VérKör itiner
A régi sportcsarnoknál lévő kódot leolvasva, a parkoló felé indulj el (ne a lépcsőn). Kövesd a piros pöttyöket.
Enyhén balra tartva beton járda vezet el a bokrok között. Az úton egyenesen menj át az enyhén lejtő zsákutca
irányába (balra tartva). A zsákutca végén jobbra az emelkedő betonjárdán folytasd az utat. Elhaladsz a rendelő
intézet mellett és egyenesen menj át az Alkotmány úton. Szemben a nyílegyenes járdát kövesd. Az emelkedő
tetején a Takács Imre úton jobbra fordulj. Hamarosan csatlakozik a piros jelzés, kövesd. A domb tetején fordulj
balra a Majki útra. Egyenesen menj a kertesházak között és hagyd el a várost. Egészen a tóig vezet az aszfalt út.
Itt haladj tovább enyhén balra tarva, a murvás úton.
Az aszfaltos Csákvári útra érve fordulj jobbra, majd 30 méter múlva balra egy homokos, murvás útra. Az első
két kereszteződésnél jobbra tarts. Enyhén emelkedik, homok nehezíti a haladást. Az erdőből kiérve kerítés
oszlopok mellett vezet az út, enyhén jobbra majd derékszögben balra fordul a piros jelzés, mi pedig követjük.
Szemben már Somló házai látszanak és egy hegy. Szántóföldek között vezet az út. A műútra érve balra majd
rögtön jobbra fordulj, egy nehezen látható kis ösvényre. Sűrű sötét erdősáv és egy patak keresztezése után
jobbra tarts egy benőtt ösvényen. A műútra érve balra menj. A kereszteződésnél balra tarts (Ady E. út), majd a
harangláb előtt fordulj derék szögben jobbra (Kultúr köz). A kisbolthoz érve jobbra menj tovább (Rákóczi F. út).
Elhaladsz a tűzoltóság és a Községháza mellett. Az utca végén fordulj balra a temető felé. Emelkedni kezd az út,
a rozoga bódék után nem sokkal a piros jelzéssel együtt te is fordulj jobbra az erdőbe. A következő
kereszteződésnél jobbra tarts. Téglával, cseréppel feltöltött emelkedős útszakasz. Több kereszteződés, de te
haladj tovább a piros jelzésen. A dombtetőre érve jobbra tarts. Fiatal erdőben (balra idősebb) haladsz enyhén
emelkedve. Az idős erdőhöz érve (emelkedő) balra fordulj! Meredek emelkedő után fordulj balra a piros
jelzéssel. Dagonya után jobbra egy mélyúton halad tovább a VérKör. A völgyben farönkök és kövek nehezítik a
haladást. Leérve balra, majd a kereszteződéshez érve (a betonút előtt) megint balra egy füves nyiladékon (széles
völgyben).
Innen már a kék jelzésen haladsz. Pár száz méter múlva figyelj és fordulj jobbra a kút és az esőház felé. Felérve
balra a műúton, majd rögtön jobbra egy murvás igen meredeken emelkedő szekérútra. Az emelkedő után egy
kerítés mellett haladsz. A kerítés végénél balra fordulj egy ösvényre, ami a Rockenbauer fa mellett levezet egy
szélesebb útra. Leérve balra, majd pár száz méter múlva élesen jobbra egy köves ösvényen. Meredek emelkedő
tetején enyhén jobbra tartva egy lejtős ösvény vezet egy szélesebb rosszul járható útra. Kellemetlen emelkedő
végén (tarvágás) balra. Keresztezünk egy szélesebb erdei utat, de mi egyenesen megyünk tovább a kék jelzéssel.
Lejtő, majd egy rövid meredek emelkedő. Ereszkedni kezdünk és elhagyjuk a széles utat jobbra egy fák között
kanyargó ösvényen. Az ösvény lejjebb beletorkollik egy szélesebb útba. Leérve jobbra fordulunk a betonútra
amin egyenesen megyünk tovább egészen a kereszteződésig. Az elágazásnál balra fordulunk, majd szinte rögtön
balra egy földútra. Elhaladunk egy régi temető mellett. Itt már a kék + jelzést kövessük, ami balra elhagyja a
kéket. A kék + jobbra fordul és emelkedik. Figyelni, mert a domb tetején élesen jobbra kell fordulni és
megkezdjük az igen meredek ereszkedést! Mikor a lejtő szelídebbé válik megpillantjuk jobbra egy fán az első
pontot (VK). 16,2 Km-nél járunk.
Folytatjuk az utat a völgyben és hamar a végére érünk. Élesen jobbra fordulunk a Mária-szakadék felé. Meredek
sziklás ösvényen haladunk a szakadék bal oldalán. Hamarosan visszacsatlakozunk a K+ jelzésre és ismerős úton
hagyjuk el a völgyet. Az aszfalt útra érve jobbra, majd a T elágazásnál balra megyünk tovább, a murvás úton.
Balkéznél egy kis kápolna. Ha idáig nem tévedtél el mondj el egy miatyánkot. A Kék + jelzéssel befordulunk
jobbra kerítések közé. A kerítés után azonnal jobbra fordulunk egy szűk benőtt ösvényre. Rövid meredek
emelkedő, majd lejtő jön (fenyőerdő). A lejtő alján jobbra megyünk, majd a tisztásnál balra fordulunk. Enyhén
emelkedő szakasz. A nyírfáknál balkanyar és közepes emelkedő után a Macska-bükknél vagyunk (tábla jelzi). Itt
egy trükkös rész jön. Érdemes figyelni! Jobbra fordulj, majd 20 méter múlva élesen balra. Kb. 50-100 méter

megtétele után hagyd el a széles szekérutat és jobbra keress egy kis ösvényt. Figyeld a kék + és a piros jelzést.
Az ösvény lejt, majd sziklássá válik, végül ismét megszelídül és egy széles útban ér véget. Itt balra menj és most
már a zöld jelzést kövesd. Széles szekérút először szintben halad (elhagyjuk a P+ jelzést, jobbra tartva) majd
lejteni kezd. A T elágazásnál balra fordulj a jól járható, széles, murvás földútra. Ezen nem sokat megyünk, mert
a zöld jelzéssel mi is jobbra fordulunk egy igen meredek földútra. Az emelkedő vége felé jobbra tartunk és
megpillantjuk a második pontot egy bükkfán. 22,1 Km
Balra, lefelé ereszkedünk egy fűvel benőtt ösvényen (vadászles). Lent (Új-osztás) balra fordulunk és nagyjából
szintben megyünk. Az erdőből kiérve éles jobb kanyar és murvás úton ereszkedünk. Kerítésnél elhagyjuk a
murvás utat és balra az erdőben követjük a zöld jelet. Rosszul járható völgyben találjuk magunkat. Sárkánylyukvölgynek hívják ezt a bokatörő lejtőt. Eltévedni nem lehet, csak lefelé haladunk. Tisztás majd köves lejtő, ismét
tisztás, fahíd majd kint vagyunk a terv úton (betonút) ahol jobbra fordulunk. Enyhén emelkedve haladunk
Vérteskozma felé. Az erdőből kiérve a tisztásnál rögtön balra fordulunk, a tábla mellett található, alig
észrevehető ösvényre.
Gyökeres ösvényen kacskaringózunk és hullámzunk, majd kiérünk egy szélesebb útra ahol balra fordulunk.
Emelkedünk, de nem túl durván. Nemsokára egy kereszteződéshez érünk ahol megpillantjuk a sárga jelzést.
Balra lefelé folytatjuk az utat a sárgán. Hosszú köves, rázós ereszkedés. Az út mellett az Annafalvi-őrház romjai.
A murvás utat jobbra hagyjuk el. Távolban egy nagy sárga jelzés és az út mellett egy tábla is jelzi. Az erdőben
balra egy betonbunker (harckocsi beálló?) mellett haladunk el, majd jobb kanyar. Ösvényen haladunk. T
elágazásnál jobbra majd rögtön balra fordulunk. Távolban fasor. A fasornál figyelve mert balkéznél ott a VK
jelzés a fán és a harmadik pont. 34,7 Km
A mező szélén találjuk a Vadászkápolnát. Egyenesen haladunk a jó minőségű földúton. Az erdőhöz érve enyhén
jobbra fordulunk. Hamarosan focipálya, majd beérünk Csákvárra, ahol jobbra fordulunk. Nemsokára egy kék
nyomós kút mellett haladunk el ahol vizet vételezhetünk. A nagy kereszteződéshez érve jobbra, majd balra
fordulunk és elhagyjuk a sárga jelet. Innentől a zöldet követjük (Petőfi út). A templom után (bolt is van) az első
utcán balra megyünk, majd bemegyünk jobbra egy zsákutcába. A zsákutcát járdán el tudjuk hagyni és az aszfalt
útra érve balra folytatjuk a túrát. A kanyar előtt jobbra elhagyjuk az utat és egy földúton megyünk tovább.
Kerítés mellett haladunk majd murvás útra érünk és egy masszív kőkerítéssel védett objektum mellett megyünk
tovább. Figyelni, mert a kerteknél balra fordulunk a zöld jelzéssel!
Pár száz méter múlva jobbra folytatjuk az utat. Murvás út kanyarodik, emelkedik, majd lejt. A lejtő alja felé,
jobbra megyünk tovább egy emelkedő ösvényen. Kiérve a murvás útra balra fordulunk. Az emelkedő tetején
megint enyhén balra tartunk. Az erdőbe érve egyszer csak derékszögben jobbra elhagyjuk a széles utat, egy
rövid, meredek kaptatón. A széles úthoz érve jobbra, majd 30 méter múlva balra. Egy benőtt, köves, kanyargós
kis ösvényen kezdjük meg a mászást a Gém-hegyre. Az ösvény egy szélesebb útba torkollik amin balra haladunk.
A kereszteződésnél jobbra tartunk és balkéznél nemsokára megpillantjuk a 4. pontot. 41,9 Km.
Egyenesen megyünk Gánt felé. A táblánál (ligetes) elhagyjuk a zöld jelzést és a zöld háromszögön folytatjuk
balra. Az erdőnél derékszögben balra fordulunk és felmegyünk a magassági pontig, ahol egy fa áll magában. A
fánál jobbra egy alig látható ösvényen indulunk el. Később egyre jobban látható és egyre kövesebb, sziklásabb.
Fenyőerdő, meredek ereszkedés. Ha ügyesek vagyunk nagyobb pofára esés nélkül, jobbra tartva érkezünk meg
Gántra. Jobbra indulunk a forgalmas úton, de az első utcán rögtön balra fordulunk. (A bátrabbak az étteremben
röviditallal gyűjtenek erőt, a megfontoltak pedig a nyomós kútnál frissítenek.) Itt nagyon figyelni, mert a kék
jelzés kétfelé ágazik. Mi balra tartunk a temető felé! Elhagyjuk a falut.
A murvás úton jobbra fordulva enyhe emelkedő. Némi homok is segít, hogy kicsússzunk a szintidőből. Y
elágazásnál balra megyünk a Kék jelzéssel. A sűrűsödő erdőben a kéket követjük, ami balra vezet minket a Juh-

völgybe. Hosszú, keserves emelkedő, viszont jól járható. Felérve jobbra kanyarodunk. Itt már becsatlakozik a
zöld jelzés is. Nagyjából síkban haladunk, az első Y elágazásnál balra megyünk a zöld jelet követve. Z,Z+
elágazáshoz érve egyenesen megyünk úgy 200 métert az 5. pontig. Balkéznél a VK jel. 52,1 km
Hosszú lejtő, a füves rész után jobbra tartunk. Házak közé érkezünk amiket jobbról megkerülünk egy egyértelmű
földúton. A kerítések után jobbra (kék négyzet) folytatjuk az utat, a murvás úton. (Az Y elágazáshoz érve
megállunk és iszunk egyet a jobbkéznél betontömbbe rejtett frissítőpont szerény kínálatából.) Az Y elágazásnál
balra megyünk tovább a kék négyzet jelen. Mindszentpusztáig nem lehet eltéveszteni, ne térj le erről az útról.
A házak után balra kanyarodik az út. A kereszteződésnél egyenesen menj tovább, innentől kövesd a kék jelzést.
A köves rész után a lejtő homokossá válik. Itt figyelj, mert jobbra egy kis ösvényen folytatódik a kék. Át kell vágni
a sűrű bozóton és utána az öreg, páfrányos erdőben folytasd az utat. Figyelmetlenségünkből adódóan átesünk
néhány kidőlt fán és egy füves, szélesebb útra érünk ahol balra, lefelé indulunk el. Lent jobbra fordulunk és
hullámvasút jellegű szakasz jön. A végén balra fordulunk és egy homokkal felszórt úton jutunk ki a terv útra
(betonút). Itt jobbra fordulunk és figyelünk mert pár száz méter múlva a kék jobbra befordul az erdőbe egy
ösvényre. Kacskaringózás után ismét a tervúton vagyunk, ahol azonnal jobbra fordulunk egy földútra. Később
kövesre vált a talaj és elérünk egy erdei pihenőt. Itt erőt gyűjthetünk a következő rettegett hegy előtt. A helyiek
csak Csáki rostélyosnak hívják. Egy völgyben haladunk felfelé. Kövek és faágak nehezítik a haladást. Felérve
élesen balra fordulunk. Széles, jól járható úton haladunk majd egy jobbkanyar következik. Nem sokára
kerítésekhez érünk, egyenesen megyünk tovább a jól jelölt kéken.
Kőhányás előtt elég meredek murvás lejtő. (Lent van egy kút, de nem ivóvíz. Mosakodni jó, főleg.) Leérve a
házak előtt balra fordulunk és az aszfalt úttal párhuzamosan haladunk, fűvel benőtt úton. Figyelmesen, mert
hamarosan jobbra fordulunk és átkelünk az aszfalt úton. Kisebb tisztás, magasfeszültségű vezeték. Egyértelmű
úton, óvatosan emelkedünk. A kereszteződéshez érve mi balra megyünk tovább a kék jelzéssel. Egyre jobban
emelkedik az ösvény, de szerencsére nem túl hosszú. Óriási bükkfák között vezet az út, jobbkanyar után egy
balkanyar. Meredek ereszkedés, majd amikor megszelídül a lejtő, elhagyjuk a széles földutat és jobbra egy kis
ösvényen folytatjuk. A nehezen járható, sziklás ösvény alján meglátjuk a sárga jelzést amin élesen balra
fordulunk. Meredek kaptató tetején megtaláljuk az utolsó ellenőrző pontot. 67,9 km.
A sárga jelzésen megyünk tovább Oroszlányig. Itt már komoly emelkedő nem lesz, de nincs is rá szükség! Már
így is rosszul nézel ki! A vadászles után odafigyelve haladj. A sárga jelzés jobb, bal, jobb kanyar kombinációban
halad. Figyeld a jelzéseket! Enyhén emelkedő, majdnem sík útszakasz (tócsákkal). Az út végén balra fordulunk
és egy meredek lejtőn leereszkedünk. A lejtő alján derékszögben jobbra fordulunk. Egyenesen megyünk tovább
egyhén lejtve egy nyiladékban. Néhány kereszteződés, de mi egyenesen haladunk. Balkézre egy kerítés, a
végéhez érve balra fordulunk. Lejtünk egészen az aszfalt útig. Óvatosan, körülnézve átkelünk az úton a jobbraszemben lévő betonútra. Alacsony forgalmú úton haladunk pár száz métert. A híd után jobbra elhagyjuk az utat
(sárga jelzés) és egy földúton közelítünk Majk felé. A templomtorony már látszik, mikor egy keskeny ösvényre
váltunk. Mellettünk balkézre a régi bányaüzem épületei látszanak (bányamúzeum). Nem sokára elérjük a Majki
műemlékegyüttes kerítését. Itt még reménykedsz, hogy beérsz szintidőn belül. A főbejárattal szemben
(kukáknál), balra fordulunk a sárga jelzéssel. Meredek lejtő az aljában jobb kanyar és egy kellemes erdei út
végén aszfalt utat érünk. Reggelről ismerős lehet. Balra megyünk tovább a város felé. Az utolsó emelkedő már
a városba vezet. A kereszteződésnél jobbra fordulunk. A nagy kereszteződés előtt kb. 150 méterre balra vezet
az utunk az egyenes járdára. Innentől piros pötty jelzés segít. A híd után egyenesen megyünk a rendelőintézet
felé. Egyenesen átkelünk az Alkotmány úton és elhaladunk a rendelő előtt. Lejtős, kanyarodó járda, az aljában
balra tartunk. Innen már egyértelmű az út a célig! Gratulálunk a sikeres teljesítéshez!

