A vá rkaputó l indulj el észak felé az emelkedő n a Kossuth tér irá nyá ba. Itt
a há rmas ú telá gazá sná l a középső úton haladj tová bb (Kálvin utca) a
reformá tus templomig. Innentő l egyenesen haladj tová bb felfelé, immá ron a
zö ld + jelzésen. Az erdő be érve haladj tová bb az aszfaltozott erdészeti ú ton,
egé szen a má sodik sorompó ig, mely utá n pá r méterrel tá blával is jelö lt ösvény
tér le jobbra (Skó ciai Szt. Margit ú t, Réka vá r) Tová bbra is a zö ld + és az
Ü vegesek jelzésén haladva leérsz a vö lgybe (Bü dö s kú t), itt a patakon átkelve
balra tarts, és haladj tová bb a jelzéseket kö vetve. 300 méter utá n ismét tá blával
jelö lt keresztező dé shez érsz, ahol fordulj jobbra, majd a villá s elá gazá son
balra tartva haladj a széles fö ldú ton tová bb. Ú jabb 300 méter mú lva a zö ld +
jelzés balra levá lik, de mi tartsuk az egyenes irá nyt a zará ndokú ton. Pá r szá z
méter és egy S kanyar utá n ú jabb villá s elá gazá s kö vetkezik, itt balra tarts,
kö vetve a Szt. Margit jelzést. Nagyjá bó l szá z méret haladá s utá n a széles ú t
jobbra kanyarodik, itt balra le kell térned, a keskeny ö svényre, Figyelj, mert az
elá gazá s nem jelzett, csak lejjebb talá lkozol ismét a Margit-ú t szimbó lumaival.
Ha nem vétetted el az ú tirá nyt, jobbra má r lá tni is fogod a Szép Ilonka kilátót,
jellegzetes madá rfészek formá jával. Innen a fiatal fá kkal szegélyezett, rosszul
jelzett keskeny ö svény tovább kanyarog lefelé, kövesd egészen a völgy
aljáig. Ott jobbra fordulva kelj á t a patakon (Ü veges jelzé s), majd pá r méter
mú lva az tá blával jelzett elá gazá sná l indulj balra felfelé (Szt. Margit, Ü veges,
zö ld +) A széles, kavicsos ú ton haladva ismét egy bal kanyar kö vetkezik
(Ü veges jelzés), majd a hegytető n egy széles tisztá son megérkezel az 1.
állomáshoz (Erdei pihenő). Innen jobbra, a zö ld sávon haladj tová bb keleti
irá nyba, lassan ereszkedve. Má sfél kilométer mú lva térj le élesen balra a zö ld
há romszö g jelzésre. Ezen lefelé haladva eléred a Belátó Kilátót (az ú ttó l
jobbra), majd a há zak kö zé érve kelj á t elő szö r a villanypásztoron (ki kell
akasztani, majd vissza!) illetve az ó bá nyai ö reg patakon. A falu fő utcá já n fordulj
balra (kék sáv), és haladj tová bb egészen a pisztrá ngos tavakig, majd végig a
vö lgyö n, a patakon tö bbszö r á tkelve Kisújbányáig. (kö zben: csepegő szikla,
ferde vízesé s) Az első há zakná l és beljebb a faluban is tá bla jelzi az irá nyokat, te
a „Klumpás konyha” felé haladj, tová bbra is a kék sávon. Meredek
kapaszkodó n hagyod el a falut, aszfaltozott ú ton. Errő l néhá ny méter mú lva
tá blaerdő vel jelzett keresztező dé sen térj le jobbra felfelé egy széles fö ldú tra
(cigá ny hegyi kilá tó , sá rga sá v, zö ld há romszö g). A hegytető re érve, a villá s
elá gazó ná l tarts balra, itt az ö svény végén má r látnod kell a pihenőt és a
kilátót. (2. állomás) A csú csró l lefelé a kilátó lépcsőjétől közvetlenül jobbra
indul egy keskeny gyalogö svény, mely 100 méter mú lva széles fö ldú tba
torkollik. Itt fordulj balra (Kék +), az ú t nagyjá bó l 200 métert kö vető en
visszatér a mű ú tra és a kék sávra. Ú jabb 100 méter utá n, a kék jelzést kö vetve
térj le balra az ö svényen a forrá sok és Pusztabánya irányába. (tá blával is
jelzett) Haladj tová bb lefelé a kanyargó s gyalogö svényen, míg ú jra el nem éred a
mű utat.

Az aszfalton balra tová bbhaladva egy kanyar utá n, kö zvetlenü l a híd előtt lesz
a letérő jobbra, tá bla jelzi. (Zobákpuszta, kék sáv) Kö vesd a patakot, míg egy
tisztásra nem érsz. Itt a nyílt terü let bal oldalá n haladj, majd patakon átkelve
térj rá a zö ld kereszttel jelzett ö svényre. Az emelkedő gyalogú t felvezet a
Pusztabányára, itt keresztezd a műutat, és az ü veghutá k mellett indulj el a
kék há romszö gö n Püspökszentlászló felé (tá bla jelzi) A vízmű á ltal lezá rt
Daragó i-Nagy-forrá sná l balra tarts, és kö vesd tová bb a patakot, míg ki nem
érsz a tisztásra. Itt az Y elá gazá s bal ágát vá laszd, és haladj tová bb a
Pü spö kszentlá szló ig. A parkoló ná l érsz a faluba, itt balra a főutcán haladj
tová bb, egészen a Püspöki kastélyig.
Az arborétumkert télen-nyá ron nyitva, de ha valamiért mégis zá rva lenne, a
kastélyt balra megkerü lve a sá rga sávon haladj, é s ugord á t a kö vetkező
fejezetet!
A fő kapun lépj be az arborétumba, majd jobbra fordulva a tó mellett
elhaladva keresd meg az alsó kiskaput (rugó s fakapu, dró ttal beakasztva) Itt
kilépve egy erecskét keresztezve balra felfelé indulj tová bb a zará ndokú ton.
(Az ö svény ebben az irá nyban rosszul jelzett, ha bizonytalan vagy, a fá k há tuljá n
megtalá lod a sá rga zará ndok jelzéseket) A gyalogö svény néhá ny szá z méter
utá n éles bal kanyarral keresztezi a völgyet (itt má r lá tható ak a sá rga kö r
jelzései), majd a Zengői Mária szobornál ú jra délre fordul. 200 méter mú lva az
ö svény egy szélesebb ú tba torkollik, itt fordulj balra, és halad tová bb a sá rga
kö rö n. Nagyjá bó l 600 méter haladá st kö vető en a keresztező désben éles jobb
kanyarral fordulj rá a sá rga sávra.
Itt folytasd!
A sá rga sáv a Zengő északi gerincénél derékszögben jobbra fordul,
innentő l 600 méter kemény kaptató kö vetkezik a csúcsig. Zengő vá r romjai és a
geoló giai torony mellett haladj tová bbra is a sá rga sávon, ezuttal má r lefelé. 500
méter mú lva, a tisztá son eléred a Viki pihenőt (3. állomás). Az ú ton tová bb
ereszkedve, 700 méter utá n a keresztező dé snél fordulj jobbra, a piros + és az
ü vegesek jelzését kö vetve. Egyenletes lejtmenetben elő bb elhagyod az erdőt,
majd tanyá k kö zt haladva aszfaltúthoz érkezel, ahol a piros + jelzést kö vetve
balra fordulj. 100 méter utá n az ú jabb keresztező désnél (Pető fi u.
transzformá tor) jobbra, a külső tanya irányába. 200 méter utá n eléred a
Táncsics utcát, ott balra fordulva (40es tá bla) má r lá tni fogod a
nagytemplomot, és nemsoká ra a vá rat is. Az utca a vá r alatt élesen jobbra
fordul, ahonnan az utolsó kaptató utá n eléred a célállomást.
Szép munka! Gratulálok!

