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A kéktúra 3. szakaszának egy részét indultunk teljesíteni hárman. Első igazoló pecsétünk 

megszerzése után a zalaszántói Árpád kori Szent Kozma és Domján római katolikus 

templomnál kicsit megálltunk. A különleges egy tornyú épület, a különböző korok stílusjegyeit 

magán viselő templom kívülről is impozáns látvány. De alkalmunk nyílt belülről is megnézni, 

mert a közelben lakó sekrestyés odajött kinyitni a templomot. Belül is gyönyörű volt. 

Elég sok időt vesztettünk, de innen már gyorsítottunk Rezi felé. Hamarosan egy kis patak 

keresztezte utunkat, amelyen csak egy fatörzs volt keresztben, de az sem ért át a túloldalra. 

Azért megoldottuk az átkelést. 

Az erdőbe érve nagyon meredek, nagy szintkülönbségű út vezetett felfelé, a keszthelyi 

fennsíkon 427 méter magasan lévő Rezi vár felé. 

Felérve ahhoz az elágazáshoz, ahonnan a kéktúra útvonala jobbra, a várhoz vezető tanösvény 

pedig balra halad, úgy döntöttünk, hogy egy kis kitérőt teszünk, megnézzük a várromot, és az 

onnan nyíló kilátást. Kigyönyörködtük magunkat, és visszaérve az elágazáshoz, ismét a kéktúra 

útvonalát követve, hatalmas napraforgó és búzatáblák között értünk Rezibe, a 2. pecsételő 

helyhez. A Gyöngyösi Betyárcsárda volt a következő, 3. pecsételő hely. A csárda mellett egy 

hatalmas szomorú fűzfa alatt, kövekkel körberakott nyárfakereszt őrzi a közös sírba itt 

eltemetett két betyár, Vak Illés és Kökes Pista emlékét. A legenda szerint, a csárdához közeli 

szőlőhegyen menekülés közben lőtték le Őket a pandúrok. 

Innen Hévíz még 9,6 km. Rövid aszfaltút után 

kanyarodtunk a hegyre vezető útra. Elhaladtunk a régi 

zsidó temető maradványai mellett, majd ismét egy 

meredeken felfelé vezető erdei út izzasztott 

bennünket. Ezután már lefelé haladva pillantottuk 

meg a Hévíz táblát. A város egyik külvárosi részén, 

Egregynél érkeztünk ide. Végig haladva a 

szőlőhegyen, számos vendégváró hely csalogatja a 

turistákat. Sajnos betérni egyikbe sem tudtunk, mert 

már nagyon siettünk, hogy elérjük a Győrbe induló 

buszt. 

Hévíz nyüzsgő forgatagán keresztül értünk a 

buszmegállóba, ahol az erre a napra tervezett túránk 

utolsó pecsétjét is megszereztük. 

Hosszú zötyögős út következett a buszon, mire este 

hazaértünk. 

Mini csapatunkkal is jól éreztük magunkat, és 

hamarosan folytatjuk a kéktúrát. 

(Apagyi Márta) 

 















 

 


