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Szombaton kora reggel ültünk vonatra 14-en, hogy felfedezzük a Soproni-hegységet. Sopron 

belvárosán átgyalogolva kicsit szétnéztünk, amíg a Brennbergbányai busz indulási helyére 

értünk. Az eget figyelve reménykedtünk, hogy az elég erős szél elfújja az esőfelhőket. Mire 

megérkeztünk Brennbergbányára, sajnos eleredt az eső. Behúzódtunk a Szent Borbála 

templom-kocsmába, de a környék szépségét azért megcsodáltuk. Esőköpennyel, esernyővel 

felszerelkezve úgy döntöttünk, hogy nekivágunk. Megnéztük az alagút bejáratát, amelyen 

keresztül Ausztriába lehetett átjutni.  

A természet kegyes volt hozzánk, és hamarosan elállt az eső. A friss, bár kicsit nedves erdő 

kellemes, tiszta levegőjében vidáman tapostuk a kilométereket. A piros keresztet követve 

értük el Récényt, majd hamarosan elértük a másfél kilométer hosszú Vadászati tanösvényt, 

ahol elolvastuk a 6 db ismertető táblát, ami a terület vadállományát mutatja be. 

Emelkedőkön, lejtőkön haladva értük el a Soproni-hegység legmagasabb pontján, az 557 

méter magasan található Magas-bérci, 93-as számú kilátót. Innen gyönyörű kilátás nyílt az 

ausztriai hegyekre és a Fertő tóra.  

Túránk Ausztria és Magyarország határán vezetett, melyet a virágzó bodza illata töltött meg. 

Ekkora már az eső nyomait csak a néhol sáros talaj, és az előforduló pocsolyák őrizték. 

Ragyogó napsütésben küzdöttünk meg a meglehetősen sok, és magas emelkedővel. Itt már a 

kék sáv jelzést követve haladtunk, keresve a Bányász keresztet. Sok kilométert magunk 

mögött hagyva találtunk rá. Itt, az arra kialakított helyen megpihentünk, de hamarosan 

indultunk tovább, mert még messze volt a cél. Az utolsó kemény megpróbáltatás a cél előtt, 

egy nagyon magas, meredek emelkedő volt, de azután hamarosan már hallottuk az országút 

zaját. Ezen a szakaszon az útjelző felfestések hiányoztak. Így érkeztünk meg a kicsit több mint 

17 kilométer megtétele után Görbehalomra. Ez egy nagyon szép hely, és itt található a 

bányászati múzeum egy szépen kialakított környezetben. A helyi vendéglős jó barátként 

üdvözölt bennünket. Jólesően elfáradva, sok kilométert és nagy szintkülönbséget legyőzve, 

élményekkel tele, este értünk haza. Ez is egy élményekben és kilométerekben gazdag, 

nagyon jó túra volt. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


