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Teljesítménytúra 

Igazolólap 

RAJT 
Szőlősgyörök, Iskola 

(kerékpártároló) 
 

 
 

1. Ellenőrző pont 
Landord-Matacs 

(a János hegyi  

útjelző tábla) 
 

 
 

2. Ellenőrző pont 
Kishegy  

(Kis csárda kerítése) 
 

 
 

CÉL 
Szőlősgyörök, Iskola 

(kerékpártároló) 

 

3. Ellenőrző pont 
Piros ház  

(a ház terasza) 

 
 

 

GÖRE szobor 
Szőlősgyörök  

(Gárdonyi utca - 

Kossuth tér) 
 

 

 

 

5. Ellenőrző pont 
Göre kilátó 

(a ház terasza) 

 

 

 

4. Ellenőrző pont 
       Gyugy, templom 

 

 

 

 



 

 

A túra első szakaszán a SZALAGOZÁS-t kell követni. Az iskola kapuján kilépve 

átmegyünk a gyalogátkelőn, majd jobbra fordulva a Szabadság utcán Dél felé 

haladunk az első nagy kereszteződésig. Ott balra fordulunk és elhaladunk a 

Gárdonyi Géza Művelődési Ház előtt. 100 m múlva balra fordulunk a Gárdonyi 

utcába, majd a Posta előtt jobbra átmegyünk a kis téren. Itt megcsodálhatjuk 

Magyarország első és egyetlen Göre Gábor szobrát és írjuk fel lapunkra az ott 

található kódot. A kis téren áthaladva Kelet felé meredeken felmegyünk a József 

Attila utcán. Az utcát és a szalagokat követve jobbról elhaladunk a Szent Anna 

Borház alatt, majd hamarosan elérünk egy Y elágazásba, ahol egy Szent Anna 

szobra áll. Itt jobbra fordulva Kelet felé meredeken emelkedik az út a szőlők 

közé. A dombtető után 70 méterrel elérjük a Zöld  jelzést. Itt válik el a 

10+ÁFA és a 25 km-es túra útvonala. Itt mi balra fordulunk északi irányban, és 

haladunk lefelé a Z  jelzést követve. Az erdőből kiérve egy völgyben 

folytatjuk utunkat, jobbra szőlő, balra szántóföld terül el. 1 km megtétele után 

újabb erdős részbe beérve jobbra kanyarodik az utunk. A kanyar után a 

jelzés balra fordul észak felé, a túra útvonala azonban egyenesen, keleti 

irányban folytatódik, és a szalagokat követjük. Hamarosan megláthatjuk az első 

házakat, és a szőlők között érkezünk el újabb 1,5 km megtétele után az 1. 

ellenőrző ponthoz Landordra. Az ellenőrző ponttól egyenesen tovább, északi 

irányban 180 méterre az Y elágazónál balra haladunk tovább, majd újabb 300 

méter megtétele után pedig jobbra fordulunk a szőlők között a Kishegy felé 

keleti irányban ismételten a szalagokat követve. 750 méter után újabb 

elágazóhoz érkezünk, itt a bal oldali utat választjuk és betérünk az erdőbe. A 

szalagokat követjük, majd egy ház mellett felérkezünk a szőlők fölé. A 

fasorompót megkerülve csodálatos panoráma fogad bennünket. Szép időben a 

Balaton egész nyugati medencéje elénk tárul. 200 méter megtétele után jobbra 

ismét egy fasorompóhoz érkezünk, ezt is kikerüljük, és elindulunk fel az erdőbe. 

Hamarosan egy kereszteződéshez érkezünk. Itt a második ellenőrzési pont 

irányába, balra megyünk tovább, most már a frissen festett Sárga  jelzést 

követjük. A földút nemsokára murvára vált, majd elérkezünk a 2. ellenőrző 

ponthoz a Kishegyre. Itt az ellenőrzőpontunk bal oldalon, a Kis csárdánál lesz. A 

3. ellenőrző ponthoz visszafelé ugyanezen az útvonalon indulunk el a Kishegyi 

parkerdő irányába. De most már végig a jól látható S jelzést követjük. 

Erről 5 km-en keresztül nem is térünk le egészen a Piros házig, mely bal oldalon 

bukkan majd elénk. Itt található a 3. ellenőrző pontunk. Innen tovább egyenesen 

haladunk a széles gerincúton, követve a S  jelzést.  

 

 

Kb. 1,5 km után a jelzés jobbra fordul, majd újabb 2,5 km után a jelzésen 

elérjük a gyugyi temetőt, ahol érdemes tenni egy kis kitérőt a zenélő kilátóhoz. 

Azután lefelé haladva a Gyugyi Árpádkori templom mellett elhelyezett 4-es 

ellenőrző ponthoz érkezünk. Innen a „Nemzetünk csillagainak emlékösvényén” 

lemegyünk az aszfaltos útra, ahol a Z  jelzésen folytatjuk utunkat É felé, 

Szőlősgyörök irányába. A falu végénél a Z  jelzést követve jobbra 

letérünk egy földes útra, mely kb. 300 méter múlva balra kanyarodva a szőlős 

között felvisz minket a Göre kilátóhoz az 5-ös ellenőrző ponthoz, melyet 

szalagok jeleznek a fák között. Innen vissza a Z  jelzésig, aztán NY felé 

indulunk lefelé a dombról. A szőlőket balról kerülve követjük a Z  jelzést, 

mely a szőlők aljánál jobbra fordul. Itt mi balra fordulunk és újra a szalagozást 

követjük. Hamarosan jobbra tartunk és kiérünk egy rétre. Itt lefelé haladunk, 

majd elérve egy szélesebb földutat ismét balra fordulunk, amely úton kb. 400 

méter után kiérünk ismét az aszfaltos útra. Ezen jobbra fordulunk és a falu 

központja felé vesszük az útunk. Hamarosan jobb kéz felé megcsodálhatjuk a 

település katolikus templomát, ami után balra fordulunk a kanyarodó úton. Itt 

nemsokára elérjük a Művelődési Házat, ahonnan a már ismert úton a 

kereszteződésben jobbra fordulva visszaérkezünk az iskolához. 
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