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A Dél-Dunántúli kéktúra 2. szakaszára indultunk vasárnap kora reggel, az oladi kilátótól. 

Szorgalmasan róttuk a kilométereket a fagyott, de száraz talajon. Rövid aszfaltos szakaszoktól 

eltekintve erdei utakon mentünk. Az erdő fái, már lehullatták lombjukat. Sok pihenőt nem 

tartottunk, mert csípős hideg volt a levegő, dél körül pedig a szél szinte orkán erejűvé erősödött. 

A Szombathelyi Parkerdőt magunk mögött hagyva, Nárai mellett elhaladva igyekeztünk ennek 

a szakasznak a befejező pontját, Jákot elérni. Utunkat keresztezte egy elég mély medrű, csúszós, 

meredek parttal határolt patak. Híd nem volt. Két vékony fatörzs keresztbe, egymástól kis 

távolságban, némi szintkülönbséggel nyúlt át a patak felett. Túl vékony, és ingatag volt ahhoz, 

hogy állva menjünk át rajta. A helyzetet megoldva, egyiken a lábainkkal, másikon a kezeinkkel 

kapaszkodva, oldalazva araszoltunk át. A túlparton egy erős, biztonságot adó férfikéz nyúlt 

értünk, és így mindannyian szárazon megúsztuk.  

Utunk egy szakasza a Szent Márton vándorút útvonalán haladt, aminek emlékhelye mellett is 

elmentünk. A fára kihelyezett kereszt és kép mellet, az információs táblát is megnéztük. 

Sík terep következett, így hamarosan megpillantottuk a távolban Ják, Szent-György Apátsági 

templomának tornyait. Ekkora már az egésznapos napsütés hatására a fagyos talajból sártenger 

lett, pedig nagyon hideg volt a jeges széltől. Jákra érve megnéztük a templomot, és megtaláltuk 

a pecsételő helyet is. 20 kilométert magunk mögött tudva jólesett betérni a „Bázel” kávézóba, 

ahol kicsit felmelegítettük megfagyott kezeinket, belülről meg mindenki ízlése szerint 

melegítette magát.  

Mivel korán indultunk, maradt időnk egy kis kitérőre. Így buszra ülve visszamentünk 

Szombathelyre, ahol megnéztük a városközpontot, a Romkertet, a Sarlós-Boldogasszony- 

Székesegyházat, és december lévén a karácsonyi vásárt is. Itt még egy kis kalóriapótlás, 

nézegetés következett, majd irány vissza a jó meleg autóbuszba. Este 6-ra mindenki 

megérkezett, és vidáman indultunk haza. Kellemesen elfáradva, de megelégedve érkeztünk 

Győrbe. Ez is nagyon jó túranap volt. 

Apagyi Márta 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 





  



 

 


