„Avar-kortól napjainkig” – Történelmi barangolás a Kőszegi-hegységben
Jelvényszerző túra – 35 km
A túra célja a Kőszegi-hegység számos történelmi-kulturális értékének bemutatása időrendi sorrendben a terület római, avarkori emlékeitől egészen a 20. század történéseinek tárgyi emlékeivel bezáróan.
Útvonal: Kőszeg (Jurisics vár) – Kenyér-hegy – Pogányok – Velem – Szt. Vid – Borha-forrás - Enikő-forrás – Óház-tető –
Vörös-kereszt – Hörmann-forrás – Stájer-házak – Szikla-forrás - Zeiger-nyereg – Kereszt-kúti Erdei Pihenő (volt
határőrlaktanya) – Hétforrás (volt határőrlaktanya) – Szálasi Bunker – Királyvölgy - Kőszeg (Jurisics vár)
A vár külső bejáratánál rögtön jobbra fordulva a „Diáksétányon” végigsétálva hamarosan elérjük a Hunyadi utca elejét, s
egyben a Z jelzést, amelyen először a közel 350 éves múltra visszatekintő Jurisich Miklós Gimnáziumot, majd - követve a balra
kanyarodó utcát - a végén a 2006-ban épült Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontot érjük el. Itt a balra elkanyarodó aszfalt
úton ereszkedünk le a Temető utcáig, amelyen jobbra fordulva elérünk a Szénsavas-kúthoz (Innen a frissen festett sárga alpannonia
jelzés, és a rövidesen becsatlakozó Sc jelzés hiba nélkül elvezet majd egészen a Szt. Vidig).
Az országúton tovább haladva elhagyjuk a Kőszeg táblát, és mintegy 500 méter megtétele után elérjük a Szabó-hegy lábánál
található kereszteződést. Itt egyenesen, majd rövidesen balra lefordulva a Meszes-völgy felé folytatjuk utunkat, egészen az erdő széléig.
A már említett turistajelzéseket követve a kavicsos erdei úton elérjük a Pogányok (korábban önálló település) néven ismert, már a
rómaiak által is megművelt hegyoldalban található pincesor szélét. A házak közt vezető úton tovább haladunk, majd balra
bekanyarodunk a frissen festett Sc jelzésen egy ligeterdőbe, hogy aztán egy magánterületet határoló vadkerítést megkerülve, a Doroszlóipatakon átkelve elérjünk egy rét szélére, amelyen egyenesen átkelünk. Lassan elérjük a Stefanich Pincészet épületeit (1. ellenőrző pont),
melyet elhagyva megpillantjuk a Cákhoz tartozó első nyaralókat, pincéket. A falu főutcájára érve folytatjuk utunkat, mígnem a jeleket
követve elérünk a híres cáki pincesorig. A már Cák szélétől jelzett kerékpáros útként is szolgáló kavicsos úton átgyalogolunk Velembe,
ahol a főutcára érve (Rákóczi u.), azon jobbra indulunk a hegynek. Pár métert követően az Sc jelzés balra fordul, de mi az alpannonia
jelet és az itt becsatlakozó KL jelet követve végig sétálunk a falun, hogy aztán egy meredek erdei szakaszt követően megérkezzünk
túránk 2. ellenőrző pontjához, a Szt. Vidhez.
A Szt. Vidtől induló KO és PO jelzések az aszfaltúthoz érve elválnak. A túránk PO jelzése jobbra indul az aszfalt úton,
rövidesen elérve az első hajtűkanyarba megbúvó Gyertyán-kútig. A frissen elkészült aszfalton 1 kilométert tovább haladunk, hogy aztán
balra betérve egy erdei útra előbb a foglalatlan Jávor-kúthoz, majd a Borha forráshoz érkezzünk. Itt a fák közt - továbbra is a PO jeleket
követve – folytatjuk utunkat, mígnem leereszkedünk a Kőszeget Velemmel összekötő erdei műútra, hogy azon balra indulva hamarosan
az első hajtűkanyarban elérjük az Enikő-forrást. Továbbra is a műúton haladunk tovább, majd a később az útra jobbról rácsatlakozó S+
jelzést követve balra ismét betérünk az erdőbe. Egy meredek emelkedőt követően jobbra fordulva rácsatlakozunk a Z és Z▲ jelzésekre,
melyeken hamarosan, egy másik aszfalt utat keresztezve, feljutunk Kőszeg történelmének talán legrégebbi fennmaradt tárgyi emlékéhez,
az Óház kilátóhoz (3. ellenőrző pont)
Utunk a kilátótól nyugati irányba a K jelzésen halad tovább egészen a Vörös-keresztig, ahol balra, a délnek induló aszfaltos
úton megtaláljuk a K▲ jelzést, amely követve a hegység főgerincét, a szép (bár egyre korlátozottabb) kilátást nyújtó Kopasz-Kendigen
keresztül elvisz minket egészen a Hörmann-forrásig. Túránk – immár a KZ jelzéseket követve - a hajtűkanyar után betér balra az
erdőbe, ahol öreg bükkösben aláereszkedünk, hogy eljussunk az alig másfél km-re fekvő Stájer-házakhoz, ahol a Ciklámen-forrás
mellett egyben a 4. ellenőrző pont is található. Tovább indulva a műút kereszteződésénél a K jelzést elhagyva balra indulunk tovább a Z
jelzésen. A második kanyarban jobbra betérünk egy széles, jó minőségű erdei útra, mely némi ereszkedést követően átkel a Büdös-kút és
az Árpád-forrás által táplált patakocskán. Rövidesen balra térünk le erről az útról és először hatalmas bükkfák közt, majd rövid
páfrányoson átvágva elérünk a hegységben talán legkevésbé ismert forráshoz, a Szikla-forráshoz. Innen a Z jelzés felkapaszkodik a
Zeiger-nyereg néven ismert csomópontig, ahol balra északnak fordulunk és egy széles úton, követve a térképen Z□-ként jelzett (!), ám a
valóságban Pc turistajelet, a szép kilátást is nyújtó szakaszokon elérünk túránk utolsó előtti, 5. ellenőrző pontjához a Kereszt-kúti Erdei
Pihenőhöz.Az épületek mellett található aszfaltúton jobbra indulunk, hogy a lábaknak kevésbé, azonban a szemnek annál kellemesebb
közel 3 km-es szakaszon haladjunk egészen a Hétforráshoz levezető aszfaltút kereszteződéséhez. Itt kis letérővel, megtekinthetjük a
mára már romos állapotú volt határőrlaktanyát és megkóstolhatjuk a Kőszegi-hegység legismertebb és legbővízűbb forrásának vizét.
Visszatérve a műútra, a hajtűkanyart követően jobbra betérünk az erdőbe, hogy mostantól már a KO jelzést követve elérjünk a Kincspihenőnél található parkolóig, ahol megkeresve a K+ jelzést, leereszkedjünk az alig 100 méterre található Szálasi-bunkerhez, túránk
utolsó, 6. ellenőrző pontjához.
Innen a K+ jelzés az első nyaralóházakat hamarosan elérve és a Királyvölgyben található óriás gesztenyefa mellett elhaladva
levezet minket egészen az Árpád térig, ahol jobbra fordulva hamarosan megérkezünk a célba.
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A túra teljesítői a jelvényt 300 Ft ellenében az Írottkő Natúrparkért Egyesület Tourinform irodájában (Kőszeg,
Rajnis u. 7.) az igazolólap leadását követően vehetik át, valamint előzetesen kérésre a színes térképet 100 Ft
ellenében kinyomtatják.
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