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A kora ıszies idıjárás a kerékpárosoknak sem kedvezett. A túrát a tervezett idıponthoz
képest csak egy hét csúszással lehetett megtartani (szervezık döntése), ami csak annyiban lett
jobb, hogy több volt a napsütés és minimális esı esett. Igaz, a túra elıtti két nap folyamatosan
esı áztatta a vidéket, de ez már nem lehetet akadálya a próbának.
A Gázlóra Dr. Rózsás János, Gönye Tamás, fia Andris és jómagam, e sorok írója Koltay
Nándor vállalkozott. Bíztunk benne, hogy több bátor jelentkezı is lesz a cégtıl, de sajnos
nem.
Az idı reggel kegyeibe fogadott minket, hisz újra látni lehetett a napot és 17 fokos lett a
levegı. Ez már egy jó jel volt az elmúlt napokhoz képest. Jani és Tomiék kocsival jöttek ki
Herendre, én voltam olyan vakmerı, hogy a régi útvonalon „Retró” kitekertem.
Reggel 06.20 órakor indultam el az Egry ltp-rıl az Erzsébet liget irányába, ami teljesen kihalt
volt. A mőút és a sétány egészen a Betekints völgy végéig szuper volt, majd egyre rosszabb és
rosszabb egészen a Csatári hídig. Csatártól a Séd bal partján haladtam végig kisebb majd
nagyobb tócsákat kerülgetve. Márkónál a vízmalom fogadónál egy drótszırő tacskó fogadott,
szerencsémre csak ült és nézett. Gondolom nem tudta elképzelni, hogy kora reggel mit keres
itt egy kerékpáros. Bándig az út már sokkal jobb volt, igaz Bánd elıtt a birkatelepnél hatalmas
mocsár fogadott, de egy kis kerülıvel ki tudtam kerülni. Innen már a mőúton tekertem be
Herendig.
Majd 08.00 órakor nyeregbe szálltunk és nekivágtunk a távnak (0 km, 314 m magasság). Az
elsı pár kilométer kb. 15 bringással közösen tettük meg, majd a Városlıdi bányatelep után az
erdıbıl kijövet az elsı bringás a lehetı legrövidebb utat választotta az aszfaltos út irányába.
A csordaszellem itt is hatott, mert amerre ment mi mind mentünk utána, azzal nem is
foglalkozva, hogy egy friss irtáson megyünk keresztül. Az eredmény nem sokáig váratott
magára. Pár száz méter után sorra kiabáltak a bringások – DEFEKTEM VAN! – NEKEM
LASSÚ DEFEKTEM!
Így rögtön meg is tarthattuk az elsı pihenıt, ami sajnos 6 bringásnak, köztük Andrisnak
szerelésbıl állt. Indulás után az enyhe emelkedın haladtunk felfelé, mikor Tomi szólt, hogy
szerinte neki is lassú defektje van. Ami be is igazolódott. Fiával megálltak szerelni mi
mondtuk nekik, hogy majd az elsı ellenırzı pontnál bevárjuk ıket.
Janival haladtunk tovább és az aszfaltos utat elhagyva füves, majd murvás úton haladtunk a
Szénpajta ellenırzı pont felé (12,74 km, 402 m) . Az ellenırzı pontnál érdekes idıjárás
fogadott minket. A szép napsütés mellett egy pici felhıbıl elkezdett esni az esı, de az
esıkabátra még nem volt szükség. Az ellenırzı matricát itt gyerekek ragasztották fel a
rajtszámra.
Tomiék megérkezése után elindultunk az erdı mélyébe ahol egy jó állapotú, lejtıs aszfaltos út
várt minket. Itt aztán mindenki nekilódult és tekertünk ahogy csak bírtunk. A sebességnek
(45-50 km/h) csak az szabott határt, hogy a nagy esızések hatására sok sarat mosott a víz az
útra és emiatt sokszor kellett fékezni.

E lendületes út végén egy rövid emelkedı után elértünk a második ellenırzı pontra.
Királykapun (21,42 km, 392 m) nem idıztünk sokat. Megkaptuk az igazoló matricát a
rajtszámra és irány az emelkedı, majd lejtı és újra emelkedı. Ez elég sokáig így ment ezen a
vidéken, de a kilátás az mindennél szebb. Ezt leírni nem lehet, ezt látni kell, de ahhoz el kell
ide tekerni. A Witt-kilátónál megálltam és elıbányásztam a hátizsákom mélyérıl a mobilt,
hogy végre készüljön valami fotó is rólunk.
Andris sajnos lemaradt a képrıl, mert a lendület ıt tovább
vitte. Itt mi magunkhoz vettünk egy kis kalóriát, mert
ugye azt feltétlenül pótolni kellett, majd elindultuk
Odvaskı irányába. A lejtın lefelé haladva óvatosan kellett
közlekedni, mert tájfutó versenyt is tartottak ezen a
területen és nem akartunk elütni egy „bokorugrót” sem.
İk is tudták, hogy mi jövünk és kölcsönösen figyeltünk
egymásra. Odvaskı ellenırzı pontnál (32,6km, 261m)
mindenki feltankolt vízzel és fogyasztott a rendezık által
biztosított szılıcukorból, mert ami ezután ránk várt, az
nekünk felért a „Tour” egy hegyi szakaszával. Induláskor
egy kedves kollégának sajnos meggyőlt a baja az SPD
pedállal és közeli ismeretséget kötött a murvás úttal, de
ennél komolyabb baj nem történt vele.
Egy-két kilométeres sík aszfaltos út után elérkezett a szenvedés egy órája. Elindult egy 6-7
km murvás-földes út a Kıris-hegy csúcsára. Itt a kedves kollégának megint meggyőlt a
pedállal a baja, és újra a földanyával barátkozott. Felfelé haladva a látvány gyönyörő, de az
érzés annál rosszabb volt. Az út csak emelkedett és nem akart vége lenni. Én itt értem utol
Andrist és együtt haladtunk tovább. Megváltás csak akkor következett be, mikor a földutat
elhagyva újra rátértünk az aszfaltos útra és azon tekertünk tovább még 1 km, majd
megpillantottuk a légiirányítási radarállomást és a Kıris-hegyi ellenırzı pontot (42,41 km,
701 m).
Végre felértünk! Csupán egy órába telt nekünk. Kis idı elteltével megérkezett Tomi, majd
Jani is. A hegytetın újra feltöltöttük a kalória háztartásunkat, mivel a cél még nagyon messze
volt.

Amilyen szép idıben értünk fel a hegyre, annál rosszabb idıben kellet lejönni. Megint
beborult és elkezdett esni újra az esı. Elı is kerültek a hosszú ujjú mezek és esıkabátok, már
akinek volt, és irány lefelé. Az elsı kilométer nagyon kanyargós volt ezért csak „lassan”
mentünk, aztán szabadjára engedtük a kerékpárt. A rossz idı hatására az erdıben 16 fokosra
lehőlt a levegı. A Hódos-ér völgyében a sok esı megtette hatását és csak úgy zúgott
mellettünk lefelé a víz. A Fenyıfıi mőútra kiérve már csak pár kilométer választott el minket
az elıre betervezett finom ebédtıl.
Kényelmes tempóban begurultunk Vinyére az újabb ellenırzı pontra (62 km, 266 m), ahol
már sok kerékpáros megszállta a Pokol Csárdát. Mi is ezt tettük, ittunk, ettünk, majd újra
ittunk egy jót. Mindenki a fogára valót választottat pl. gulyásleves, cigánypecsenye, túros
csusza, pulykamell és természetesen folyadékpótlás, ami „csak” üdítı volt. A desszertet
mellıztük, de egy kiadós alvást bevállaltunk volna.
A Pokol Csárda kutyájának is jó napja volt, mivel minden bringáshoz oda ment és étel után
pitizett, aminek természetesen senki sem tudott ellenállni.

Indulás a gázlókhoz! A túra errıl a részrıl kapta a nevét, hisz itt kell több esetben átgázolni a
Cuha patakon. A völgyet az erdészet nagyon szépen rendbe tette és a gázlók alatti út is
tökéletes volt. Igaz mindig néztük az elıttünk áthaladót, hogy ha elakadna, akkor még
véletlenül se az ı nyomába menjünk, mert ránk is ez a sors vár. Fürödni meg inkább majd

otthon akartunk, mint a hideg Cuhában. A gázlókban kb. 10-15 cm magas volt a víz, így
sikerült aránylag szárazon megúszni az átkeléseket. Mielıtt elértük a Porva-Cseszneki
vasútállomást még egy személyvonattal is találkoztunk, sajnos az utazók száma alig haladta
meg a 10 fıt.
A vasútállomást elhagyva kb. 100 m szintemelkedést kellet legyőrnünk a Keskeny-dülön,
ahol kezdetben egy jobb, majd annál sokkal rosszabb minıségi murvás-sáros út várt ránk. A
sár velem együtt, egy másik kollégát is marasztalt. Igaz nálam csak a bringámat, de a másik
esetben mindkettıt. Kicsit nagyon sárosak lettünk. A mőútra kiérve elindultunk Porva felé,
ami újra egy kellemes gurulásból állt. Porvát elhagyva egy szép és tócsákban gazdag úton
visszatértünk Kisszépalma-pusztai részre. Újra a Kıris-hegy lábainál haladtunk. Itt a társaság
eléggé szétszakadt. Én a kellı mennyiségő kalória hatására megtáltosodtam és vesztemre
elıre mentem több száz métert, aminek az eredménye plusz 6 km. A magyarázat egyszerő.
Nem vettem észre a jelzést ahol balra le kellett volna kanyarodni egy erdei útra és újra
felkaptattam 609 m magasra a Kıris-hegy déli oldalán. Tudatosult bennem, hogy elrontottam
az irányt, de végül is ahol felmentünk, ott le is lehet jutni Bakonybélbe, csak kicsit hosszabb.
A többi kerékpáros mikor leért a Bakonybéli ellenırzı pontra (88,81 km, 279 m) értetlenül
néztek, hogy én még nem vagyok ott, hisz jóval elıttük tekertem. Hívtak mobilon de a térerı
ezen a vidéken elég ritka és nem értek el. Továbbindultak az utolsó nagy Hajagi murvás
emelkedınek. Mikor beértem Bakonybélbe Kornél az ellenırzı pont vezetıje és Péter már
nagyon várt, nem tudták, hogy merre járok. De nem vesztem el és vízfelvétel után rögtön
indultam a többiek után. Péter elmondása szerin úgy kb. 15 percre voltak elıttem.
Szentkút forrásnál utolértem a velünk tekerı két Kecskeméti srácot, Kovács Andrást és
Gubcsó Lászlót, majd velük vágtam neki a Hajag meghódításának. A láncom ekkor meg
eléggé szárazon futott és kaptam tılük egy kiadós olajozást. Ettıl mindjárt jobban ment a
tekerés. A Gerence patakon sikeresen átvergıdtünk majd jött a monoton hegymenet. Egy
rövid szakaszon jött a megváltás, lejtı formájában, de aztán újra hegymenetbe váltottunk. Itt
pillantottam meg elıttem Janit, akihez csatlakoztunk és közösen meghódítottuk az 590 m-es
magasságot.
Gyönyörő kilátás tárult elénk, meg is álltunk fényképezkedni. Janiról és rólam ez a kép
készült, a háttérben a Kıris hegy magaslik.

Tomi és Andris ekkor már gurultak lefelé a Hajagi mőúton. Mi is elindultunk lefelé és
szabadjára engedtük a kerékpárt, persze mindenki a saját bátorságához mérten. Én eddig csak
felfelé tekertem ezen az emelkedın és jó érzés volt most lezúgni rajta. Igaz a Herendi vasúti

átjárónál pont pirosat kaptunk, így meg kellett állni. A cél innét már csak pár száz méter volt,
amit sikeresen leküzdöttünk. Tomi és Andris ekkor már pakolták a kerékpárokat a kocsiba, mi
meg átvehettük a szervezıktıl az elismerı emléklapot és kitőzıt.
Innét még rám egy rövid kis tekerés várt Veszprémig. 19.00 órakor elindultam, de Bándi
birkatelepnél lévı mocsár elkerülése végett a régi 8-as fıúton tekertem be Márkóra, majd
onnét újra a Séd bal partján haladtam egészen a Csatári hídig. Itt feltekertem a víz által eléggé
kimosott murvás úton és megcéloztam a Lackó-forrást. A Betekints völgyben a sétányon
sikeresen áthajtottam egy esküvıi csoporton, mivel nem akartak félre menni. Az Erzsébet
ligetben pedig este 20.00 órakor ilyen csend várt.

Mindenki sikeresen és épségben teljesítette a távot. Én a „Retró” és egy kis Kıris-hegyi
kitérıvel összesen 150 km tekertem le.
Köszönjük a Teljesítménypróba megrendezésben részt vetteknek ezt a szép napot!
Nagyon jól éreztük magunkat a megterhelés ellenére, és 2012-ben újra találkozunk!
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