
 Halászysok kétkeréken 

 

A Halászy Károly Általános Iskola diákjai és tanárai július 29. és augusztus 4. között Bringás 

vándortáborban vettek részt a Balaton-felvidéken. 240 km kerékpározás hegyen-völgyön, 

Veszprémtől Keszthelyig, Nemesvámostól, a Nivegy-völgyön át Nemesvitáig. Az épített 

örökségek és természeti csodák megtekintésével, várak, kilátók, kastélyok és múzeumok 

mellett a kis falvak rejtett kincseinek felfedezésével, a táj szépségeinek megismerésével, 

strandolással, hajózással és remek programokkal telt a hét. Élményekkel gazdagon tért haza 

vidám kis csapatunk. 

 

Az őrségi túra útvonala az ország legnyugatibb városában, a Rába-folyó mentén fekvő 

Szentgotthárdon kezdődik. Délután a közeli Hársas-tóban fürödhettünk és megkóstolhattuk a 

tökmagos sajtos –tejfölös lángost. A második nap az Őrség nyugati vidékeit és a Vendvidéket 

jártuk be, ez volt az egyik legkeményebb nap 10-15%-os emelkedőkkel.  Kétvölgyön a kilátó 

tetejéről elénk tárult a hármashatár legszebb panorámája, az osztrák és a szlovén táj egy-egy 

részlete. Apátistvánfalvi Határőr Múzeumból érdekes élménnyekkel jöttünk el a nem is olyan 

távoli múltból. Útközben még vargányát is szedtünk, amit kiszárítottunk. Pityerszerre, a 

múzeumfaluba ázva érkeztünk, de a meleg és kiadós vacsora - Őriszentpéteren - kárpótolt 

bennünket. Keserűszeren sátorban aludtunk egy tóka mellett, így reggel a békák ébresztettek. 

Harmadik nap az Őrség legszebb vidékét jártuk be, a Kerka-patak hideg vizében jót hűsöltünk. 

Megcsodáltuk a Szentgyörgyvölgyi templom gyönyörűen festett fakazettás mennyezetét és 

Velemérben az ország egyik legrégebbi templomát, mely a fényeiről híres. 

Magyarszombatfán pedig kipróbálhattuk az Őrségre jellemző korongozást. Negyedik nap a 

Borostyán-tó mellett szálltunk meg, de addig azért párszor le kellett nyomni a pedált. Az Őrség 

tele van természeti és épített örökséggel, értékekkel. Ilyen a szőcei ősláp, amit sikeresen körbe 

jártunk vagy a Vadása-tó, melynek kristálytiszta vizében frissülhettünk. Az ötödik nap 

Nádasdig tekertünk, délután kürtöskalácsot sütöttünk, ami nagyon ízletes lett. Hatodik nap a 

Vasi-hegyhát szépségeiben gyönyörködhettünk és a vasvári pihenő után Oszkón a Hegypásztor 

Körben vártak ránk. Az utolsó este hangulatát a közös tábortűz és szalonnasütés alapozta meg 

és a legbátrabbak egy szalmakazal tetején töltötték az éjszakát a csillaghullásra várva. 
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