Szikra – Szöveges itiner
„Villámgyors” futó szintidő: 1óra 30 perc
Futó szintidő: 2 óra 15 perc
Gyalogos szintidő: 4 óra
Családi szintidő 24 óra
•

Fontos tudni:
Minden QR kódos fán van egy négyszögletes, fluoreszkáló sárga festés. A kódok a fa
túloldalán, boka/sípcsont magasságban vannak.
Ezenkívül vannak felfestve segéd jelzések az útvonalon, szintén fluo-sárgával illetve
rózsaszínnel – villámok, ezeket kell figyelni! Lesznek jelzéshiányos szakaszok, így fontos, hogy
legyen nálad track!

A Szikra rajtkódja a péceli piactéren található, a 42k.hu üzletének ablakában. Megközelítése:
Budapest, Örs vezér teréről a 169E jelű BKK busszal – Ráday Gedeon tér megálló/ vagy vonattal a
Keleti pályaudvarról induló Hatvani szerelvénnyel és ezt követően gyalog vagy a 169E busszal egy
megálló a Ráday Gedeon tér. A buszról leszállva a piacteret keressük, közepén egy ivókúttal, ahol fel
is töltekezhetünk az indulás előtt (2021. elején elfagyott, ideiglenesen nem működik!). Ha autóval
érkezünk, a piactér mellett ingyenes parkolót találunk. A 42k.hu üzletének ablaka a piactér felé
tekintve jobb oldalon lesz, szemben egy ruhaüzlettel.
A rajtkód beolvasása után elhagyjuk a piacteret és kiérve a Penny Markettel és a főúttal szemben
találjuk magunkat. Elindulunk balra a járdán és a Z- és S- jelzést követjük. A járdán végigérve, a zebra
előtt, a jelzéseket követve ismét balra fordulunk. Így az Isaszegi úton a járdán kezdjük meg utunkat
kifelé tartva a városból. 850 m megtétele után, mielőtt elhagynánk a várost, az úttestet keresztezve, a
Z- jelzést követve jobbra fordulunk a Kodály Zoltán utcába. Az utca végén csatlakozik jobbról a S- jelzés
a Z- pedig eltér balra. Mi a Z- jelzést balra követjük egy erős emelkedőre, több kanyar után, egészen a
domb tetejéig, ahol jobb oldalon egy vadászlest találunk, picit előrébb balra pedig megpillantjuk az első
villámunkat és a fa lábánál az első ellenőrzőkódot. (1. Pap-hegy) .
A kód beolvasása után folytatjuk utunkat a Z-jelzésen. Folyamatosan lejtőzünk egy gyönyörű
fenyőerdőben a Z jelzésen, egyszer jobbra fordulva, amíg a lejtő el nem fogy és egy kereszteződésben
csatlakozik a P jelzés. Itt balra fordulunk, majd 100 m múlva elérünk egy tisztást, ahol élesen jobbra
tartunk. A péceli erdészek emlékére emelt kopjafa mellett elhaladva elindulunk felfelé egy jelöletlen
erdei úton. Ezen megyünk 2 km-t, nem letérve róla. Figyeljük az erdőt, a fákat, az élővilágot, de
legfőképpen kb. 1,8 km megtétele után egy bal oldalon található ösvénybejáratot, melyet két rózsaszín
villám jelez. Ezen betérve követünk egy szűk csapást, amíg ki nem érünk egy betonútra. Itt balra
fordulunk, majd 100 m megtétele után jobbra fordulva, betérünk a péceli volt szovjet híradós bázis
maradványai közé. 50 méter után jobbra tartunk majd figyeljük a fákat és rajtuk a segítséget nyújtó
rózsaszín kis villámokat, amik ismét 50 méter múlva balra bevezetnek a fák közé, ahol lejtésbe kezdünk.
Kiérve a fák közül hamarosan egy galagonya bokron megpillantjuk az UV sárga kódjelölőnket és a bokor
túloldalán a kódot. (2. Bajtemetés)
Beolvassuk, majd gyönyörködünk egy picit a Szikra-panorámában! Ezután elindulunk óvatosan a
meredek, lefelé vezető ösvényen, majd átvágunk egy gyönyörű réten és hamarosan becsatlakozunk
egy erdei útba továbbra is a lejtést követve. Ezen végigmegyünk lefelé, majd az végén jobbra fordulunk,
rácsatlakozva újra a Z- jelzésre. Innen felfelé haladunk egészen amíg egy T elágazásba érve jobbra
fordulunk, áttérve a Z+ jelzésre. Ezen tovább haladva (és emelkedve) hamarosan elfogy az emelkedés.

Amikor elérünk egy területet, ahol a földút mellett egy nagy tócsa (vagy kiszáradt medre) látható,
nagyon figyelmesen balra tekintve egy vadszilvafán megkeressük a következő UV sárga villámot és az
ellenőrző pontot. (3. Kabajka-erdő széle)
Ezután követjük tovább a Z+ jelzést felfelé, majd az első lehetőségnél jobbra fordulunk és a kitaposott
szekérúton haladunk tovább a P- jelzéssel (hiányos jelzés!). Az út végén ismét T elágazáshoz érünk ahol
jobbra a geodéziai torony felé vezető utat találjuk, de mi balra kanyarodunk, 400 méter múlva pedig
jobbra (továbbra is a P jelzéssel). Itt elmegyünk az erdőbejáratig, átbújunk a sorompó alatt és folytatjuk
utunk a P- jelzésen. Ezen lefelé haladunk, majd kb 200 m múlva ahol az út jobbra kezd kanyarodni,
balra találunk egy újabb ösvénybejáratot két rózsaszín villám között. Itt kezdődik egy izgalmas,
egynyomos ösvény, mely folyamatosan hullámzik felfelé és lefelé. Tartjuk az utat és az irányt, figyelve
a rózsaszín villámokat is. Egyszer csak egy meredek lefelébe torkollik az ösvény, amely kivezet a P+
jelzésre minket, melyen balra fordulunk, feltekintve az előttünk tornyosuló hirtelen, erős emelkedőre.
Mielőtt megmásznánk azonban olvassuk le a kódot, melyet a szélesebb ösvény mellett egy akácfán
találunk. (4. Apáca-domb)
A P+ ösvényen elindulunk meredeken felfelé. Utunk során ez lesz az utolsó igazán meredek szakasz,
amit meg kell még másznunk. Ezután csak követnünk kell a P+ jelzést, amely már kivisz egészen a
Honvéd utcáig. Itt ráfordulunk a Táncsics Mihály utcára és végig megyünk rajta. Egy idő után jobbra
találjuk a Péceli Spartacus „stadionját”, melynek a végén jobbra fordulunk és lefelé folytatjuk utunkat
még mindig a P+ jelzést követve. Az úttesten átkelve elmegyünk a Harangvirág Óvoda mellett –
integetünk az udvaron játszó gyerekeknek – majd jobbra megtekintjük a Ráday kastélyt is. A kastély
mellett elhaladva, elérve a Maglódi utat a járdán jobbra fordulunk és elindulunk lefelé. Nagyon
figyeljük baloldalunkon a szilvafákat, mert köztük egy fa villanyoszlop úttest felőli oldalán találjuk az
utolsó ellenőrző kódot (P+ jelzés is van a villanyoszlop beton lábazatára festve)! (5. Ráday-kastély)
Tovább haladva a Maglódi úton lefelé, egy lámpás gyalogos átkelőnél búcsút intünk a P+ jelzésnek, ami
átmegy az átkelőn, de mi maradunk a járdán és haladunk tovább lefelé a Kovács úton egészen a
körforgalomig, ahonnan már látjuk a Penny Marketet, amellyel szemben a piacteret találjuk. (A járdát
követve a Postánál egy zebrán jutunk el legbiztonságosabban a kiindulási pontunkhoz.) A piactérre érve
a 42k.hu üzlet ablakában beolvassuk a célkódot, majd boldogan leülünk a padra és kortyolunk egyet a
maradék vizünkből. (5.cél)
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