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Ezen a tavaszt ígérő reggelen folytattuk a Dél-dunántúli kéktúránkat, kicsit 

visszatekintve. Erre a hétvégére kétnapos túrát terveztünk, amit egy korábbi 

időpontban jártunk be, így most az 5. szakaszt kezdtük. 

Halogyról indultunk, és hamarosan elértük az Őrségben kialakított mesterséges tavak 

egyikét, a Himfai-tavat. A reggeli napsütésben megcsodálhattuk a tó környékét, és 

felmentünk a parton álló kis kilátóra. A tó mellett végighaladva sok szépet láttunk, és 

a tájékoztató táblákon olvashattunk a környék élővilágáról, történetéről. 

A kellemes tavaszi idő hatására csodálatos színekben pompázó kis virágok nyíltak, és 

már a fák, bokrok is kezték bontogatni lombozatukat. Elhaladva a „szúnyogos” kút 

mellett, lassan elhagytuk a Himfai parkerdő területét, és megérkeztünk Felsőmarácra. 

A település Szent Erzsébet templomát néztük meg, és Ivánc felé mentünk tovább, amit 

hamarosan el is értünk. Már messziről látszott a falu impozáns templomának tornya. 

Egy különleges, szép templomot, és környezetében kialakított emlékhelyet láthattunk, 

méltó emléket állítva a falu ’56-os és háborús áldozatainak emlékére. A Szent Miklós 

katolikus templom megcsodálása után betértünk az „Anita” presszóba kicsit 

megpihenni, felfrissíteni magunkat. Ezután rövid kulturális programunk következett 

Iváncon, a Sigray kastély megtekintése, és az udvarának megcsodálása. Itt látható 

Magyarország legnagyobb törzskerületű tulipánfája. Sajnos még zöldes sárga virágait 

nem bontotta ki, de így is látványos volt ez a szoliter fa. 

A kellemesen simogató napsütésben rövid ideig tartó, nem számottevő eső hullott, ami 

nem zavarta meg utunkat. Így értük el következő állomásunkat, Hegyhátszentmártont. 

Aránylag sík terepen, és már csak rövid sáros, vizes szakaszokon igyekeztünk a még 

előttünk álló 13 kilométert megtenni. 

Átkeltünk az Alsó-Lugos patakon, egy nem túl biztonságosnak tűnő fahídon. Kicsit 

odébb, hatalmas fatörzsek dőltek keresztbe rajta, ahova a bátrabbak felmerészkedtek 

egy jó fotó erejéig. Ezen a szakaszon is nyílt a kétszínű virágú tüdőfű, a kis lila ibolya, 

a sok apró sárga és fehér virág. 

A hatalmas, több száz éves fák között nagyon jó volt az erdei túra. Minden fának volt 

valami különlegessége, érdekessége, szépsége. 

Szinte észrevétlenül érkeztünk meg a kora délutáni órákban úti célunkhoz, Kondorfára. 

Itt is megnéztük a falu templomát, amit Szent Lukács tiszteletére szenteltek 1850-ben. 

Még betértünk itt a pecsételő helyre, és már csak egy rövid vacsoraszünet 

beiktatásával indultunk haza. 

Szép időnk volt, jó csapatunk, jó kedvünk, és már a sártaposás is a múlté. Nagyon 

szép napot tudhatunk magunk mögött, nagyon jó teljesítménnyel. Hamarosan 

folytatjuk. 

 

(Apagyi Márta) 



  



















 


