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Írott kör Teljesítménytúra szöveges itiner
Ez a szöveges itiner Kőszegről indulva Cák irányába járja végig az Írott kőr teljesítmény Túrát.
Kőszeg – Cák
Miután érintettük az első ellenőrző pontot a Sarki Kocsmánál utunkat Kőszegen a Rákóczi Ferenc
utcában kezdjük, a sárga körtúra jelzést kell követnünk, amely sajnos eléggé hiányos a város
területén, ezért az utcanév táblák több támpontot adhatnak. Az utcában déli irányba, a vasútállomás
felé haladjunk, míg el nem érjük a Rohonci utcát, itt térjünk le jobbra (Sarki kocsma felírat felé). Az
utcán végig haladva forduljunk jobbra, a Velemi útra (buszmegállók láthatók a helyes irányban – coop
a rossz irányban). Az úton tovább haladva az első kereszteződésnél térjünk le balra az Írottkő útra, itt
panelházak mellett elsétálva haladjunk el az út végéig, ahol forduljunk jobbra az Űrhajósok útjára. Itt
az első lehetőségnél térjünk le balra, egy enyhén balra tartó utcába (Sigray Jakab út). Az út enyhén
kacsaringós vonalvezetését kövessük végig, míg el nem érjük a képen látható hidat és kék jelzőtáblát.

Keljünk át a hídon és a hétvégi kertek között folytassuk az utunk. A kiskertek között végig érve,
forduljunk balra és haladjunk egyenesen (szabóhegyi út). Az első elágazásnál haladjunk tovább
egyenesen az aszfalt úton (ne forduljunk jobbra). Majd a következő elágazásnál kövessük a
sárga/piros jelzést és kék jelzőtáblát és térjünk le balra, ahogy a képen is látszik:
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Pár száz méter elteltével újabb elágazáshoz érünk, ugyancsak balra térjünk le a sárga/piros jelzésnek
megfelelően. Közvetlen a bal letérés után haladjunk tovább jobbra, ahol utunk az erdőbe vezet.
Haladjunk tovább a Piros/Sárga jelzésen. Az erdőből kiérve a sárga jelzés elkanyarodik, viszont
nekünk a piros/sárga körtúra irányában kell továbbhaladnunk, az elágazásnál a helyes út
megtalálását ez a tábla segíti (képen a helyes irány):
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Párszáz méter után egy patak mellé kell érnünk. A Doroszlói-patakkal párhuzamosan haladunk egy
darabig, majd a piros és sárga körtúra szétválásakor letérünk balra és keresztezzük a patakot. A bal
kanyart ezek a jelzések segítik:

Egy kisebb erdei séta után Cákra érkezünk. Elsőnek egy fa játszóteret pillanthatunk meg a falu szélén.
Haladjunk tovább a Petőfi utcán, míg meg nem pillantjuk a tűzoltóságot. Ebben a kereszteződésben
jobb irányba kell fordulnunk. Helyes irány a képen is jelöve:

Nem sokkal később megpillantjuk a Cáki boros pincéket, és az első ellenőrző pontot.
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Cák – Velem
A pincesort elhagyva az első lehetőségnél térjünk le balra. A képen látható szűk utcában folytassuk
az utunk:

Az utca végén forduljunk jobbra és egyesen haladva hagyjuk el Cák falut. Továbbra is a sárga körtúra
jelzést kövessük, egyenesen haladva a Velem és Cák közti kavicsos földúton. Velembe beérve az első
elágazásnál egy bal törést követően haladjunk tovább egyenesen a Dózsa György utcán. A végére
érve forduljunk jobbra, és máris megpillantjuk a képen látható haranglábat, ahol az ellenőrzőpont
található:
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Velem – Kalapos-kő
A harangláb alatt elhaladva letérünk a sárga körséta jelzésről, és a Szerdahelyi-patakot keresztezve
haladjunk tovább a szemben található Kút utcába. Képen látható piros nyíl jelöli utunk:

Az utca végén az erdőben folytatjuk az utunk a kék plusz jelzésen. Egyenesen haladunk, amíg az első
kereszteződésig nem érünk, itt jobbra forduljunk a piros jelzésen, nem térünk le az útról az erdőbe,
ahogy a kék plusz jelzés visz. Sajnos a jelzések ezen a szakaszon ritkán fordulnak elő. A piroson
egyenest haladunk, míg nem egy elágazáshoz érünk, balra haladjunk tovább a piros jelzésen.
Segítségként a közlekedési táblán jelölve van az irány:

+3670/3615873
Egy ideig egy patakkal párhuzamosan haladunk, majd az első lehetőségnél, letérünk balra, átvágunk
a patakon és a kicsivel jobban jelölt piros háromszög jelzésre térünk. Utunk első komolyabb
emelkedője következik, aminek tetején megpillantjuk a Széles-követ. A kövektől a piros háromszög/
kék jelzés szerint haladunk tovább, míg egy használaton kívüli villanyoszlopot nem pillantunk meg. Itt
egy éles kanyar következik felfelé, tovább a kéken. Semmiképpen se haladj el az oszlop mellett, az
rossz irány!

Rövid időn belül elérjük a Kalapos-követ és a következő ellenőrzőpontot.
Kalapos-kő – Írott-kő
A Kalapos-kőtől a kék jelzésen folytatjuk utunk, az ország határt elérve jobbra fordulunk a kék jelzés /
zöld jelzés útvonalon. A helyes irány megtalálását ez a tábla segíti:

Hosszasan követjük a zöld és kék jelzés útját, míg egy patakot keresztezünk, ezt követően hamarosan
letér a zöld bal oldalt az erdőbe. Könnyen elvéthető, legyünk figyelmesek! Újból keresztezzük a
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patakot, és közvetlen a határon, a határköveket kerülgetve túránk legmeredekebb emelkedője
következik. A jelzések ezen a szakaszon erősen hiányosak. A zöld jelzés / piros jelzésen haladunk
egyenesen felfelé, letérési lehetőség nem fog akadni, ne tévesszen meg minket, ha kis ideig nem
találkozunk jelzéssel. Az emelkedő vége felé a határ menti útról a jelzés szerint letérünk jobbra (zöld
sáv / piros sáv). Nehezen észrevehető letérő, de ha elvétjük, ugyanúgy az Írott-kőn lyukadunk ki. Pár
száz méter gyaloglás után elérjük a következő ellenőrzőpontot az Írott-kő esőbeállóját. Pár méteres
kitérővel felmászhatunk a kilátóhoz is. Ezen a ponton Telekom hálózaton nem volt mobil internet,
emiatt megengedőbb az ellenőröző pont a kilátó előtt vagy azt elhagyva, amint lesz mobilneted ott is
bejelentkezhetsz, vagy ha többen vagytok más szolgáltatónál lévő telefonról bejelentkezhetsz.
Telenor hálózaton is gyenge a jel ezen a ponton, érdemes megpróbálni még előtte vagy utána.
Írott-kő – Magas-Kendig
Az Írott kőről az Országos Kéktúra útvonalán induljunk el (Kőszeg felé). A helyes út megtalálását ez a
kő is segíti:

Lankás ereszkedésünk a jól jelzett kék sáv mentén egy aszfalt útra vezet. Itt találhatjuk a Hörmannforrást. Utunk nem a kéken folytatjuk, hanem az aszfalt úton gyalogunk a forrás parkolójáig (kék
plusz jelzés). A parkolónál újra vessük be magunkat az erdőbe a kék plusz / kék háromszög jelzésen
haladva, majd nem sokkal később a két jelzés elágazik. Haladjunk a kék háromszög jelzésen. A
jelzések jól követhetők ezen a szakaszon. Kis idő elteltével megpillantjuk a Nagy-Kendig tetején álló
adótornyot, itt találjuk a következő ellenőrzőpontot is. Ezen a ponton Vodafone hálózaton
tapasztalatunk gyenge jelet, érdemes a keleti oldalon próbálkozni. Jel van csak gyenge.
Magas-Kendig – Hétforrás
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A Magas-Kendiget elhagyva folytassuk utunk a kék háromszög jelzésen. Hamarosan a vörös kereszt is
bekapcsolódik, majd elérünk egy erdészházhoz, ahol rátérünk a kék sáv jelzésre. Ezt az érkezési
irányunktól számítva jobbra helyezkedő sávon tehetjük meg, NE a stájerházak felé táblázott kék sáv
jelzésen haladjunk! A kék sáv jelzésen haladva utunk következő látványossága az Óház-tető. A tetőt
megkerülve a kék sáv jelzés mentén folytassuk utunk. Enyhe lejtő következik, keresztezünk egy
műutat is, de haladjunk egyenesen tovább. Hamarosan megpillantjuk a Hétforrást és a következő
ellenőrzőpontot. Telenor hálózaton gyenge a jel ezen a ponton, érdemes megpróbálni még előtte
vagy utána.
Hétforrás – Kőszeg
A Hétforrást elhagyva folytassuk utunk a kék sáv jelzésen. Egy idő után párhuzamosan haladunk a
műúttal, majd be is torkollik a jelzés az útra. Itt ne a jelzésen haladjunk tovább, hanem a műútra
térjünk rá. Ne a tábla által Kőszeg felé jelölt kék jelzésen haladjunk, hanem az attól jobbra található
műúton.

Az úton kerékpáros jelzéseket találunk. Kövessük a műút nyomvonalát, míg egy parkolóig nem érünk.
A parkolóban bal irányba térjünk rá a kék plusz jelzésre, amely a városba vezet. A jelzésen haladva
előbb elhaladunk az egykori Szálasi bunker mellett, majd már lakott részre érve az 500 éves
gesztenye elszáradt törzsét tekinthetjük meg. A királyvölgyi büfénél térjünk le a jelzésről és a
Festetich Imre utcán haladjunk. Kis idő múlva kanyarodjunk balra, a Mélyút utcára. Az utca végén a
kőszegi várhoz kell érkeznünk. Balra elindulunk a Várkörön. Elhaladunk egy parkoló melett, majd
következő utcán (Rajnis J. u.) jobbra vár irányába bekanyarodunk. Először a Jurisics-várat jobbra,
majd Szent Jakab- és Szent Imre-templomot balra látjuk meg, míg a Jurisics-térre meg nem érkezünk.
A Hősök kapuján keresztül a Fő térre vezet utunk, majd szemben a macskaköves Rákóczi Ferenc
utcán hagyjuk el azt. Száz méter után az egyirányú utca kétirányúvá válik és kis bal töréssel
folytatódik, ahol körtúránk befejeződik. Innen kb. ötszáz méterre van a Rohonci utcai kereszteződés,
ahol utunk kezdődött.

