
Bodajk 

A Bakony keleti kapujában, a Móri-árok peremén fekszik. Bodajk nevét a tőle ÉK-re fekvő népi 
nyelven Bodognak (Vértesnek) nevezett hegységből származtatják. Város. 
Szokásos történet (honfoglalás, rómaiak, Árpád-kor, törökök, Habsburg, világháború, templom XVIII. 
Sz.) 
Tófürdő (bánya vízkitermelés). 

Gaja patak és szurdok 

A Gaja-patak a Bakony egyik legfontosabb és legtisztább vízfolyása (Cuha, Gerence, Kő-patak). A 
dolomitból álló kőzettömeg folyamatosan emelkedik, miközben törések keletkeznek benne, így 
alakult ki a ma is látható, 4 km hosszú, meredek falú szurdokvölgy. Medre ezalatt 12 métert esik 
(Duna: 26/417, Tisza: 42/585). 
Vizével táplálja a Fehérvárcsurgói-víztározót, majd dél felé folytatja az útját, a Móri-vízzel, a Sárvízzel 
és a Séddel egyesülve egészen a Dunáig. 

Kéktúra 

Írott-kőtől Hollóházáig tartó folyamatos, jelzett turistaút. Hossza több mint 1100 km. 

Fehérvárcsurgói Vadaskert 

Gróf Károlyi Gyula alapította 1888-ban. Zárt természetvédelmi terület (muflon, szarvas, őz, 
vaddisznó). 

Alba-Regia Forrás (Borjúkút, Haja-kút) 

A kőből készült kis építményen egy kis tábla volt, amin ez állt: „Alba Regia Forrás Székesfehérvár 
város 1000. éves fennállásának tiszteletére. a forrást foglalta a Köfém SC. Természetjáró 
Szakosztálya. 1971”. Rövid út alatt éri el a Gaját. Folyamatos víz. (forrás-foglalás) 

Ádám-Éva fa 

Régen két öreg tölgy állt itt, a nagyobb termetű Ádám és a kisebb, Éva. Ádám a 60-as években tűz 
áldozata lett és kidől, azóta természetes híd a Gaján. A megmaradt fa átvette társa nevét is. Ma már 
csak kopjafa emlékeztet az Ádám-Éva fára. 

Vaskereszt 

A vaskereszt az 1870-es években Gróf Károlyi Imre kedvelt kilátó helye volt. Innen gyönyörködött 
elmerengve az erdő csodálatos világában és itt érte az a rosszullét, ami gyors halálához vezetett. 
Gyermekei édesapjuk emlékére állították a vaskeresztet. Lent a völgyben egy henger alakú gránit 
oszlop örökítette meg emlékét. Az oszlopot feltehetően vandálok a Gaja-patakba görgették majd a 
hordalék szépen lassan betemette. 
A szájhagyomány szerint gróf Károlyi Viktor szerelmi bánatában ezen a helyen hajtott le fogatával a 
mélybe. A család szerint öngyilkosságát pillanatnyi elmezavar okozta. 

Sobri Jóska barlangja 

A szurdokban 16 kisebb-nagyobb barlang van. A legnagyobb Sobri Jóska nevét viseli (Rózsa Sándor 
után a leghíresebb magyar betyárnak tartják.). 
A bejárat kb. 3–4 m széles és kb. 1,7m magas. Állva be lehet menni kb. 3–5 m mélységig. A főjárat kb. 
12–15 m hosszú lehet, de beljebb már csak guggolva lehet menni lámpával. A bejárat közelében 
jobbra egy oldaljárat található (hossza 5–8 m lehet), amelynek kisebb kijárata van felfelé – kúszva 
járható. Látható a fény a járat végén. 
A mennyezeten aktív anyósnyelvszerű cseppkövek vannak (kicsik, de szépek). A kijáratnál pókháló 
hegyek vannak, melyeknek a szája a barlang bejárata felé néz. Gondolom, hogy a pókok a kirepülő 
rovarokra „utaznak”. Kirepüléskor, mint egy tölcsérbe beakadnak a hálóba. A barlangban kellemesen 
hűvös idő van. 


