
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bakonyi Kalandorok csapata egy Vas megyei kis faluból, Tömördről folytatja kéktúráját, 

hiszen a márciusi télben csupán idáig jutottunk el. De emiatt igazán nem búsulunk, inkább 

izgalommal várjuk a ránk váró szépséges tájakat, új túratársakat, kalandokat. Szelestén 

például benézünk majd a Festetics-kastély parkjába, esetleg az arborétumba is, ahol 

megkeressük a csodálatosan szép, védett, mocsári kockásliliomot, melyet 2 évvel ezelőtt az év 

vadvirágának is megválasztottak. Megcsodáljuk és pecsételünk a csényeújmajori Kápolnánál, 

gyaloglunk a Gyöngyös-patak töltésén is. Lassan, de biztosan elérünk Sárvárra, ahol pár óránk 

jut a Nádasdy-várra, akár az arborétumra is, amelyről azt tartják, hogy Magyarország egyik 

legidősebb gyűjteménye. A sitkei Kálvária Kápolnához csak egy kis kitérőt kell majd tenni a kék 

kereszt jelzésen, mindenképpen megéri a fáradtságot! Gérce központjában Szent István 

mellszobra áll, a pecsét is ott lesz a közelben. Később elhaladunk egy erdész és felesége 

síremléke mellett, megnézzük, lefotózzuk a Banyafákat; a népnyelv az öreg kocsánytalan 

tölgyeket nevezte így, 1995-ben dőltek ki egy nagy viharban, több, mint 300 éves korukban. A 

Farkas-erdő hatalmas fái lesznek néma útitársaink, majd egy hosszú, egyenes szakasz végén 

felbukkan a Hidegkúti erdészház épülete, itt bizony szusszanunk, falatozunk egyet. Alig 2 óra 

múlva elérjük Káldot, túránk végpontját. A falu előtt nemrég épült a Scherg Lőrinc kilátó és 

egy tanösvény is van, majd ha odaérünk, megszavazzuk, hogy tegyünk-e ide is egy kitérőt. Ami 

viszont biztos, hogy a falu közepén, a Korona presszóba betérünk, bélyegezni is. :) Ezen a 

szakaszon nincsenek emelkedők és lejtők, hegycsúcsokra sem fogunk itt felkapaszkodni, de 

ettől még érdemes lesz velünk tartani, látni fogjuk az ébredező természetet, csodás erdei 

utakon sétálhatunk, kastélyt, várat és kápolnákat csodálhatunk meg, amelyeket lehet, hogy 

sosem keresnénk fel, ha nem vezetne át rajta az Országos Kéktúra nyomvonala. 

Túraprogram: 

1. nap (április 28. - szombat) - Tömörd - Szeleste 

Találkozó reggel Szombathelyen, a szállás parkolójában, majd busszal Tömördre utazunk. 10 

óra után megkezdjük túránkat: Tömörd - Ablánci malom - Szeleste. Ez 20,3 km, a 

szintkülönbség nem jelentős. 

Este a szállás elfoglalása, vacsorázási lehetőség a szállás szomszédságában lévő étteremben. 

 



 

2. nap (április 29. vasárnap) – Szeleste - Sárvár 

Korán kelünk, reggeli egyénileg, majd 7.25-kor indul buszunk Szelestére. Reggel 8-kor meg is 

kezdjük mai túránkat: Szeleste - Bögöt - Csényeújmajor - Sárvár. 21,4 km a táv, a 

szintkülönbség ma sem lesz jelentős. 14 óra után már Sárváron leszünk, megnézzünk majd a 

várat, sétálunk az arborétumban is, vagy leülünk egy hangulatos kávézó teraszára. Nem kell 

kapkodnunk, hiszen óránként mennek a vonatok Szombathelyre. Szállás az előző helyen, 

vacsorázási lehetőség a városban, vagy akár Sárváron. 

3. nap (április 30. hétfő) – Sárvár - Káld 

Kicsit tovább aludhatunk, hiszen ma kocsikkal Káldra hajtunk, innen a fél 9-es busszal vissza 

Sárvárra. Innen folytatjuk ma: Sárvár - Gérce - Rózsáskerti erdészház - Hidegkúti vadászház 

- Káld. Táv: 25,8 km, szint alig vár ránk ezen a napon is. 

Háromnapos túrahétvégénk nem tartalmaz különösebb nehézséget, a meredek kaptatók és 

térdgyilkos lejtők még mindig váratnak magukra. Természetesen némi kitartás szükséges a 

ránk váró majd 70 km-hez.  

Találkozó:  2018. április 28. szombat, 9 órakor Szombathelyen, a szállás 

parkolójában. 

Utazás:  egyénileg, vagy telekocsis rendszerben Győrből. 

Szállás: Szombathelyen egy csendes panzióban, két- és háromágyas szobákban, a belvárostól 5 

percre. Az autóbusz-állomás és a vasútállomás egyaránt 20-20 perc sétára van a 

szállástól. Útközben Spar és Coop bolt, ha kifogytunk volna a készletekből … 

Részvételi díjak: Egyesületi tagoknak: 13,000.- Ft/fő; Nem egyesületi tagoknak: 17,000.- Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: 

● A szállást és itt a gépjárműparkolást 

● A túravezetést 3 napra 

● Újoncoknak a kéktúra igazolófüzetet 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

● Útiköltséget, idegenforgalmi adót 

● Az étkezések költségét (önellátó, illetve vacsorázási lehetőség Szombathelyen éttermekben, a 

második nap délutánján akár Sárváron is.) 

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, mielőbb jelezze részvételi szándékát a 

andorka.zsuzsa.bkte@gmail.com e-mail címre. 

Létszámkorlát: maximum 14 fő! A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel. 
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