
2021. december 12. 

Útvonal: Szépjuhászné buszmegálló – Szépjuhászné kisvasútállomás – Budaszentlőrinci Pálos-

kolostorrom – Jánoshegy Erzsébet-kilátó - Normafa - Anna-rét – Tündér-szikla - Város-kút -  Béla 

Király kútja – Disznófő-forrás – Darázs-forrás – Fogaskerekű Gyöngyvirág úti megálló 

Táv: 9 km; szint: 300 

Utazás: 0800 körül találkozunk a Nyugati pályaudvaron. Onnan Moszkva (Széll Kálmán) térre. 22-es, 

vagy 22A busszal Szépjuhászné buszmegállóig.  

 

 



Láda:  

GC4FOR (geocaching.hu) 

Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+3V), telefon: +36302838024, Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5 
 
4 pontból álló, budai forrásokat bemutató multi. (A források vize nem iható!) 
 
1. pont: Laminált lapocska a kerítésen lent (Az Elműs villanyszekrény mögött) 
2. pont: Piros betűk (villanyoszlop) 
3. pont: A láda (ülj a padra) 
4. pont: Gravírozott lapocska az információs tábla maradványának hátulján 
 
A Disznófő-forrásnál lévő pontért nem kell és nem is szabad bemenni a kerítésen belülre! 
 
Kéretik a logfüzezet pontosan és helytakarékosan vezetni. (dátum és nicknév nélkül nehezen 
ellenőrizhető) 
 
1. pont.  N 47° 30,088' E 18° 59,285' 350 m [GC4FOR-1]. Laminált lapocska a kerítésen lent, a 2. 
jelszórészlettel. (Az Elműs villanyszekrény mögött) 
 
2. pont.  N 47° 30,379' E 18° 58,867' 324 m [GC4FOR-2]. Piros felirat a villanyoszlop beton talpán az 
1. jelszórészlettel. 
 
3. pont.  N 47° 30,693' E 18° 58,475' 269 m [GC4FOR-3]. Láda a padnál a 3. jelszórészlettel. 
 
4. pont.  N 47° 30,601' E 18° 57,870' 383 m [GC4FOR-4]. Gravírozott lapocska az információs tábla 
maradványának hátulján a 4. jelszórészlettel. 
 
Jelszóképzés: Figyelj! --> 2-1-3-4 sorrendben a jelszórészletek egymás mögé írva. 
 
A források: 
 
Darázs-forrás  N 47° 30,690' E 18° 58,473' 269 m [GC4FOR+Darázs-forrás]. A forrásnak csekély a 
vízhozama, csupán 1,7-5 liter óránként. A víz hőmérséklete 9 °C. A forrás mellett egy fém darazsat is 
találunk. A felette található épületekhez épített emésztő sajnos elszennyezte a forrás vízét, így az 
nem iható. 
 
Disznófő-forrás  N 47° 30,597' E 18° 57,869' 382 m [GC4FOR+Disznófő-forrás]. A vízhozama 3-10 
liter percenként. A víz hőmérséklete 7,5-8 °C. A török időkben a forrás környéke a szájhagyomány 
szerint a budai basák háremhölgyeinek nyaralóhelye volt. A forrást megérkezésükkor Király-forrásnak 
ismerték, és mint több más magyar név esetében is, részben meghagyták eredeti nevét, vagy 
lefordították azt török nyelvre. A törökök kiűzésükkor leromboltatták az épületeket és a forrás 1686 
után a Sauwiese, illetve Saukopf neveket kapta. A területen egykor élt sok vaddisznó miatt lett ez a 
neve.  
A forrás magánkézre kerülése:  A történet 1989-ben kezdődött, amikor a XII. kerületi tanács eladta a 
Disznófő éttermet és a vele egy telken lévő, műemlékvédelem alatt álló forrást is. A fővárosi tanács 
az eladás előtt helyrehozatta a forrásházat. Az étterem nem volt jövedelmező, és többszöri 
tulajdonváltás után végleg bezárt. Sajnos napjainkban az egykor Buda egyik legnagyobb vízhozamú 
forrása nem látogatható. Állapota rohamosan romlik. 
 
 

https://geocaching.hu/caches.geo?id=5325
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.501467&lon=18.988083&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.506317&lon=18.981117&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.511550&lon=18.974583&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.510017&lon=18.964500&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.511500&lon=18.974550&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.509950&lon=18.964483&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.501467&lon=18.988083&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.506317&lon=18.981117&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.511550&lon=18.974583&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.510017&lon=18.964500&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.511500&lon=18.974550&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.509950&lon=18.964483&zoom=14&layers=00B00&arrow=1


Béla király kútja  N 47° 30,381' E 18° 58,860' 324 m [GC4FOR+Béla király kútja]. A víz hőfoka 7,5-8 
°C. Kútjának vizét - akárcsak a Városkútét - már a 15. században a budai Várba vezették. Nevét 
Döbrentey Gábor egészítette ki a Béla előnévvel. A forrás egy oromzatos épületben ered, melynek 
ormában Kois Pál emléktáblát helyezett el 1847-ben. A kút forrása egy 20 méter hosszú boltozott 
folyosó végén lévő forrásaknában van, ahol a felszín alatt, 3,4 méter mélyen ered. 
 
Város-kút  N 47° 30,080' E 18° 59,280' 350 m [GC4FOR+Város-kút]. A Város-kút technikatörténeti 
emlék, a Buda várát a 15-16., majd a 18-19. században ivóvízzel ellátó vízvezetékrendszer 
legfontosabb forrása. A forrás vizét feltehetően már az őskor embere is használta, a közeli ásatások 
során ugyanis több erre utaló eszközt találtak. A római korban létesült akvaduktokat követően a mai 
magyar főváros területén a 15. században, I. Mátyás király idejében építettek először vízvezetéket. E 
célból három forrást foglaltak be a Buda-közeli hegyekben: a Sváb-kutat, a Béla király kútját, valamint 
a ma Város-kút néven ismert forrást. 
 

http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.506350&lon=18.981000&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.501333&lon=18.988000&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.506350&lon=18.981000&zoom=14&layers=00B00&arrow=1
http://turistautak.hu/maps/mapnik/geojaunt.php?&lat=47.501333&lon=18.988000&zoom=14&layers=00B00&arrow=1

