
Vértesi KÖD(ös) kódorgás 
a 

véka eső, köböl sár, ha túrázó vagy eláztál  

 
A túra kiindulópontja Gánt, a bauxit bányászat egykori Mekkája, ahonnan a Feri Söröző kínálatának 

ellenőrzését követően (sajnos bauxitpálinka novemberben nem kapható) nekiveselkedünk a hegység 

déli meredélyének. Az Öreg -tölgyek érintésével az Országos Kék Túra útvonalán haladunk a Juh-
völgy irányába, melyen át elérjük a Géza-pihenőt, ahol mi is szusszanunk egyet (kettőt). Ejtőzés 

közben megcsodálhatjuk a tájat vagy párás idő esetén egymás ködtől csapzott ábrázatát. Közös 
nyomkeresést követően meg-megcsöppenő orrunkat követve tovább indulunk a kék jelzésen, amitől 

a Szarvas-völgynél elköszönve a szokásos őszi wellness program keretében (dagonyázás, 

sárdagasztás) Mór városába érkezünk 
A várostáblát elérve rendezzük ruházatunk, az optikai liftinghatás elérése érdekében sminkünket a 

felfelé futó árnyaláshoz igazítjuk, majd imigyen kiglancolva megpróbálunk bebocsátást nyerni 
valamelyik jóféle ezerjót rejtegető pincébe. Ha időnkbe belefér hazautunkat megszakítjuk Sárosdon, 

ahol Hársfa Étteremben ráküldhetünk néhány falatot a korábban benyakalt itókára. 

 
A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 
A túrát megtervezte és vezeti : Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal november 20-án (szombat) 6.30 

órakor 
 
Hazaérkezés: Kb.: 21.00 óra körül 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – M5 – M1 - Csákvár - Gánt – Mór – Székesfehérvár – Sárosd - 
Kecskemét 

 
Túra útvonal: Gánt –  – Öreg-tölgyek –  - Juh-völgy -  - Géza-pihenő -  - Vén-cser - 

Fazekas-gödrök -  - Mór 

Kb.: 18 km, le is, fel is haladó (hogy ne legyen unalmas),némi szintkülönbséget is tartalmazó (fel 
472 méter, le 492 méter), a közepes nehézséget alulról súroló túra.  

 
Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával, itallal és téli túlélő készlettel (ködkürt, 

vaskapkány, famacska, FORRALT BOR) és esőkabáttal. Erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan 

túracipő, réteges öltözködés. A túra nehézségét a lélekmelengető nyirkos köd, a frissítő őszi eső, az 
északi pofaszél és az átázott ruházat jelentősen befolyásolhatja. 

 
Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2021 november 17-ig a részvételi díj 

befizetésének igazolásával egyidejűleg Bognár Valériánál (bognar.valeria@kecskemet.hu) vagy 

Lovas Zoltánnál (lovas.zoltan@kecskemet.hu). 
 

 Részvételi díj: egyesületi tagoknak 3.500 Ft/fő, más személyeknek 4.500 Ft/fő, amely összeg az 
utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza. A nyakló nélküli evés, ivás és egyéb turistához 

méltatlan viselkedésből eredő károkozás költségeit mindenki maga fedezi! A részvételi díj 

kizárólag átutalással fizethető a KÖD SC Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000072-

09750008 számú számlájára. 

 

A túrát minimum 35 jelentkező (a részvételi díjat befizető turista) esetén indítjuk! 

 

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 

Ha minden út Rómába vezet, merre menjen, aki nem Rómába akar menni? 

mailto:bognar.valeria@kecskemet.hu

