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1.  VÁLTOZAT,  KELT: 2009.  M ÁJUS 12.  

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  

A túrát még csak itthonról, “elméletben” szerveztem meg, tehát még egyetlen szállást sem 
hívtam fel érdeklődni, stb. Ez a része a túrának még teljesen képlékeny. 

Minden nap 7-fél 8 körüli indulást tervezek, egyébként sehova sem fogunk tudni odaérni 
időben. 

A sátorozásról: nagyon sokan próbálják elhitetni, hogy a vadkempingezést, vagyis a valahol-
csak-úgy-felverem-a-sátrat-oszt-ott-alszom jellegű sátorozást a törvény tiltja. Nem. A 
vadkempingezést a magyar erdőtörvény engedélyezi minden olyan helyen, ami nem védett- és 
nem magánterület. (Hozzáteszem: egy helyen csak 24 órára.) Ezért fogunk minden 
lelkiismeret-furdalás nélkül sátorozni a semmi közepén. (A hátránya persze megvan: nincs 
tisztálkodási lehetőség. Ezért meg fogom próbálni elkerülni, hogy két egymást követő nap 
vadkempingezni kelljen.) 

Most ennyi általános dolog jutott eszembe; még bővítem ezt a részt, ha jön még valami. 

0. NAP: BUDAPEST – VELEM AUGUSZTUS 2. 

A nulladik nap utazással és kevés punnyadással fog telni. A terv szerint a 9:05-ös 
szombathelyi gyorssal indulunk a Déli pályaudvarról, majd 12:58-ra érünk Szombathelyre. Itt 
átszállunk a kőszegi személyre, ami 13:08-kor indul és 13:32-re ér Kőszegre. A városban 
elütjük az időt városnézéssel, majd felülünk a 17:10-es velemi buszra, így 17:30-ra 
megérkezünk Velembe. 

Itt valószínűleg rögtön kellemes sátorozással fogunk indítani (ezt még meg kell kérdeznem az 
önkormányzatnál, ugyanis védett terület sok van és közel), és készülünk a következő napi első 
túránkra. 

Misére sajnos nem telik, mert a miserend.hu szerint egész Kőszegen nincs vasárnap 
délutáni mise, és Velemben is csak 3-kor, tehát mindenki szíveskedjen szombat este elmenni. 

1. NAP: VELEM – ÍROTTKŐ –  KŐSZEG  AUGUSZTUS 3. 

A mai táv 18,2 km, ebből 3,7 km kéktúrán kívüli. 

Velemből felkapaszkodunk az Írottkőre, ahol ünnepélyesen megnyitjuk a kéktúrát az első 
pecsételéssel. Ezután elindulunk lefelé, és meg sem állunk Kőszegig. Útközben megnézhetjük 



a Szálasi-bunker bejáratát és szellőzőaknáját is, ha valakit érdekelnek az ilyen dolgok. Rajtam 
kívül. :) 

Késő délutánra fogunk beérni Kőszegre, ahol tervezett szállásunk a Jurisics-vár Turistaszálló 
lesz. Ez a vár különálló, déli szárnyában van berendezve, tehát nem semmi helyen leszünk (a 
város központjában) és, mivel turistaszálló, anyagilag sem lesz túlságosan megterhelő. 

Este tervezek egy körsétát Kőszegen, mert emlékeim szerint a város valami gyönyörű 
kivilágítva. Azért időben lámpaoltás lesz, mert a következő nap nem lesz semmi. 

2. NAP: KŐSZEG – SZELESTE AUGUSZTUS 4. 

A mai táv – tessék nem megijedni – 34 km. 

Ez nem annyira nagyon sok, mint amilyennek tűnik. Korai indulást és késői érkezést 
tervezek, vagyis még a nagy táv mellett is lesz időnk pihenőket tartani. Ha nagyon izgat a 
dolog, akkor olvasd el ezt az útleírást: 
http://kektura.click.hu/keret.cgi?/OKT/szovegek/magyar2/02_tura.html 
Ők is kezdő túrázókkal mentek, mégis sikerült túlélni. Az elején fog egy KICSIT emelkedni, de 
utána felváltva lejt és megy szintben az út. Másrészről pedig, ha a társaság nagyon kifáradt, 
Tömörd (a Szeleste előtti falu) és Szeleste között is sátorozhatunk, a szállásunkat is így 
próbálom majd szervezni. Tehát ösztönzésképpen: a következő nap rovására 
rövidíthetünk a távon (ha mindenképpen szükséges), a 34 km senkit se riasszon 
el a túrától. 

Szelestén megpróbálok kapcsolatba lépni a plébániával, hiszen az lenne a legjobb, ha annak a 
kertjében szállnánk meg. A falu környékén nincs védett terület, tehát ha minden kötél szakad 
(nem tudunk bejutni a plébániára / nem érünk el Szelestére), akkor is tudunk sátrazni. 

3. NAP: SZELESTE – SÁRVÁR  AUGUSZTUS 5. 

A mai táv egy nyugis 21,7 km, ami persze több, ha csaltunk az előző nap. :) 

Teljesen sík terepen fogunk haladni, tehát a legkevésbé sem lesz megerőltető. Délután fogunk 
beérni Sárvárra, ahol a Vadkert Fogadó kempingjében tervezem a szállást. Ez kb. 1 km-re van 
a városközponttól és a vártól, amit terveim szerint marad időnk megnézni. 

Az itteni pecséttel pedig lezárjuk a kéktúra 27 szakaszából az elsőt. 

4. NAP: SÁRVÁR – KÁLD  AUGUSZTUS 6. 

A mai táv 25,4 km. 

Ismét teljesen sík terep, tehát a 25 km nem sok. Este Káldon szállunk meg – az, hogy hol, 
megint attól függ, hogy bejutunk-e a plébániára. Védett területnek a környéken nyoma sincs, 
tehát a sátorozás is szóba jön. 

5. NAP: KÁLD – ÖTVÖS KÖZELÉBEN  AUGUSZTUS 7. 

A mai táv 31,8 km. 

http://kektura.click.hu/keret.cgi?/OKT/szovegek/magyar2/02_tura.html


Ez a 32 km nem egészen annyi, a pecsételőhelyig (ami egy vasútállomás a jelzéstől kb. 1 km-
re) számoltam. Mivel a következő nap úgyis lájtos (jujjuj, ez kimondva jobb), nem kell idáig 
elmenni, nyugodtan lehet faragni a távból. 

A “közelében” szó arra utal, hogy egyértelműen sátrazásról lesz szó. :) 

6. NAP: ÖTVÖS KÖZELÉBEN – SÜMEG  AUGUSZTUS 8. 

A mai táv egy könnyed 14,7 km, amit valószínűleg az előző napi lógás növelni fog. :) 

Újra egy lapos szakaszról beszélünk, de nem kell félni, már nem tart sokáig. :) Sárváron 
valószínűleg a 2005-ben felújított, a városközpontban elhelyezkedő Kisfaludy Kollégiumban 
fogunk megszállni, de lehet, hogy a ferencesek is beengednek magukhoz. 

Befejeztük a 2. szakaszt is. 

7. NAP: SÜMEG – ZALASZÁNTÓ  AUGUSZTUS 9. 

A mai táv 25,4 km. 

A napot a közeli (ferences) templomban kezdjük 8:00-kor. A mise végén indulunk tovább 
Zalaszántó, következő szállásunk felé. Na, itt már lesz szintkülönbség, de nem kell félni, a 
függőleges profil alapján közel nem lesz egy Pilis. 

Zalaszántón ismét a plébánia és a sátor az esélyes. 

8. NAP: ZALASZÁNTÓ – KESZTHELY AUGUSZTUS 10. 

A mai, utolsó táv 22,1 km. 

Ránézésre kevesebb szintkülönbség lesz, mint az előző nap, tehát még jobban semmi különös. 
Hévíz után hamarosan beérünk Keszthelyre. 

Keszthelyen attól függően, hogy mikor érünk be, tehetünk egy körsétát, utána pedig megyünk 
haza. Vonatot nem szeretnék írni – teljesen attól függ, hogy mikorra érünk a városba. 

(9. NAP: KESZTHELY – BUDAPEST AUGUSZTUS 11.)  

Ha még nincs elegünk egymásból, akkor sátorozhatunk valahol Keszthely közelében, így egy 
szabadstrandot becserkészve még egy kis fürdésre is lehet alkalmunk. Ez teljesen rajtatok, 
illetve a további elfoglaltságaitokon múlik. 


