átkeltél a patakon akkor már csak a gps-t kell követned. 
 
Gyalog és kerékpárral: Ha így érkezel akkor azt ajánlom, hogy turistaúton közelítsd meg a ládát. 
A  jelzésről itt térjetek le:  N 47° 28,055' E 18° 55,284' 270 m [GCBuKa+kereszteződés]. 
 

https://geocaching.hu/caches.geo?id=1549
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=598
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1186
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.482567&lon=18.906083&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.474083&lon=18.914283&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.474083&lon=18.914283&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.467583&lon=18.921400&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.482567&lon=18.906083&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.474083&lon=18.914283&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.467583&lon=18.921400&zoom=14&layers=00B00&arrow=1


gccip GCCIP (geocaching.hu) 

Rejtés típusa: Hagyományos geoláda, telefon: 06203630957, Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5 
 
Újrarejtve egy "rázós" helyen.A Pihenőkerten kívül. Hengeres dobozka, ideiglenesen rögzítve mivel a 
korábbi mágneses tönkrement. Tartalék jelszó: Becko által kihelyezett öklömnyi kőre ragasztott 
gravírlapon, faodvában kell keresni. N 47 27,413' E 18 54, 647' 
 
Budaörs nyugati határában, a Virág u. 6. szám alatt található a Csiki Pihenőkert, amely egy Árpád-kori 
régészeti park, erdei-iskola és nyári tábor, ahol kellemes természeti környezetben sokféle 
kikapcsolódást kínálnak a gyermekeknek és a felnőtteknek is. 
 
Nyitva: április 1-től október 31-ig, hétfő kivételével minden nap 10-16 óráig. A belépés díjtalan! 
Információ:+36 30 376 6699 
 
Csiki Pihenőkert: Gyalogosan a 88-as és 188-as BKV busz Csiki tanyai megállójából 10 perces sétával 
közelíthető meg az intézmény. 
 
 A hely bemutatása: Az Árpád-kori régészeti parkban, a 2002-ben lefolytatott ásatási megfigyelések 
alapján rekonstruált egykori "Csik" nevű középkori település korhűen berendezett épületei 
tekinthetőek meg. A múzeumpedagógiai programokhoz számos egyéb látványosság is épült: 
indiánfalu, favár a várszínházzal, fazekas és kenyérsütő kemence, füves és homokos sportpályák, 
íjászpálya, játszóterek és fürdőmedence. Egész évben hagyományőrző rendezvényekkel, erdei iskola 
programokkal, felnőtt csapatépítő tréningekkel várják a látogatókat. A nyári hónapokban napközis és 
bennalvásos táborokban vehetnek részt a gyermekek: régész, indián, ökológiai, kézműves, sport és 
nyelvi táborokban . A Jurta-camping teljesen felszerelt szálláshelyként fogadja a családokat, vagy 
osztálykirándulókat. A tradicionális nomád jurtákban (11 db), vagy saját sátrakban kínálnak 
egyedülálló pihenési lehetőséget. A kemencékben hagyományos ételeket is készítenek a vendégekkel 
közösen. 
 

 

https://geocaching.hu/caches.geo?id=4290
http://csikipihenokert.hu/

