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Útvonal:
Kisinóci th. - Szép-bérc - Inóci-nyereg - Kollár-völgy - Kisirtáspuszta - Vasedény kh. -

Kammerhof - Luczenbacher út - Inóci vágás - Kisinóci th., közben az útbaeső geoládák
megkeresése.

A Pedalománnál - sorozatos lemondások után - az eredeti 13-ból heten gyűlünk össze:
Veronika, Árpi, Chiiko, Csoki, GabeR, Laci és Tivadar. 10 percet várunk Kelora is, de mivel nem
jön, elindulunk. 9.15 körül érkezünk a Kisinóci turistaházhoz. Párás, ködös, kissé hűvös az idő.
Átöltözés, start.

Rossz irányba indulunk, de a GPS hamar jelzi a tévedést, korrigálunk. Elég durva emelkedővel
kezdődik a túra, az első 3 km-en több, mint 300 m-t kell leküzdeni sokszor 25..35%-os oldalakban -
de így az elején ez még nem igazán okoz gondot.

A Szép-bércnél átmegyünk mesehősbe: Veronikát Hófehérkévé kereszteljük és elmegyünk
megkeresni hatunk mellé a hetedik törpét (http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1296)
HECTort, a kisembert. A szójáték alapját a Hngarian Extreme Cacher Team (HECT) által
geoládaként elrejtett, harci színekre festett valódi kerti törpe adja.

A törpe könnyen megvan - egy ekkora "ládát" nem művészet megtalálni - kivisszük a tetőre, és
kezdődhet a fényképezés :)

http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1296
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Továbbindulva még 100 m emelkedő, majd némi hepe-hupa jön, hogy aztán a Kollár völgyben
lesétáljunk Kisirtáspusztára. Útközben az idő egyre szebb, végül a nap is kisüt.

Az erdei padokat meglátva úgy döntünk, itt az ideje az ebédnek, leülünk.

Chiiko: "[...] és VÉGRE egyszer a csapat egy igazi erdőben felállított asztalhoz leült enni, ahogy
azt illik. Számomra ez volt a nap fénypontja,de minden más is közel állt hozzá. [...]"

A kellemes pihenő után azonnal újabb kemény emelkedő jön - kék, majd sárga háromszög a
jelzés. Ez első szakasz után - látva a térképen mi következik - Csoki legnagyobb bánatára a kicsit
hosszabb, de kevésbé meredek sárga háromszöges kerülőt választjuk a kék helyett, kikerülendő a
Száraz fa-bércet.

A sikeres kerülő után (bár a megfelelő szintet azért csak el kellett érni) a kék háromszög jönne az
újabb geoláda felé. Ekkor azonban úgy döntünk, hogy a turistautas kerülő helyett GPS vezérléssel
egyenesen kellene menni - úgy kicsit rövidebb. Avarral borított, aljnövényzet nélküli erdőben
haladunk, hegyen völgyön át - mígnem egy ponton Chiiko nekidől egy fának, ami kiszáradtnak
bizonyul és kidől - pontosan Árpi felé. Szerencsére nem talál - az első ijedtség után viszont Chiiko
nekiáll megszüntetni a veszélyforrásokat: recsegnek-ropognak az elszáradt fák, amiket kidönt.

Azso commentje: "Chiikonak ez a dfault mókája az erdőben, egyszer egy túl hosszú példányt
majdnem magára döntött, amikor ugyanis elkezdte rázni, a hullámmozgás két ponton csóválta a fát
és a teteje pont akkor tört le, amikor felette volt..."

Végül aztán átjutunk a hegyeken és elérjük a következő geoláda helyszínét: '"Másik Király-rét
(GCMaky)"  http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1423 következik.

Erősen sziklás, köves hegyoldalban, gonosz rejtés - jókora területen bármelyik hasadékban lehet
a doboz, miközben minden lépésnél vigyázni kell a többnyire függőleges sziklák között (meg
rajtuk) mászkálva. Végül azonban nagyjából 10 perc után Chiikonak megint szerencséje (érzéke)
van: jó helyen megy fölfelé, és meglátja a dobozt (ami most üveg).

Később egy ládász barátom elmesélte: egyszer ketten - nem éppen amatőrők, kettejüknek közel 2,000(!) -
megtalálásuk van - 2 órán keresztül keresték a dobozt, mire meglett...

Logolás, majd tovább. Útközben Chiikonak ismerőssé válik egy kulcsosház: "[...] Az ott álló
kulcsosházok elég rémisztőek, én 2005-ben voltam ott, de olyan zsivány tanyásan nézett ki már
akkor is az egész. Elég elhagyatott, tuti hogy éjjelente a menyétek örjöngenek ott. [...]"

Érkezik egy szép, de a túrán talán a legnehezebb szakasz: a Kammerhof emelkedője. Nem túl
meredek ugyan, de mégis 350-400 métert kell megmászni - az igazi nehézséget azonban az adja,
hogy erősen a túra vége felé vagyunk. A tervezésnél tartottam kicsit ettől a szakasztól, de végül
összességében - kisebb holtpontokkal - így utólag elég könnyen legyűrtük. Edzettnek és
strapabírónak bizonyult a társaság :)

A tetőn még keresgélünk kicsit egy ládát - de nem találjuk, és elég hamar fel is adjuk. Beborult,
feltámadt a szél, hideg van, a társaság egyre fáradtabb.

Jöhet az Inóci-vágás 3 km-es meredekje lefelé folyamatos 10..25% közötti lejtők - ami
túrabakancsban ugyancsak nem kevéssé terhelő egyes izomcsoportoknak :). Kicsit nosztalgiázom
egy bicikli után (bár a tárcsafékek hőmérséklete nem akármilyen lehet itt) - de végül leérünk,
csoportkép, irány haza.

http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1423
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Összesítve:
többnyire jó időben, változatos, elég fársztó túra

21.5 km,  1061 m szint

2 megtalált geoláda.

GabeR

Fotoalbumok:
Árpi: http://new.photos.yahoo.com/rpdlszl/album/576460762390207623

Tivadar: http://www.kep.tar.hu/tivadar69/50434061 - 2

Szintdiagram:

http://new.photos.yahoo.com/rpdlszl/album/576460762390207623
http://www.kep.tar.hu/tivadar69/50434061#2
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A tényleges útvonal (térkép: http://turistautak.hu/ ):

http://turistautak.hu/
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