
Koppány 30

Név:......................................................................                                         Szám: ….....................  

Táv: 29,2 km    Szint:  427 m    Szintidő:  8 óra

A rajthelyről elindulva balra fordulunk, majd a templom és a Koppány vendégház között a Petőfi 
utcában haladva követjük az út vonalát, mely a templomot elhagyva balra kanyarodik. 
A Piros + jelzést követve keresztezzük a Koppány patakot, ahol felbukkan a Zöld ▬ jelzés. Egy út 
menti feszülethez érve balra fordulva követjük a Zöld ▬ -val jelzett utat. A házakat elhagyva, egy 
összedőlt gémeskút után jobbra tart a földút. Rátérünk a jobb kanyar előtti földútra, mely emelkedve 
vezet.
Egy idő után találkozunk a Zöld ▲ jelzéssel. Ezt követjük, ami hamarosan letér egy új kivágáson a 
mélyútból és a kilátóhelyhez vezet. (1.ep.) Ne mulasszátok el megnézni a szőlőhegyi kápolnát!
A Zöld ▲ jelzésen visszatérünk a Zöld ▬ -val jelzett turistaútra, s folytatjuk utunkat onnan, ahol 
előbb elhagytuk azt.
A szőlős pincék mellett haladunk, majd egy magasleshez érünk (rajta a Zöld ▬ jelzés). A magaslest 
megkerülve haladunk tovább egyenesen egy gyepes területen.
Erdei földútra érünk, mely egyenesen halad déli irányba, de a mi Zöld ▬ jelzésű turistautunk egy 
derékszögű kanyarral elhagyja ezt az utat nyugati irányba. Lejtős úton haladunk a fák közt. A lejtőn 
leérve egy keresztúton jobbra tartunk. Fekete dió ültetvény és akácos közt halad a gyeppel borított 
út, előttünk egy fenyves látható.
Jelzett útunk balra ível, s máris felbukkan az egykori ifjúsági tábor épületegyüttese.
Az aszfaltozott üzemi úton jobbra tartunk, majd közvetlenül a tábor után balra letérünk róla.
Itt a Zöld ▬ és Piros ● jel halad párhuzamosan, majd jobbról előbukkan a  Piros ▬ is. Mi a Piros ● 
-t követjük a Török-kútig (2.ep.)
Bélyegzés után azon az úton, ahol jöttünk visszamegyünk a Zöld ▬ jelzésig, s azt követve haladunk 
az emelkedőn, majd egyenes erdei úton. Itt együtt halad a Piros ▬ a Zöld ▬ jelzéssel. Figyeljünk, 
mert  egy szalaggal jelzett,  széles,  erdészeti földúton hirtelen balra kell fordulnunk.  Hamarosan 
leérünk az üzemi útra, melyen déli irányba (jobbra) fordulunk. Egy rossz vaskorlát után baloldalt a 
Zöld ● jelzés bukkan fel, s azt követve bemegyünk az erdőbe, ahol kanyarogva érünk Gyertyánosi-
forráshoz. Itt leolvassuk a forrással szemközti fán található 2 számjegyből álló kódot, s feljegyezzük 
az igazolólapra.
Az üzemi úton követjük a Z● jelzést, mely egy kanyar után jobbra letér az aszfaltról a fák közé, s 
egy kőzuzalékkal borított földúton vezet. Emelkedő úton haladunk át egy bekerített területen, ahol a 
kerítés mellett balra fordulunk, de az erdei úton rögtön jobbra, a Piros és Zöld ▬ jelzést követve.
Az  erdőbe  betérve  a  jelzett  utat  elhagyva  az első  földúton rögtön balra fordulunk  (szalagozást 
követni). Ezen a lejtős úton haladunk egyenesen, majd egy vadetetőt elhagyva  egyenesen megyünk 
tovább. Majd egy tisztás után erdőben folytatódik az út mely jobbra ível. Az út ívét követve a fákon 
fehér alap nélküli Piros ▬ -et látunk. Máris a Patkó-kúthoz érünk (3.ep.). (Ne hagyjátok ki a Patkó-
kúti forrást sem! Majd a tótól jobbra a fák közt egy gyönyörű tisztásra vezet az út, ahol 3 hatalmas 
nyárfa látható. Ezt érdemes megnézni. )
A pihenőhelyet elhagyva A Zöld ● forrás jelzés mentén emelkedő úton haladunk a Hunyadi-házig. 
Itt balra fordulunk a Piros és Zöld ▬ jelzéssel ellátott erdei úton. Az út kanyarog, majd a Piros ▬ 
-val  jelzett  út  északi  irányba  fordul.  Mi  ragaszkodunk  a  Zöld  ▬ jelzéshez,  s  ezt  követve, 
kanyarogva haladunk, rövid szakaszon egy szántóföldön át. Elmegyünk a József-hegyi geodéziai 
torony alatt.  A mérőtornyot  elhagyva  ismét  előjön a  Piros  ▬,  s  a  dupla  jelzéssel  ellátott  úton 
érkezünk a 4. ellenőrzőponthoz, az acsai erdei pihenőhöz. A pihenőhely után rövid szakaszon egy 
szilárd  burkolatú  üzemi  úton  haladunk.  A  dupla  jelzéssel  ellátott  turistaút  egy  áteresz  után 
derékszögű kanyarral búcsút vet a szilárd útnak, ahol felbukkan a Zöld + jelzés. Mi innen kezdve 
ezt  a  Zöld + jelzést  követjük.  Egy ideig  a szilárd úton haladunk,  majd  jobbra letérünk róla.  A 



Dióserdei-árok  után  balra  fordulunk,  s  hamarosan  a  Koppány-patakhoz  érünk.  Azon  átkelve 
elhaladunk a gerézdi utcasoron, majd a templomhoz érünk (5.ep.) Bélyegzés után visszatérünk a 
Koppány déli partján húzódó Zöld ▬ jelű turistaútra és nyugatnak vesszük az irányt.
A patakparton haladva érkezünk a Törökkoppányba tartó Piros + jelzésig. Északi irányba fordulva 
átkelünk a hídon, s hamarosan előttünk a Cél.   

Gratulálunk!

           Nevezéseddel támogattad a Siófoki Állatvédő Alapítványt is. Köszönjük!

Rajt: 7:00 – 9:00 1.ep. Szőlőhegyi kápolna  2,6km    
7:20 – 10:00

2.ep. Török-kút  6,2 km
8:00 – 11:00

Gyertyánosi-forrás 
Kód:

3.ep. Patkó-kút  11,2 km
8:50 – 13:00

4.ep. Acsai erdei pihenőhely  20 km
10:20 -  15:30

5.ep. Gerézd Kápolna 23,2 km
10:50 19:10

Cél: 29,2 km
7:00 – 20:00 Segítségnyújtás túra közben:

30/901-4273

www.szkte.hu


