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Két élményekben, kihívásokban bővelkedő csodálatos napot töltöttünk a Dél-dunántúli Kéktúra 

keretében a Zalai-dombságban, a Göcsej területén. 

A túránkat megelőző napokon hatalmas esőzések voltak. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű a terep, 

de ilyen átázott, vízmosott szakaszokra, mint amilyen az egész első napi utunkat jellemezte, 

nem számítottunk. A jelzések is elég hiányosak voltak, és a szintemelkedés is nehezítette 

túránkat. Szakadó esőben is volt részünk, de szerencsére rövid ideig tartott a nyakunkba zúduló 

égi áldás. Szinte az egész erdőben mocsarassá vált talaj miatt kerülőket is kellett tennünk, de 

bakancsaink így sem úszták meg a sárfürdőt. Az első napunk ettől volt izgalmas. Legyőzve a 

természetet, késő délután érkeztünk Lentibe, a Hotel Zétába, ahol finom vacsora, kellemes 

környezet, és szíves vendéglátás fogadott bennünket. 

Aki magfáradt tagjait kicsit szerette volna kényeztetni, annak volt lehetősége a lenti Termál és 

Szent György Energia parkban ezt megtenni. 

Hamar reggel lett. Kellemesen hűvös, de nagyon párás reggelre ébredtünk. Gyors reggeli, 

összepakolás és irány Kustánszeg, az előző nap folytatása következett. 

Még több kihívás, még több élmény, sok nevetés, remek túraidő. Bár a délutáni órákra már a 

felhők nem takarták a napot és az erdő is elfogyott, a búzatáblák között megtett utolsó pár 

kilométeren szépen lebarnultunk. 

A rengeteg élményből, csak pár kiemelkedőt említek. A DDK útvonalában, egy több mint 2 

méter magas kerítés áll, amelyen egy félig tönkrement létra vezet át. Ennek az első foka másfél 

méter magasan volt, és még egy a tetején. Alatta mocsaras dagonya. Rövid tanakodás után 

rájöttünk, hogy ezen bizony át kell mászni. Egymást segítve, mindenkinek sikerült épségben 

átjutni a kerítés túloldalára. Néhány jó fotót is sikerült itt készíteni. 

A sok kis településen áthaladva Becsvölgyében, Barabásszegen az egyik háznál beinvitáltak 

bennünket a szépen gondozott portájukra, ahol elbeszélgettünk a házigazdával. Az előző nap 

szedett nagy kosár gombáját, és a szárított gomba készítményeit is bemutatta. Közben a 

kellemes környezetben elfogyasztottuk a magunkkal hozott ebédünket. Csoportképet 

készítettünk vendéglátónkkal, és még a szép nagy, de nagyon jámbor kutyusuk is beállt közénk. 

A DDK-nak ezen a szakaszán, olyan erdei részen is jártunk, ahol úgy tűnt, hogy erre még soha 

senki ne járt. Hatalmas csalánok, tüskés buja aljnövényzet, melyet mi tapostunk le. 

Megküzdöttünk, de ezért is szeretjük a túrázást. 

Megkoronázva ezt a szuper két napos túrát, még útba ejtettük hazafelé Balatonberényt. 

Lubickoltunk még egy jót a hűs Balatonban. A parton még egy kis kalóriapótlás lángos, 

palacsinta, fagyi, sör formájában, és indulás haza. Éjszaka értünk Győrbe, de a hazavezető út is 

jó hangulatban, vidáman telt a buszon. 

Folytatás októberben, és reméljük akkor is pont ilyen vidám, élvezetes, és kihívásokban 

bővelkedő napot tölthetünk együtt. 

(Apagyi Márta) 





















 

 


