36 km TÚRA ÚTVONAL-LEÍRÁS
2018 PanoráMaraton
(a Dalos-kőig és a Dalos-kőtől a 8 km-es táv útját kell követni)
Hunyadi u. fel, Mikovinyi út picit jobbra, Szt. Margit u. fel, Panoráma út jobbra, Honvéd u. jobbra le, [1.pont] Villa Mimi, Tulipán köz jobbra, Lánzséri újra jobbra fel, fent ferdén
balra Hatvan F. u., bal sasszéval Villa sor, jobbra Lővér krt., jobbra Erkel u. [2.pont] Citadella, jobbra Lővér krt., átkelés a 38. számnál [3] ösvény, S-, balra Várisi út, kissé balra Lővér szálló
kerítés mentén K∆. fel a Dalos-kőig [4.pont].
A 28 km-es hurok kezdetét erdei, és pontőrrel működő pontra tettük. (A szalagozáson kívül láthatók a fákon  jelek.) A korábbitól eltérően nem a [4] Dalos-kő mögött,
hanem 120 m-rel utána térünk balra a TV-torony irányába. A távvezeték alatti irtáson haladunk, elmegyünk baloldalt a TV-torony kerítése mellett, majd arról élesen balra fordulva
fel az MTB ösvényen. A Dalos-hegy legmagasabb pontja után T elágazásban balra MTB. Ezen leérünk a K+-re, s jobbra fordulunk. A Z– becsatlakozás után hamarosan a Kecskepatak völgyébe, a Pedagógus-forráshoz érünk, s innét az új Z– nyomán felkapaszkodunk a nyílegyenes nyiladékra. Ezen a hullámvasúton maradunk egyenesen akkor is, amikor
balra K+, az új Z– az erdő szélén jobbra megy. Új MTB jelzés látható. A Csalóka-forrás után, kicsivel az egykori műszaki zár (ma széles, egyenes dózerút) nyomvonala előtt
[A pont]: az MTB balra, mi pedig jelzetlen ösvényen jobbra megyünk. Az új K–Z– (régi P–) széles murvás útján megyünk le, a Z– balra el, mi a kéken a Kecske-patak völgyén át
tovább, fel, a Récényi utat átmetszve a Hétbükkfához, s tovább a Ciklámen (és új K–) jelen. Ez a szakasz a jutalomutazás: szépen kanyargó, szelíden emelkedő ösvény, nagyrészt
fenyőtűvel borítva – jobb, mint a rekortán. A Hármas-forrás tanösvény-táblánál lemegyünk jobbra az új K (régi P) jelen. A forrás és patak után fel , aztán élesen balra a régi P
mentén, majd alig 40 m után jobbra fel, vissza Ciklámen és K– jelre. Ezen jobbra fordulunk, és nemsokára a Bella-emlékhez [B pont] érünk. Jobbra továbbmegyünk a Ciklámen
jelen, utána jól jelzett sárga háromszög S∆ a Várhely-kilátó felé balra. A kilátó után tartjuk az irányt, az egykori, alig fellelhető S∆ jelen lemegyünk 200 métert (tőlünk jobbra
biciklis downhill-pálya). Innentől erősebb idegzetűek előnyben, bal hajtűvel jelzetlen útra térünk, kiérünk az új Z∆ jelre, ezen 80 métert megyünk, majd jobb hajtűvel alig járt
ösvényen (az egykori P+ jelen) zúgunk le a Tolvaj-árokba. A patakon átjutva a medret követő ösvényen fölfelé, azaz balra megyünk, 100 métert az új K+ jelen. Hamarosan az
egykori P– jelzés kezdetéhez érünk, (meredeken jobbra) és fölkapaszkodunk rajta a Panoráma-útig. Ezt a szakaszt még fakitermelés is nehezíti. Csak pár métert megyünk az
aszfalton, mert annak bal hajtűkanyarjánál az új Z– a pad mögött a túloldali erdőben visz fel az Ultra mögé. Kicsit rövidítünk balra a sífutó ösvényen, az egyenes nyiladéknál 15 m
jobb sasszé, aztán tovább előre a ritkás Z– jelzésen a műszaki zár nyomvonaláig megyünk. Itt a Z– balra megy, szemben pedig látjuk az új K– jelzést, de mi derékszögben jobbra
megyünk a műszaki zár nyiladékán. Ez a szakasz nem járható végig, mert a Köves-patak viaduktja már az enyészeté. A nyiladék végén jobbra találunk ösvényt, a Köves-patakon
átjutva nehéz, sáros meredeken mászunk fel (vigyázva az avarban még itt-ott lappangó szögesdrótra), quad-nyomon érünk ki az útra. Ezen jobbra megyünk az új K∆ (egykori S∆)
jelen fel a Poloskás-bércre, a Béke-kilátóhoz [C ponthoz]. A kilátó után tovább az új K∆ (régi piros háromszög) jelzésen. Négyszáz méter után balra lefelé a régi P– (már alig
található) jelre térünk, le a Kovács-patak völgyébe. A széles dózerúton jobbra, azaz a patak mentén lefelé. A régi pirosat követve igen óvatosan keljünk át a patakhíd romjától
balra! Utána a régi P– jelzésű úton felbotladozunk az új K– jelig, azon pedig jobbra le a Fehér Dániel-forrásig [D pontig]. Ide frissítőpontot tervezünk.
A forrástól visszajövet viszont az egykori P+ jel az erdővel együtt eltűnt. A K– jelzésen 180 métert kell visszamennünk, és jobbra a traktornyomon meg fogjuk találni a P+
megmaradt szakaszát. A műszaki zár vonalán jobbra le 40 m, majd balra hamarosan újra a régi P+ jelre érkezünk, felkaptatunk. Átérve a Havas-bércen a falu fölött az ötös
elágazásban balra fordulva [E pont], jelzetlen ösvényeken jutunk le Ó-Brennbergbe, a műútra. Jobbra fordulva átmegyünk a műúton, majd erdei úton haladunk tovább a határ
felé, néhol ló jelzés látható. 250 m után T-csatlakozásban jobbra, a Kovács-kút közelében elhaladva fel, fel egészen a határ menti útig. A határ menti úton (P–, új Z–, kék toronyjel) balra, egy jó km után kis kitérőt teszünk a Büdös-kút (Kaltes Bründl) pihenőjéhez. Innen az út nemsoká elválik a határtól, az egykori mucki határőr őrs felé. Ide is frissítőpontot
tervezünk.
Jobbra fordulunk, kitartunk a Z– jelzésen, és visszaérünk a határra [F pont]. Itt egy nagyszerű kilátást nyújtó figyelőtorony áll. Aki saját felelősségére felmászik, nagyon
vigyázzon, mert a fém fokok csúszósak! Balra kanyarodva csak 330 métert maradunk a határ menti úton, s egy újabb éles bal kanyarral több jelzetlen utat érintve a Kánya-szurdok
teteje felé vesszük az irányt. Kb. 400 métert ereszkedünk a szurdok mentén, annak jobb partján, majd a patak-villánál áttérünk a bal partra, még kb. 700 métert megyünk a
szurdokkal párhuzamosan, majd balra felfelé haladva keresztezzük az egykori műszaki zár vonalát [G pont], és utána mélyen kijárt úton (részben MTB) leereszkedünk a Bögreforráshoz, ezáltal harmadszor is érintve a Kecske-patak völgyét. Innét az új K+ jelen megyünk meredeken, majd szelíden felfelé. Utána élesen balra fordulva felkapaszkodunk a K+
másik, felső ágára. Azon jobbra, két kanyar után a K∆ jelhez érünk, és vissza is értünk a Dalos-kőhöz. [4. pont]
Tovább K∆ a Károly-kilátóig [5.pont], egyenesen tovább le S∆, letörés balra a Ciklámen ösvényig, azon balra, találkozás a 14 km útvonallal, [9.pont] padnál jobbra, [10.pont]
Lővér krt. 78. számnál átkelés, kicsit balra, jobbra fel Z+ Z∆, [11.pont] Sörházdombi kilátó, tovább ösvény, jobbra, aszfalton át, szembe Hegyhát u., két jobb sasszé, Honvéd u. át,
jobbra Lövész u., balra le Szt. Margit u., jobbra Panoráma út, balra le Winkler út, átkelés a Mikovinyi úton, tovább Alsólővér u., balra Székeles u., előttünk a CÉL.
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