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Útburkolat
Hossz

Magasság profil
14,9km

Túraadatok

Ajánlott időszak

Gyalogtúra

Nehézség

könnyű

Értékelések
Szerzők

Hossz

14,9 km

Állóképesség

Élmény

Időtartam

4:15 óra

Technika

Táj

Szint +

305 m

Magasság

Közösség

Szint -

305 m

További túraadatok
Tulajdonságok

Tömegközlekedéssel
elérhető

Szép kilátás

Földtani érdekességek

Egészséges környezet

Növénytani érdekességek
Díjak (és akadálymentesség)

Körtúra

Zita Horváthné Korom
Frissítés: 2018-05-07

Forrás
Együttműködő szervezetek
Károly Krt. 11
1075 Budapest

Ez a túra a szó szoros értelmében is határtalan
élményeket tartogat, ugyanis többször átlépjük
közben az osztrák-magyar államhatárt, és találkozunk
a történelmi határmódosítások emlékeivel is. Fontos
szerepet kap a négy elem közül a víz: egy ideig
mellettünk kanyarog a szabályozatlan Gyöngyöspatak, amelynek medrében a mezítlábas séta felér
egy Kneipp-terápiával, a Hétforrás hűs vizével pedig a
szomjunkat olthatjuk.
Kőszeg igen közel fekszik a szomszédos Ausztriához.
Ha itt járunk, érdemes felkerekedni, és gyalogosan
átsétálni a határon az erdőkön keresztül. Erre az egyik
legjobb lehetőség ez az alpannonia® 1. körtúrájaként
ajánlott útvonal, amelynek akkor is bátran
nekivághatunk, ha nem vagyunk gyakorlott túrázók. A
14 kilométernyi kör alig nehezíti meg
szintemelkedéssel a haladást. Egy lazán teljesíthető
séta-szakasz után mindig lesz egy pihenést biztosító
pad; ráadásul a tanösvények táblái is megállásra
csábítanak minket, sok érdekességet mesélve a
vidékről. Ha egy tartalmas félnapos programra vágyunk
az erdő mélyén, bátran vágjunk neki!

info@termeszetjaro.hu
A történelem kedvelői is bőven találnak itt csemegét:
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igazi kuriózumok kerülnek elő, ahogy bejárjuk a
határátalakítások itthoni és ausztriai emlékeit. A
kirándulás során négyszer lépjük át az országhatárt.

megfelelő öltözet, ivóvíz, élelem. A navigáláshoz
Természetjáró app.
●

A Kőszeg és Rattersdorf közötti szakaszt Andalgónak is
nevezik. A NATURA 2000 védelem alá tartozó területen
a szabályozatlan Gyöngyös-patakkal párhuzamosan
sétálunk. Sajnos a közeli autóút zaja néha belezavar a
természet csendjébe. Érdemes felfedezni a
patakmedret: sétáljunk le a partra, gázoljunk a vizébe
mezítláb, figyeljük meg a sodrás által görgetett és a
szélére vetődött, szebbnél szebb kavicsokat! A
gyalogútra visszatérve az Andalgó tanösvény interaktív
táblái informálnak német és magyar nyelven, érdekes
tényeket tárva fel a környékről.
Az osztrák falucska után újfajta erdőtípussal
ismerkedhetünk meg: a szelídgesztenyét, ezt az
Alpokalján igen népszerű fafajtát egy lapozgatható,
erdei fémfüzetke mutatja be nekünk. Terméséből
készül sokak kedvence, a gesztenyepüré - persze
főzést, pépesítést, némi ízesítést követően. Szárított és
őrölt állapotban gesztenyelisztként találkozunk vele a
konyhákban. Ha tavasszal járunk ezen a vidéken, a
levelek kibomlásában és a barkavirágzatban
gyönyörködhetünk, ősszel pedig a szúrós kutacsokból
kipiszkálhatjuk a termést.

A túra első szakaszán tavasztól őszig magas
aljnövényzet, gyakran szederindák között vezet az
ösvény - ilyenkor érdemes hosszú szárú nadrágba
bújni.

●

A forrásvízhez legyen nálad kulacs!

●

Ha mezítláb gázolsz a patakba, nem árt, ha van
nálad egy kis méretű törölköző.

További információ
Térkép
●

A Kőszegi-hegység turistatérképe

●

Kőszegen a Tourinform irodában nyomtatott
térképet kérhettek a túraútvonalról

●

Hamarosan megjelenik az ÍrottkőGeschriebenstein Natúrpark térképe, melyet a
Tourinform irodában vásárolhattok meg

Javaslatok és linkek
●

Hagyj időt magadnak a Gyöngyös partján! Gyűjts -

A magyar határt átlépve erdei aszfaltút kanyarog
alattunk a rőtfalvi völgykatlanban fakadó Hétforrásig.
Hűs, kristálytiszta vize télen-nyáron oltja az erre járók
szomját. A régen Óvárkút névre hallgató víznyerő helyet
a Millennium évében újították fel és keresztelték át.

vagy csak nézegess - kavicsokat! Szépeket

A hazafelé vezető úton felfedezhetjük az osztrák SaintGermaini-keresztet, valamint a szorosan hozzá
kapcsolódó magyar Trianoni-keresztet, miközben előelőbukkan a mesés panoráma a távolodó Ausztria felé.

gyűrt zöldpalát, koptatott kvarcitdarabokat.

A szerző tippje
●

●

●

A nyári melegben gázolj mezítláb a
patakba! Fenséges érzés!
Gyűjts érdekes alakú gyűrt kavicsokat! (Ne
feledd, itt már az Alpok metamorf gyűrt
kőzetein sétálsz...)
Ne tervezz feszített tempót erre a túrára!
Relaxálj, töltődj fel a természetben!

Biztonsági előírások
A túra nem tartalmaz veszélyes szakaszokat.
Felszerelés
●

találhatsz, hiszen a patakmeder nagyrészt a
Kőszegi-hegység átalakult (metamorf) kőzeteinek
alig koptatott tárházát kínálja: csillogó fillitet,
Magyarországon alig van olyan hely, ahol a
felszínen nagy területen találkozhatsz metamorf
kőzetekkel, a Kőszegi-hegység viszont pont ilyen.

Útleírás
A túra kezdőpontja
Kőszeg, Kálvária utca
Koordináták:
Geogr. 47.387326 N 16.544529 E
UTM 33T 616571 5249364
A túra végpontja
Kőszeg, Kálvária utca
Útleírás
Itiner:

Alapvető túrafelszerelés: zárt cipő, az évszaknak
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●

Akár a tömegközlekedéssel érkezünk a
belvárosból, akár autóval, a túra bevezető
szakaszán az Országos Kéktúra K jelzéseit kell
követnünk északi irányba.

●

A koronabunker után, a kálvária I. stációjánál
térjünk jobbra a sárga alpannonia® jelzésre,
amely a Mária-út lila jelzésével együtt átvisz az
országhatáron, egészen Rattersdorfig.

●

Az osztrák falu központjában balra térünk, majd
továbbra is a sárga alpannonia® jelzések mentén
visszatérünk Magyarország területére, ahol a S és
a K+ jelzés is csatlakozik hozzánk.

●

A kereszteződésben, ahol számos turistajelzés
találkozik, térjünk balra, észak felé a K jelzéseket
követve! Nemsokára a Hétforráshoz érünk.

●

A Saint-Germaini kereszthez jelöletlen úton
jutunk a K jelzésről balra térve (a GPS nyomvonal
segít!)

●

Az előbbi útvonalra visszatérve, még Kőszeg első
házai előtt ágazik a K+ jelzés balra a Trianoni
kereszthez.

●

Ismét a K jelzésre térve, délkelet felé indulva
jutunk vissza a túra kiindulópontjára.

Részletes útleírás:
A túra során a fő irányvonalat a sárga alpannonia® és
az Országos Kéktúra K jelzése adja, de van benne egy
jelzés nélküli, valamint egy K+ jelzésű kitérő is.
A városban még a K jelzések vezetnek bennünket, majd
Kőszeget az Andalgó sétaúton hagyjuk el a sárga
alpannonia® jelet követve. Az „Andalgó sétaút
tanösvény” tábláit olvasgatva sok érdekes információt
tudhatunk meg a tájegység történelmi és kulturális
eseményeiről, értékeiről. Az elnevezés nem véletlen: a
kényelmes, mondhatni szintemelkedés nélküli
szakaszon nem éri meg sietni. Párhuzamosan velünk a
szabályozatlan Gyöngyös patak kanyarog – meleg
időben a kavicsos mederben tett mezítlábas séta igazi
feltöltődés. Ha le szeretnél jutni a partjára, a
legegyszerűbb, ha a tanösvény 9. táblájánál (Vámok a
határban) jobbra térsz a jelzés nélküli ösvényen.
Kőszeg város határait mutatja be a 10., utolsó állomás,
melyet elhagyva hamarosan átléped az országhatárt,
hogy Ausztriában folytasd az utat - még mindig a sárga
alpannonia® jelzésen, amely a lila jelzéssel együtt
halad.

Rattersdorfba (Rőtfalvára) érve a kápolna mellett
pihenőpad várja a fáradt vándort. Érdemes megnézni a
központban a templomot, mielőtt balra folytatnánk az
utat. A falun belül egy elágazásnál, ahol balra már
látható az erdő, amely felé út is vezet, tartsunk jobbra a
házak irányába! Hamarosan feltűnnek az ismerős sárga
alpannonia® jelzések. A község határában ismét egy
patakmeder szegődik az utunk mellé.
A lakott területet elhagyva az erdő szélén balra kell
tartanunk. Itt már táblák is segítik az eligazodást - még
a Hétforrást is feltüntetik. Továbbra is a sárga
alpannonia® jelzések mutatják az utat. Mielőtt újra
átlépnénk hazánk területére, amit a Mária-út kapuja
melletti határkő jelez, kipróbálhatjuk a fekvő
pihenőpadot, miközben a gesztenyefákkal
ismerkedünk.
A magyarországi szakaszon csatlakozik hozzánk a K+
jelzés, nemsokára erdészeti műútba torkollva. Itt balra
térve sajnos néhány kilométernyit az aszfaltcsík
mentén kell megtenni. (Az út szerencsére nem
forgalmas, autóval csak külön engedéllyel járható.) A
jelzésekkel gazdagon átszőtt kereszteződésben térjünk
balra az Országos Kéktúra K jelzésére, mely a
Hétforráshoz vezet, majd Kőszeg központjáig, tehát
majdnem a kiindulópontig kalauzol bennünket. A
Hétforrásnál kipróbálhatjuk, igaz-e a legenda:
pihenjünk meg, igyunk mind a hét ág vizéből, aztán
kívánjunk valamit! Vajon teljesíti az álmunkat Álmos,
Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm?
A K jelzés következő szakaszán, ahol a jobb oldaladon
az egykori, már romos határőrlaktanya bújik meg, bal
oldaladon pedig az erdő, szeptember végén vagy
október elején érdemes összeszedegetni az út menti
fák ajándékát, a szelídgesztenyét. Szép számmal
találhatunk néhány pompás példányt gombafélékből is
- például őzlábgombát.
A Saint-Germaini kereszthez jelzetlen úton lehet
eljutni, amely néhány méter után keresztezi a Z jelzést.
Fontos, hogy arra ne térjünk rá, hanem végig a
jelöletlen ösvényen haladjunk! Pár méter után ismét a
szomszédos ország földjén járunk, hogy megnézhessük
az „osztrákok Trianonjának emlékművét”.
A kis kitérő után ugyanazon az úton térjünk vissza a K
jelzésre! Érintjük ugyan az aszfaltcsíkot, de nem
megyünk rá, hanem rögtön balra fordulunk a széles
földútra. Figyeljünk, hogy el ne vétsük: jelzésünk
nemsokára egy jobbra letérő erdei ösvényen halad
tovább a Pintér-tető felé, ahol szép panoráma csábít
megállásra.
Innen szinte csak lefelé vezet az út. A Kálvária-hegyet
elérve gyümölcsöskertek között sétálunk. A hazai
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Trianoni emlékkereszthez balra kell letérnünk a K+
jelzésen. Visszatérve a kékre a Kálvária hegy tetején
megcsodálhatjuk a Kálvária templomot, majd a stációk
mellett lefelé haladva hamarosan elérjük a kiindulási
pontot, ahol a sárga alpannonia® jelzésen elindultunk
az Andalgón. A kálvárián leérve érdemes rápillantani a
régi, ám ötletes figyelmeztető táblára, amely pozitív
módon kér mindenkit az értékek megóvására.

Autóval
●

Kőszeget Szombathelytől északra, a 87-es főút
mentén érhetjük el.

●

A belvárosban a parkolás fizetős. Az autóval
érkezőknek azt javasoljuk, hogy a járművet a
Kálvária utca végén tegyék le. (Ingyenes kiépített
parkoló van a Kőszegi Nyugdíjas Otthon előtt:

Megközelítés
Ez a túra tömegközlekedéssel könnyen
megközelíthető.

Kálvária utca 14; illetve a koronaőrző bunker
mellett.)

Látnivalók (9)
Tömegközlekedéssel
●

A zömmel Szombathelyről érkező távolsági
buszokról a Kőszeg, autóbusz-állomás nevű

●

Építészeti különlegesség

Kincs villa (Kőszeg)

megállóban érdemes leszállni.

Erdő utca 22.

Ha olyan busszal jövünk, ami megáll a

9730 Kőszeg

Mezőgazdasági technikum nevű megállóban,
érdemes addig utazni.
●

"A szerző tippje"

http://www. naturpark.hu
Forrás: Együttműködő szervezetek

Ha vonattal érkezel Kőszegre, kalkulálj bele egy
nagyjából 20 perces sétát a belvárosig, amit
buszra szállva akár meg is spórolhatsz.

"A szerző tippje"
Történelmi emlékhely

Koronaőrző bunker (Kőszeg)
Megközelítés
●

A buszmegállóból nyugati irányba induljunk a

http://www.naturpark.hu
Forrás: Együttműködő szervezetek

Liszt Ferenc utcán, majd forduljunk jobbra a
Kossuth utcára, ahol a P jelzések a Fő térig
kísérnek bennünket (300 m)! Itt nyugati irányban
az Országos Kéktúra K jelzésein menjünk tovább a
●

Óház-kilátó
külterület

A Mezőgazdasági technikumtól északnyugat felé

9730 Kőszeg
Forrás: Együttműködő szervezetek

A vasútállomástól kivezető utcán figyelmesen
keresztezzük a 87-es főutat a
gyalogátkelőhelynél! A körforgalomnál az első

Forrás

Hétforrás

utcán, a Rákóczi Ferenc utcán térjünk jobbra a

külterület

város felé! Innen a P jelzéseket követve a Fő térre

9730 Kőszeg

jutunk (1,5 km), ahonnan a K jelzések vezetnek a
túra kiindulópontjához (3,1 km).
●

Kilátó

Kálvária utcáig, ahonnan a túra indul (1,5 km).
indulva tudunk becsatlakozni a K jelzésre.
●

"A szerző tippje"

Forrás: Együttműködő szervezetek

Az autóval érkezőknek nem kell megtenniük a
belvárosba vezető sétát a K jelzésen, ha az
ingyenes parkolási lehetőséget választják, így

"A szerző tippje"
Történelmi emlékhely

Saint-Germaini kereszt (Rattersdorf)

nekik a körtúra útvonala 2 km-rel rövidebb lesz.
Forrás: Együttműködő szervezetek
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"A szerző tippje"
Kilátóhely

Pintér-tető
Forrás: Magyar Természetjáró Szövetség

Történelmi emlékhely

Trianoni-kereszt (Kőszeg)
külterület
Kőszeg
http://www.naturpark.hu
Forrás: Együttműködő szervezetek

Templom

Kálvária templom és Szent Donátkápolna (Kőszeg)
Kálvária hegy
9730 Kőszeg
+36 30 337 0797
http://www. naturpark.hu
Forrás: Együttműködő szervezetek

"A szerző tippje"
Földtani érték

Ördögárok vagy Hidegvölgy (Kőszeg)
külterület
9730 Kőszeg
Forrás: Együttműködő szervezetek

Vidd magaddal a túrádat iPhone-on és
Androidon!
QR-kód beolvasása, a túra offline
mentése, megosztás és egyebek. …
Honlap
http://www.termeszetjaro.hu/s/GJrA
B
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Az erdő októberi ajándéka
Fénykép: Zita Horváthné Korom, Írottkő Natúrparkért Egyesület
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