
Útmutató a 2019. május 1-i Egyházmegyei Zarándoklat résztvevőinek 

 

Javasolt közlekedési útvonal a Szentgotthárdra autóbusszal érkezőknek: 

 

1. A 8-as számú főúton Körmend felől Vasszentmihály község után, Rönök község előtt 

kell lehajtani balra, az Őriszentpéter felé táblánál. 

2. Ezen az  úton Csörötnek községben a körforgalomból  Szentgotthárd irányába kell 

kihajtani (első kijárat) ahol  Magyarlak község elhagyása után a  Magyarlak – 

Szentgotthárd közötti úton vagyunk. Magyarlak végétől kb. 1 km-re van Szentgotthárd 

máriaújfalui városrésze. A városrészre balra vezet be az út, ahova busszal nem hajtunk be, 

hanem az elágazónál  szállnak le azok, akik Máriaújfaluból, a fő utcán álló kápolnától 

gyalog mennek a Brenner kápolnához. A busz akkor se hajtson be Máriaújfaluba, ha arról 

mindenki leszáll, hanem folytassa útját a továbbiak szerint.  

 

3. Az autóbusz máriaújfalui elágazástól egyenesen  halad tovább ugyanezen az úton 

Szentgotthárd Rábakethely városrésze felé. A „Szentgotthárd” táblától 1 km-re van a 

Brenner János tér szintén bal kéz felől. Itt több utca találkozik, innen lehet felmenni a  

dombtetőn álló rábakethelyi templomhoz. Itt szállnak le a buszról azok a zarándokok, akik a 

rábakethelyi templomtól zarándokolnak a Brenner kápolnáig.  

 

4. Fontos, hogy az autóbusz ne kanyarodjon be hanem az utasok leszállása után haladjon 

egyenesen tovább az alábbiak szerint. Az autóbusz ugyanezen az úton (Kethelyi út) halad 

tovább kb. 500 métert a Mathiász A. utcáig (balra) ahová bekanyarodik  és onnan 

egyenesen halad az utca legvégéig. Több keresztutca is következik, egyikbe se kell 

bekanyarodni.  

 

5. A Mathiász A.  utca a Zöldmező utcába torkollik (itt az utca vége), ahol balra kell 

fordulni és  a Zöldmező  utca végéig kell menni , ahol a Vakarcs K. utcát érik el.  

 

6. Itt balra kell fordulni,a Vakarcs K. utcába  ahol az autóbuszok az út jobb szélén 

parkolnak a rendezvény végéig.  

Itt van az utolsó leszállóhely a buszokról azoknak, akik nem szálltak le korábban és 

csatlakoztak a zarándok csoportokhoz. Innen a Vakarcs K. utcából csak gyalogosan lehet a 

temető felé az Örökzöld utcán keresztül felmenni a Jó Pásztor (Brenner) kápolnához. 

A Brenner Kápolna ezen utca feletti domb tetején található, ahonnan a rendezvény végén a 

zarándokok ide érkeznek és megkeresik a saját autóbuszukat.  

 

Útirány a rendezvény végén hazaindulóknak 

 

1. A Vakarcs Kálmán utcán mehet az autóbusz addig, amíg az utca beletorkollik egy másik 

utcába ( Kertvárosi  utca), ahol balra kell fordulni.  

2. Kb. 200 méter utáni útkereszteződésben jobbra fordulunk (ismét a Mathiász A. utca 

csak most a másik irányból) ahonnan ismét a Kethelyi utat érik el. Ha jobbra fordulnak, 

akkor Magyarlak irányába mehetnek az érkezésnél leírtak szerint, ha balra fordulnak, akkor 

Szentgotthárd központi részébe jutnak, ahonnan Rábafüzes városrész felé érik el a 8. 

számú főutat.  

 

Kérjük, hogy a zavartalan közlekedés és parkolás miatt tartsák be a fentieket! Ne 

hajtsanak be egyetlen másik utcába se, mert valamennyi környékbeli utca szűk „lakóutca”, 

ahol nem lehet busszal megfordulni. Semmiképpen ne hajtsanak be Zsida városrészbe 



ahonnan egyébként a legrövidebb úton érhető el a Brenner kápolna, ám ott most se parkolni, 

se megfordulni, se kerülő utat találni busszal nem lehet!  

Kérjük, hogy ne kíséreljék meg a felhajtást a Brenner Kápolnához! 


