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( Egri Kalandhajhász Bájkerek )

Hol is kezdjem a beszámolóm…? Már jó ideje együtt tekerészik a kis csapatunk itt a Bükkhegységben, és többször is szóba került már, hogy milyen jó lenne egy olyan „verseny” ami nem arról
szól, hogy széthajtjuk magunkat pár óra alatt és mondhatni ennyi…
Attila barátom az első, hivatalos nevezés lezárta előtt pár nappal szólt hogy, rátalált erre a kaland
túrára. Nem kellett sokat gondolkozni a nevezésen, egyértelmű volt hogy megyünk. Persze elhintettük
az ötletet a bringás körökbe, ami eredménye képen 3 főre bővült csapatunk T. Peti személyével.
Mindannyian tűkön ülve vártuk az indulás napját, bár az időjárás előrejelzések illetve az akkori terep
viszonyok igencsak elszomorítottak… Szerencsére a Szervezők Yvette közbenjárására odébb tették a
verseny napját, ami megnyugtatta a csapat hangulatát, és újra bizakodhattunk a jó időben.
A túrára mi csak szombaton tudtunk menni, vagyis már fél 6 kor kénytelenek voltunk felpakolni az
utánfutóra az immáron 4 főre hízott csapat bringáit, majd az alapos rögzítés után IRÁNY Buják. Közel
2 órás kocsikázás után meg is érkeztünk a kiindulási pontként szolgáló suli udvarára. Gyors le és
bepakolást, körbejárást, utólagos eligazítást követően felvettük menetlevelünket. Ekkor már 8:33-nál
jártunk, és ugye elindult a Sprint kategória menetidejének 8 órájának visszaszámlálása. Az érintési
pontok gyors végigfutását követően bejelölgettük a térképen őket, majd felvázoltunk egy lehetséges
útvonalat. Már az elején leszögeztük azt a tényt, hogy amikor csak lehet terepen fogunk menni, amit
utólagosan visszanézve igen jól tartottunk is.

Sikerült pontban 9 órakor két kerékre pattannunk, és belevágtuk magunkat a „rengetegbe”. Első
célunkul Bér község világháborús emlékművét tűztük ki, persze kettő is volt belőle, de ennek ellenére
sikerrel abszolváltuk az első feladatot. Ez kicsit meg is nyugtatta a csapatot, hogy már nem nulla
ponttal zárjuk a versenyt.

Ezt követően a Mária-forrás felé vettük az irányt, ami térképen nem volt túl egyértelmű, így a patak
követése bizonyult jó megoldásnak, itt picit meg is ijedtünk, mert igencsak besarazódott a terep és
volt, hogy felfelé ki-ki pörrent a hátsó kerék. Itt S. Petinek sikerült is beszedni egy defektet amit már
jól össze szokott csapatmunkával el hárítottunk perceken belül (a csapatmunka nálunk úgy nézett ki,
hogy hárman leültünk eszegetni és közben néztük és instruáltuk a javítás menetét :D ). Innen pár méter
gurulás után meg is találtuk a forrást, gyorsan begyűjtöttük a jól megérdemelt pontokat és hajtottunk is
tovább a szintén közelben lévő Andezit hotel-hez. Itt egy kis tájékozódás után folytattuk utunk elején
felállított terv szerint. A következő állomásnak a Sas-bérci kilátónak kellett legyen, mely egy Őrzött
pont volt. A hoteltől viszont egyre emelkedő tendenciát mutatott az utunk, illetve az erdőbe beérve
nem volt egyértelmű, hogy a három ösvényből melyik lesz a helyes, és természetesen elsőre a rosszat
választottuk, ami pár száz méter után egyszer csak véget is ért. Így nem maradt más, mint hátra arc és
próbáljuk meg a másikat, amivel szerencsénk volt és az ösvény végén megtaláltuk a kilátóhoz vezető
aszfaltos utat. A kilátóhoz vezető út aljában volt még egy őrizetlen pont amit kicsit elkapkodva
válaszoltunk meg és azt el is buktuk, -50 pont . Felmászva az első őrzött ponthoz megkaptuk a jól
megérdemelt High5 energia zselét, és a még előttünk lévő csapatot figyelve kicsit szusszantunk, vizet
vételeztünk. 5perc holtidő után mi is belevágtunk a feladatba, ami a gyakorlást követően nem tűnt
nehéznek, de persze mikor már élesbe csináltuk bele-bele hibáztunk. Ennek ellenére a maximális 50ből 39-el sikerült növelnünk pontjaink számát.

Röviden a feladat lényege az volt, hogy egy csapattag felment a kilátó erkélyére, egy másik pedig
lentről egy fa ütővel megpróbálta először is eltalálni, illetve egy megadott fali mélyedésbe beütni. A
pontozás úgy nézett ki, ha csak a labdát találtuk el, de elrepült rossz irányba az 2, ha a falat legalább
eltaláltunk az 5, ha kapásból bement a mélyedésbe az 15, de ha csak pl. földön pattogva-gurulva ment
be a cél területre, akkor 10 pontot ért az ütés. 10 ütésünk volt, amivel max. 50 pontot lehetett elérni.

Tovább haladva megkaptuk a már jól megérdemelt
leejtőzést, itt mindenkinek a füléig ért a szája. Ezek
után kicsit mellénk állt a szerencse is, ugyanis az
történt, hogy az egyik csapat bevárós pihenő
alkalmával T. Peti vette észre az ösvénytől 10-20m
lévő Erdészlakot a sűrűn benőtt fák között. Ha nincs ez
a kis pihenő, akkor tuti elszáguldunk mellette. Innen
még folytatódott a zúzós leejtő, kellett is az feltöltődés,
mert tudtuk lesz még ennek böjtje… földút végén
megtaláltuk a szilosi vadászházat, gyors számolás,
menetlevél kitöltés és irány tovább immáron aszfalton.
Bokor településre ismét lobogó hajjal érkeztünk, már távolról kiszúrtuk a késő barokk műemlék
templomot. A homlokzatáról leolvastuk az évszámot, majd gyors térképezés után irány Kutasó, ahol
egy külterületen a főút mellett lévő keresztet kellet megtalálnunk. Ezt a község túlsó végén találtuk
meg, feladat itt is egyszerű, pontok bezsebelve.
Egy újabb pihenő evés-ivással következett, közben
persze bújtuk a térképet hogy merre is tovább, itt
vettük észre, hogy Kutasóban kihagytunk egy pontot,
de lévén hogy csak 20 pontos volt, így gyorsan
megszavaztuk a tovább menetelt. Így tovább koptattuk
gumijainkat a közúton, de szerencsére nem sokáig. Pár
km múltán találtunk egy jobbos leágazót, ami továbbra
is csak emelkedett (még a nap elején nem gondoltuk,
hogy ennyi szintemelkedéssel fogunk szembesülni).
A mászások során sikerült megtalálnunk a Vadászat
kombinációs feladatban szereplő második vadászlakot.
Itt már úgy voltunk, hogy addig nem megyünk haza,
amíg a harmadikat is meg nem találjuk, szerencsére az
is az eltervezett út vonalába esett térkép szerint.
Szerencsére Sasszem (T. Peti) bajtársunk ismételten
hozta formáját és ennek a vadászháznak is megérezte
hollétét. Ezzel megszereztük (szervezőktől kapott
információ) a sprint kategória egyetlen kombinációs
bónuszpontját.
Hamarosan elértük a nap egyik csúcspontját közel 500m-en, mely emelkedő tetején nem mondhatnám
őszintének egyikünk mosolyát sem. Pár perces szusszanás után újra fülig ért a szánk és könnyezett a
szemünk, 10 perc alatt 200m szintet süllyedtünk. Mire leértünk a sárga és a kék turistaút
kereszteződéséhez adrenalin szintünk újra az egekben járt. Igaz menet közben volt egy pár perces
pihenő a Dobos-kútnál, talán ilyen keveset nem is álltunk más pontoknál… csábított minket tovább a
száguldás, az ugratók, a sodrós kanyarok, az apróbb víztócsák. A turistautak kereszteződésében volt
egy újabb potya 50pontos feladat.
Baljós sejtésünk kezdett beigazolódni, miszerint ha valaki ilyen jót száguld lefelé az perceken belül
szenved majd felfelé… azt a 200m-t vagy még többet is újra meg kellett másznunk. Nekem itt egyre
jobban fogyott az erőm és egyre kilátástalanabbnak éreztem a túra további részét… Nagy nehezen

azért felküzdöttem magam a pusztavári emléktáblához ahol a többiek elkezdték a feladat megoldását
én pedig kidőltem és próbáltam mind fizikailag, mind szellemileg összeszedni magam. Ebben sokat
segített a kilátónál kapott zselé, illetve a direkte ilyen helyzetekre betett műzliszelet sok-sok izotóniás
itallal. 20-25perc pihenő kezdett rendbe rakni. Így a kényszerpihenőt kihasználva kicsit ráfeküdtünk a
térképre és próbáltuk a lehető legtöbbet kihozni a lehetőségeinkből, mivel az idő kicsit gyorsabban telt
mint ahogy azt az elején elterveztük, kénytelenek voltunk a hollókői kitérőnket levágni.

Újult erővel folytattuk a mászást Dobogó-tetőig, ami nem ment olyan simán, mert Peti barátunk lánca
egy félre sikerült váltás után igen keményen és érthetetlen módon feltekeredett és rászorult az első
fogaskerékre. Pár perc kényszer pihi megint, persze én ezt nem bántam… de az óra csak ketyegett.
Szerencsére egy-két határozott mozdulattal sikerült megoldani a problémát. Szóval akkor Dobogó-tető
is letudva. Itt már a 15-dik feladatunkon voltunk túl, és egyre jobban motoszkált a fejünkbe az a
gondolta, hogy a végén még előkelő helyen is végezhetünk. Bár már az időcsúszás miatti büntető
pontok ténye kezdett körvonalazódni, és igyekeztünk a büntetés mértékét csökkenteni a még útba eső
pontok bezsebelésével.
Utunkat folytatván Alsótold község következett, ahol szerettünk volna minél előbb végezni a fazekas
ház megtalálásával, így egy helyi segítségét kértük, akit valószínűleg az előttünk arra járó csapat
lefizetett , mert teljesen más irányt mutatott, mint amerre mennünk kellett volna. Ettől független
némi bolyongást követően meglett az is, és folytathattuk tovább hadjáratunk Cserhátszentiván
irányába.

Itt volt mondhatni reményeink utolsó mentsvára, mert egy kupacba 4-5 pontgyűjtési lehetőség is volt.
Sajnos viszont az egyiket nem is találtuk meg, egy másikra hiányosan válaszoltunk (a rohanás átka).
Szóval, akkor a kápolnás kérdést benéztük, innen felmentünk a kilátóhoz, majd nagy meglepetésünkre
a cserhátszentiváni pihenőn egy újabb őrzött pontot találtunk, ez valahogy lemaradt a térképünkről. A
feladat itt már kicsit agyafurtabb volt, rengeteg értékes percet vesztettünk, de a feladatot teljesítettük.
Röviden: 3 pohár (3dl, 5dl, 4.5dl), a 3dl-es és a 4.5dl-es tele az 5ös üres. 4 lépésből 4dl vizet kellett
kihozni valamelyik pohárba. Sajnos én nagyon az 5ös re koncentráltam, hogy mindenképp abba
hozzam ki a végeredményt így tévútra vetődtem mindig. Már-már feladtuk a megoldást mikor jött az

isteni szikra és végül is 9 lépésből meglett (+30pontot jelentett ez is). Végül a település határában, egy
óriási csalánmező közepén megtaláltuk Alsómalmot. Pont begyűjtve csaláncsípésekkel egyetemben.
Ezzel kapcsolatban csak az vígasztalt, hogy elmondások szerint ahol a csalán megcsíp ott az ember
nem lesz reumás, akkor mi már csak a hajunkon lehetünk azok .
Újabb terepezés, bár ez inkább olyan volt mintha a sivatag homok dűnéin fel-le, fel-le tekernénk. Bő
fél óra alatt már át is értünk Bokor községbe. Itt a hangulatom kicsit alább hagyott mikor
szembesültem azzal a ténnyel, miszerint a túránk elején oly élvezetes gurulás útvonalán kell
visszaküzdeni magam, de túléltem, fönt voltunk a tetőn. Innen még egy pár száz méteres kitérő
Keselyrétre, majd végre gurultunk megint. Itt viszont egy lelakatolt kapu zárta utunk. Szerencsére nem
rettentett el bennünket a bal felé elvezető igen saras ösvény, így szerencsésen minimális plusz
energiával kikerültük azt a katonai oljjektumot .
Elérkeztünk az utolsó meghódításra váró pontszámhoz,
a Bujáki várrom lábainál kaptattunk felfelé, mit
mondjak… már csak az a tudat vitt felfelé, hogy
hamarosan leadhatjuk a menetlevelünket. Lépcsők
megszámolva,
ledokumentálva,
irány
tovább.
Nyomnunk kellett neki rendesen, mert percek
választottak el attól, hogy belecsússzunk a következő
órai büntetőpontokba. Azért még az utolsó pillanatban
belebotlottunk egy trianoni emléktáblába, ami rémlett,
hogy szintén szerepel a feladatok listáján, le sem
szálltunk a bringáról, úgy töltöttük ki a menetlevelet.
Innen már csak 2-3 perc volt az iskola, ahonnan
majdnem 11órája elindultunk. Igen, sajnos 30%-os
pontbüntetést kaptunk, és remélni sem mertünk semmi
jót. De azért gyorsan leadtuk a menetlevelet, mivel mi
értünk be utolsó előttinek a sprint kategóriából így nem
kellett sokat várnunk az eredményhirdetésre.
Az eredményhirdetés előtti pillanatok izgalomban
teltek, pontszámainkat számolgattuk, esélyeinket
latolgattuk. Úgy voltunk vele, hogy első alkalommal
vagyunk itt és nem feltétlen nyerni, hanem inkább egy
jót kalandozni jöttünk. Végül nagy meglepetésünkre a dobogó 2. helyén zártunk, így a kitűző, póló és
oklevél mellé átvehettük a 2. helyezésért járó ajándékcsomagot is.
A rendezvényt méltó módon zárta, az istenien finom bográcsgulyás. Míg annak eltüntetésével
foglalatoskodtunk, sztorizgattunk más csapatokkal, kíváncsiak voltunk ki milyen taktikát választott.
Nagyon jó hangulatú versenyt tudhattunk magunk mögött. Biztos vagyok benne, hogy jövőre is
jövünk! A szervezés, az érintési pontok kiválasztása tökéletes volt! Ezúton szeretnénk kihasználni a
lehetőséget, hogy gratuláljunk a szervezőknek! Csak így tovább! Akár több ilyet is egy évben 

Statisztikánk:
-

táv: 67km
szint: 1500m
teljes idő: 10óra 54perc
tekeréssel töltött idő: 5óra 21perc

Tapasztalatok amikre jobban oda kell figyelni:
- ésszerűbb útvonaltervezés, itt inkább a távra gondolok
- minél több kombinációs feladatok beletervezése az útvonalba
- több edzés a túra előtt
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