Túra a Nagy-Gerecse tömbje körül, a Kis-Gerecse szikláin
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Pompás bükkösök, idilli rétek, fehér mészkõsziklák, csodás kilátás
A Gerecse legmagasabb csúcsát, a Nagy-Gerecsét megkerülõ körtúránkat Héregrõl indítjuk, az
elbûvölõ Király-kúti-rét után a Kis-Gerecse látványos mészkõsziklái közt kapaszkodunk fel a
Serédi-kastélyhoz, majd utunk leglátványosabb pontjához, a káprázatos kilátást nyújtó Kis-Gerecse
kõfejtõjéhez teszünk kitérõt. Az Országos Kéktúra útvonalán, a Sandl-hárs mellett érünk a
Bánya-hegyre, majd a Halyagos-hegy ízületet próbáló, meredek lejtõjén ereszkedünk vissza a faluba.
A túra hossza: 14 kmA túra idõtartama: 5 óraSzintkülönbség: 430 m fel, ugyanannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Héreg, a Fõ utca végén lévõ temetõ. Az autóbusz a templom utáni Héreg, felsõ megállóig közlekedik,
onnan 600 m séta a Fõ utcán a P és a Z jelzéseken a felsõ temetõ. Autóval az M1 autópálya Tatabánya
Óváros lehajtójánál jövünk le, az 1-es útra kiérve balra, majd késõbb megint balra Tarján felé, a Tarján utáni
falu, Héreg.A túra jellege:
Közepesen nehéz gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken, erdészeti utakon. Legnehezebb szakasz,
a Halyagos-hegyrõl levezetõ Z jelzésû, rendkívül meredek lejtõ, fõleg nedves, sáros idõben nagy kihívást
jelent az ereszkedés, túrabot nagy segítség!
Térképkivágat: Gerecse 1:40 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/gerecse-turistaterkep-10.html
A túra leírása
Héregrõl, a Fõ utca végén lévõ, szép fekvésû temetõ elõl indulunk, az erdészházat jobbról megkerülõ, P
jelzésû, sorompóval lezárt, széles kocsiúton. Negyedóra kényelmes sétával bukkanunk ki a Király-kúti-rét
idilli fekvésû tisztásán, balra fordul utunk, és ahol kiszélesedik a rét, ott jobbra kanyarodva vezetnek fel a P
jelzések. Magát a forrást a rét bal felsõ szélén találjuk, a dongaboltozatos foglalású Király-kút a hagyomány
szerint Mátyás király kedvenc pihenõhelye volt. A kifolyó eggyel lejjebb található.
A rét felsõ végén esõbeálló, tûzrakóhely és pihenõpadok szolgálják a kirándulók kényelmét. Elhagyva a rétet,
széles, kényelmes utunkon kb. negyedóra sétával egy erdészeti kerítéshez érünk, itt jártunkkor a P jelzésû út
következõ szakaszát, a Kajmát-tetõ környékét hatalmas frissen vágott erdõirtás borította, kvázi járhatatlanná
és követhetetlenné téve a jelzett utat (2017 október). Valószínû, hogy a késõbbiekben megtisztítják az utat a
fáktól, addig is, az irtás jobb szélén vezetõ úton tudjuk kikerülni a kérdéses szakaszt. Kissé késõbb balra
fordulva csatlakozunk vissza a P jelzésû útba.
Széles erdészeti földúton érjük el egy kerítés mellett a Nagy-Gerecsére felvezetõ murvás kocsiút
hajtûkanyarját, ahol táblák is igazítanak útba. A jobb oldali ágon megyünk tovább a P jelzéseken. 15 perc
alatt érjük el az Országos Kéktúra útvonalát. A P jelzések a jobbra tartó kocsiúton folytatódnak, mi
rácsatlakozunk a Kéktúrára, mely balra egy keskeny ösvényen bújik be az erdõ fái közé, az útjelzõtábla és a
Tájvédelmi Körzet tábla mellett.
Szép szálerdõben, késõ tavasszal hatalmas medvehagyma mezõk közt emelkedünk, majd meredekebbé
váló ösvényünk a Kis-Gerecse mészkõsziklás, köves oldalában kapaszkodik tovább. Egy méretes
sziklafalba vágott Mária-kegyhelyhez érünk, elõtte kellemes, árnyékos pihenõhely. Még egy kis meredek
kaptató a mészkõsziklák közt, majd keresztezünk egy távvezetéket és kiérünk egy táblás elágazáshoz.
Balra, a K
http://kirandulastippek.hu/news/article/tura-a-nagy-gerecse-tombje-korul-a-kis-gerecse-sziklain

