
 



 

Tisztelt Érdeklődők! 

Örömmel mutatjuk be Önöknek a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának munkája 
nyomán elkészült VESZPRÉM MEGYEI BARANGOLÓ-t. 

Veszprém megye 217 települése rendkívül gazdag értékekben: épített örökség, tárgyi eszközök, 

hagyományok, sokszínű és változatos természeti környezet, gazdag kulturális és művészeti élet teszi 

egyedülállóvá a megyét. De különös kincsünk az élhető, barátságos kistelepülések sora, az itt élő 

emberek tudása, tehetsége is. Komoly vonzerőt jelent mindez az idegenforgalom számára, de 

szeretnénk, ha a pedagógusok, gyerekek, közösségek, osztálykirándulások számára is azt jelenthetne. 

Ezért vállaltuk fel, hogy összegyűjtjük értékeinket a településeken, és ezekkel hívogatjuk a felnövekvő 

nemzedéket, ismerkedjenek meg a tájegységek jellegzetességeivel, kalandozzanak a tanösvényeken, 

kóstolják meg a helyi sajtokat, fedezzék fel az idősek által még közvetíthető tudásokat. Elsősorban 

olyan településeket szeretnénk Önöknek bemutatni, amelyek kevesebbszer kerülnek az érdeklődés 

homlokterébe, de érdemesek a figyelemre, és örömmel várják az odalátogatókat. Reméljük, sokan 
találnak maguknak a kínálatból érdekeset, és látogatnak el a bemutatott településekre.  

Az ötlet megfogalmazásában és a megvalósításban a megyében dolgozó kulturális közfoglalkoztatott 

kollégáink és partnerszervezeteink valamint a települési önkormányzatok vettek részt. Köszönjük 

munkájukat, és azt, hogy megmutatták: ismerik és szeretik szűkebb hazájukat, és úgy tudják 
megmutatni annak értékeit, hogy az mások számára is vonzó legyen. 

Közel 100 településről kaptuk meg a bemutatkozó anyagokat, közülük 38 jelenik meg az 1. részben.      
A munkát folytatjuk, készülnek a következő részek, melyeket újra közzéteszünk. 

Az összeállítás elkészítésének gondos munkáját végezték: Kemendy Zsuzsanna, Nemesné Kovács Kata 

és Rédli Dávid kulturális asszisztensek. Grafikai tervezés: Makkos Zoltán.  

Veszprém, 2016. november 25.    

                  

                 Bánkutiné Mihalcsik Márta                                                  dr. Baloghné Uracs Marianna 
                         módszertani referens                                                                     irodavezető 

Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája 
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AJKA  
Ajka Város Önkormányzata: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 

Telefon: 88/521-100 

E-mail: polgarmester@hivatal.ajka.hu 

GPS koordináta: 47.103635, 17.551778 

 

 

Ajka és környéke a Nyugati- és a Déli-Bakony közé ékelődik a Kisalföld felől, a Balatontól 40 

km-re.  

A várost könnyű megközelíteni, hiszen északon a 8-as főút határolja, és átszeli a Székesfehér-

vár-Szombathely vasútvonal.  

 



 
 

Nevezetességek: 

- Városi Múzeum és Fotógaléria 

- Bányászati Múzeum  

- Ajka Kristály Múzeum 

- Jézus Szíve Katolikus Templom 

- Ajkai Csónakázó-tó 

- Nomádia Szabadidőpark 

- Kristály Fürdő és Kemping 

- Hubertus Erdei Iskola  

 

Két napos osztálykirándulás az általános iskola felső tagozatának 
 

1. nap:  

Indulás: 9 óra. Városközpont. Megismerkedés a város történetével a Városi Múzeumban. 
 

VÁROSI MÚZEUM ÉS FOTÓGALÉRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ajkai Városi Múzeum és Fotógaléria megújult környezetben várja látogatóit. Az intézmény 

felújítása lehetőséget teremtett a folyamatosan bővülő kiállítási anyag korszerű, mai igények-

hez igazodó bemutatására a digitális technika sokoldalú alkalmazásával.  

 

A múzeum helytörténeti gyűjteményében megismerhető a település földrajzi környezete, az itt 

élő emberek tevékenységi köre, a régi mesterségek tárgyai, háztartási eszközök és írásos emlé-

kek, régészeti leletek, a környék földtörténeti múltja. Megtekinthetjük a környező táj növény- 

és állatvilágának sajátosságait, a természeti adottságok felhasználási lehetőségeit, az avar kori 

ember tárgyi emlékeit, a környék ásványait, Ajka iparának írásos és tárgyi eszközeit. 



 
 

A Borsos Miklós emlékkiállításon a művész rajzait, kisgrafikáit, kisplasztikáit tekinthetjük 

meg. A Borsos terem előadások, kisebb rendezvények, író-olvasó találkozók, irodalmi, művé-

szeti baráti körök megbeszéléseinek hangulatos, kedvelt helyszíne is. 

A Fekete István emlékszobában az író írásos és tárgyi emlékei, fényképei, művei, lakberende-

zési- és használati tárgyai láthatók ehelyütt. Az 1928-tól Nirnsee Ferenc kisbirtokán 10 évig 

gazdatisztként dolgozó Fekete Istvánnak Ajkán bontakozott ki írói munkássága.  

A Molnár Gábor emlékszobában az utazó író életének, útjainak tárgyi emlékeit, használati tár-

gyait, a vadászathoz használt szerszámait, kéziratait és műveit őrizzük. .Molnár Gábor gyer-

mekkora nagy részét Ajka-Csingervölgyben élő nagyszüleinél töltötte, felnőttként is szívesen 

visszalátogatott Ajkára. A múzeumban található Városi Fotógaléria 2001 óta hivatásos fotómű-

vészek és amatőr fotósok időszaki kiállításainak megrendezésével teszi színesebbé Ajka kultu-

rális életét. 

Nyitva tartás: kedd-szombat 9-16 óráig, vasárnap-hétfő szünnap. Belépődíj: felnőtteknek 400 

Ft, tanulóknak és nyugdíjasoknak 200 Ft, Ajkai óvodásoknak és iskolásoknak valamint 65 éven 

felüli nyugdíjasoknak ingyenes. 

Szolgáltatásaink: Múzeumpedagógiai foglalkozások (előzetes bejelentkezés alapján, előre 

egyeztetett időpontokban óvodás, általános és középiskolai csoportok részére): 300 Ft/fő.      

Kérjük, egyeztessen Angermayer Judit muzeológussal!  88/312-612 

Látogatóinknak zárható csomagmegőrző áll rendelkezésére. 

A kiállítási terek kisebb konferenciák, bemutatók megrendezésére is alkalmasak, projektorral 

és digitális táblával is rendelkeznek. 

A múzeum körüli nagy, nyitott zöld terület alkalmas kültéri játékokra. 

 

Kb. 10.15-kor a múzeumból átsétálunk a Jézus Szíve Katolikus Templomba. 

JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIATEMPLOM 

 

Cím: 8400 Ajka Fő utca 2. 

Telefon: 88/212-373 

Honlap: http:/plebaniaajka.wordpress.com 

 

A templom alapkövét 1933. szeptember 24-én 

rakták le. A neobarokk stílusú templom építé-

sét 1933. augusztusában a sárvári Zsolnai Mi-

hály kezdte Fernesz László tervei alapján, fel-

szentelése 1934. október 14-én volt. A 

különlegességnek számító oltárképet 1941-

ben festette Jakab Károly. Nem maradhat em-

lítés nélkül, hogy ebben az időszakban Fekete István író volt az egyházközség világi elnöke. 

Legutóbb 2008-ban volt felújítva.  

Látogatókat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. 



 
 

A plébániai hivatal nyitva tartása:  

H-P: 8.00-11.00, 16.00-19.00 
www.nagyvofely.hu/ajka/templomok 

www.hartinger.hu/ajkatortenet2.html 

 

A következő programunk az ajkai Csónakázó-tó. Itt a gyerekek a szabadban tudnak mozogni, 

és megismerkedhetnek a Fekete István műveiben szereplő állatok szobraival. 

 

AJKAI CSÓNAKÁZÓ TÓ 

 

A Városliget legfőbb kertépítészet-történeti jelentősége abban áll, hogy Ajkán a legnagyobb, 

egybefüggő olyan közpark, melyet kifejezetten azzal a céllal hoztak létre, hogy a városlakók 

számára rekreációs területként felüdülést, szórakozást jelentsen az itt tartózkodás. A 

városligeten belül, a Csónakázó tó szigeteivel és szobraival Ajka legnagyobb, egyben egyik 

legszebb, legnagyvonalúbb dísztere, amely méltó emléke az ajkai emberek összefogásának. Az 

itt található szoborparkban van Fekete István mellszobra, ami Borsos Miklós alkotása. A 

szobrot az ifjúsági regényekből jól ismert állatok és madarak veszik körül, amelyeket Samu 

Katalin szobrászművész, Borsos Miklós tanítványa készített. Jól felszerelt játszótér várja a 

gyerekeket. 

Itt lehetőség van ebéd fogyasztására is az Ajkai Tó Vendéglőben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓ VENDÉGLŐ 

Ajka központjában a csónakázó tó partján, gyö-

nyörű csendes környezetben várja vendégeit a 

Tó Vendéglő. 

Elfogadnak különböző étkezési utalványokat: 

SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, Sodexo utal-

vány 

Csoportok fogadása esetén különböző menük 

közül lehet válogatni. 

Nyitva tartás: Kedd - Szerda - Csütörtök - Pén-

tek – Vasárnap 12:00 - 20:00 

Szombat: 12:00 - 23:00  

Hétfő: SZÜNNAP 

Kapcsolat és megközelíthetőség 

8400, Ajka, Jubileumi Park 2. Tel: 88/204-104 

http://www.tovendegloajka.hu/ 



 
 

Kis pihenő után egy kellemes sétával, időutazással betekintést kapnak a történelembe a 

Nomádia Szabadidőparkban. 

 

 

NOMÁDIA SZABADIDŐPARK 

 

Egész napos élmény és szórakozás várja az idelátogatókat!  

Lehetőség van a lovaglásra, állat simogatásra, szabadban való sütögetésre, tutajozásra a park 

kis taván. Egy hatalmas vár is épült fából a 

gyerekeknek. 

 

A további kínálat még: 

- kézműves foglalkozások 

- íjászat 

- 50 fős traktortúra 

- berendezett jurta 

- büfé 

- lovagló pálya, fedett csarnokkal 
 

Árak: 

3 éves kor alatt ingyenes 

3 éves kor felett 1100Ft/fő 

Családi jegy 4400Ft (2 felnőtt+2 gyermek) 

Iskolás-óvodás kiránduló 

csoportoknak+nomád vezetővel 1300Ft 

 

Elérhetőségeink: www.nomadiapark.hu 

nomadiapark@gmail.com 

Parkvezető: Bolláné Pék Bernadett   

06/30/409-1315 

06/70/930-3464 

E-mail:bollane.betty@gmail.com 

 

 

SZÁLLÁS LEHETŐSÉG 

 
 

KEMPING AJKA 

Cím: Városliget, hrsz.: 1320/1. 

Telefon: +36 88/212-173 

E-mail: kemping@kristalyfurdo.hu 

Honlap: www.kristalyfurdo.hu 
 

A kempingben 11 fűthető, 3-6 személyes faház található, melyek konyhával, zuhanyzóval, te-

levízióval, hűtőszekrénnyel felszereltek. 

 

Férőhelyek száma: 

65 sátorhely 

54 férőhely faházakban (2 db 3 személyes, 3 db 4 személyes és 6 db 6 személyes bungaló) 

 

A kemping vendégei számára kedvezményes áron biztosítjuk a strandra való belépést. 



 
 

2. napra a Bányászati Múzeumot ajánljuk. 

 

AJKAI BÁNYÁSZATI MÚZEUM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: http://www.panoramio.com/photo/89924385 

 

 

1965. augusztus 6-án avatta fel Dr. Faller Jenő, a soproni Központi Bányászati Múzeum igaz-

gatója az ajkai Bányászati Múzeum létesítményeit. A gyűjtemény volt hazánk első szabadtéri 

skanzen műszaki emlékmúzeuma. A múzeum megnyitását követő évtizedekben létesült az épü-

leteket körülvevő géppark, az 55 m-es bemutató táró. 2010-ben két új épülettel gazdagodott: 

egy 80 fős előadóteremmel és az új épületben kapott helyet az Őslény- és Kőzettár. 

 

Nyitva tartás: kedd-péntek 11-16 óráig, szombat-vasárnap 10-16 óráig, hétfő szünnap. 

Belépődíj: felnőtteknek 500 Ft, tanulóknak és nyugdíjasoknak 300 Ft, 70 éven felülieknek és 

16 éven aluliaknak díjtalan. 

 

 

Innét busszal kell továbbmenni egy igazi „környezetismereti órára”! Ez a hely a Hubertus Erdei 

Iskola. 

 

HUBERTUS ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA 

 

A Kab-hegy nyugati oldalán helyezkedik el, egy romos épületből lett erdei iskola. Fő feladata 

az iskolában megszerzett környezetismereti tapasztalatok gyakorlatban való élményszerű 

megismerése. Az itteni játékok és kézműves foglalkozások mind-mind a természetről szólnak. 

Az idelátogatók megismerhetik a növényeket, az erdőt, erdőgazdasági munkálatokat. 

Tanösvények, tornapályák, kerékpárutak segítségével bejárhatják ez erdőt a gyerekek. 

 

Elérhetőségek: www.verga.hu/index.php/hubertus-erdeszeti-erdei-iskola/ 

Email: erdeiiskola@verga.hu Cím: Ajka, külterület. Telefon: 30/3007-009 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Délelőtti programok után visszaindulás a városba. Az ebédet az Ajkai Csopak Vendéglőben 

elfogyaszthatják. 

 

CSOPAK VENDÉGLŐ ÉS PIZZÉRIA 

 

Igényes étterem terasszal, külön helységgel, kemencével rendelkező meghitt vendéglő. 

Cím: 8400, Ajka, Csingeri út 4/a. 

Befogadóképessége: 100 fő 

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök, vasárnap 11:00-22:00 

péntek: 11:00-23:00 

szombat: 11:00-03:00 

Elérhetőség: +36-88-201-999 

http://www.csopakvendeglo.hu/ 

 

A kirándulás további programja lehet a város egyik legnagyobb büszkesége, az Ajka Kristály 

Múzeum. 

 

KRISTÁLY MÚZEUM 

Az üveggyártás történetét valamint az ajkai üveggyárban készült termékeket mutatja be az 

Üveggyár melletti múzeum. Egyedi darabokat és csiszolt kristályokat, üvegtárgyakat készíte-

nek a gyárban ősi, szájfúvásos technológiával. A gyár 1878-ban kezdte meg működését, amikor 

az úrkúti üveghutát a Zihcy-ek Ajkára telepítették. Ma több száz embernek ad munkát. Termé-

kei országonosan, sőt Európa határain túl is ismertek. A gyár mellett van az Ajka Kristály 

Márka Bolt, amelybe érdemes benézni. 

 

Látogatható: előzetes bejelentkezéssel, látogatás minimum 10 fő esetén 

 

Cím: 8400 Ajka, Alkotmány utca 4. 

Telefon: 88/510-520 

Honlap: www.ajka-crystal.hu 

www.kirandulastervezo.hu 

www.utazzitthon.hu 

 

Nyitva tartás: szezonban H-P 08.00-12.00 

Belépőjegy: 1000 Ft 



 
 

A mi fő szempontunk egy ismeretterjesztő kirándulás volt, de számos lehetőséget tud még kí-

nálni a város az idelátogatóknak. 

A meleg nyári napokra szeretnénk egy szórakoztató lehetőséget adni a gyerekeknek és felnőttek 

számára. 

 

KRISTÁLYFÜRDŐ AJKA 

 

A 2 napos kirándulás záró programja lehet nyári időszakban egy pihentető strandolás a fürdő-

ben. 

Az élményfürdő 6 medencével, 1700 m2 vízfelülettel és különféle élményelemekkel biztosítja 

vendégei számára a kellemes kikapcsolódást. 

 

Cím: 8400 Ajka, Városliget 1320/1. hrsz. 

Telefon: + 36 88/211-330 

E-mail: info@kristalyfurdo.hu 

Honlap: www.kristalyfurdo.hu 

 

 
 



HALIMBA 

Önkormányzat címe: 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. 

Tel: 88/237-003 

E-mail: halimba@vazsonykom.hu 

GPS: 47.032808,17.535313 

 

Halimba Magyarország egyik leggazdagabb gyógynövényes vidékén, a Bakony es a Kisalföld 

találkozásánál fekszik. Megtálalhatók itt a hegyvidéket, a síkságot és a lápos élőhelyet kedvelő 

növények egyaránt. Bátran nevezhetjük a térséget az ország egyik leggazdagabb 

gyógynövénykertjének. A rendszeres gyógynövénytúrák során a hagyományos növényes 

gyógyításhoz használható növényekkel, azok termőhelyeivel, kíméletes gyűjtési módszereivel 

ismerkedhetnek meg az érdeklődők egy könnyű séta keretében.  

 

 

DR. SZALAI MIKLÓS EMLÉKHÁZ ÉS GYÓGYNÖVÉNYES TANKERT   

 

Az egyedülálló gyógynövényes tankert 

kedvelt célpontja a természet 

kedvelőinek és a természetes 

gyógymódok iránt érdeklődőknek. 

Kora tavasztól késő őszig több mint 

300 élő növény faj ontja illatát, és adja 

a lehetőséget a gyógynövények, mint a 

"Természet patikájának" 

megismerésére. Az idelátogatók 

interaktív módon ismerkedhetnek a 

gyógynövények szaporításával, 

termesztésével, feldolgozásával. 

A látogatók megkóstolhatják a 

különböző gyógynövényekből készített 

teákat. 

Minden lehetőség adott, hogy e csodálatos, nyugodt, fűszerillatú környezetben eltöltsenek egy 

kellemes napot családi vagy baráti társaságban. 

Gyermekcsoportok számára foglalkoztató füzetek, feladatlapok állnak rendelkezésre. A kert 

látogatásához vezetést biztosítunk. 

 

Cím: Halimba, Petőfi utca 21. 

Nyitva: hétfőtől - péntekig 9.00-15.00-ig, előzetes egyeztetést követően eltérő időpontban is 

tudunk látogatókat fogadni. 

 

 

 

 



BAUXIT BÁNYÁSZATI GYŰJTEMÉNY  

A bauxitbányászat több 

mint száz éves múltra tekint 

vissza a településen, gazdag 

ipartörténeti emléket 

hagyva maga után. A 

hivatal ódon pincéjében egy 

eredeti eszközökkel 

berendezett bányavágatban 

ismerkedhetnek a látogatók 

a földalatti munka 

rejtelmeivel. Halimba 

szűkebb es tágabb 

környezetének geológiai 

sokszínűsége, gazdag 

növény- es állatvilága 

kitűnő lehetőséget nyújt a 

természeti jelenségek 

tanulmányozására. A túrák során érdekes sziklaalakzatokat, szurdokvölgyeket, forrásokat, 

barlangokat, valamint közelmúltban felhagyott külszíni bányagödröket kereshetünk fel szakértő 

túravezetőkkel. A település külterületen két felhagyott bauxitlencse található, melyek érdekes 

geológiai látványt nyújtanak. Vezetést biztosítunk. 

 

Cím: Halimba, Petőfi utca 16 

 

 

„MÉH SIMOGATÁS” HALIMBÁN 

 

A Mráz Méhészet üveg kaptár 

segítségével szakszerű 

vezetéssel betekintést nyújt a 

méhek szorgos életébe. 

Lehetőséget biztosít termelői 

méz, illetve más mézes 

termékek, mint propolisz, 

méhviasz gyertya, méhészettel 

kapcsolatos kézműves 

dísztárgyak vásárlására. 

 

Cím: Halimba, Dózsa György 

utca 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜVEGGYÁR LÁTOGATÁS 

  

A településen 20 éve működik 

üveggyár. A cég 100 % német 

tulajdonban van. 

Előzetes bejelentkezés alapján 

szívesen fogadnak látogatókat. 

A vendégek végig követhetik a 

kvarc homoktól a kész boros 

kelyhekig az üveg útját egy élő, 

működő gyárban. A cég 

világszínvonalú kézműves 

termékeiből a bemutató 

teremben vásárolni is lehet. 

 

Cím: Halimba, Kossuth utca 99. 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlott programok, szolgáltatáscsomagok 

 

10.00 -11.15 

Érkezés a Gyógynövény tankertbe, vendégek fogadása. Tankert megtekintése vezetéssel, 

gyógytea kóstoló igény szerint 3-5 féle helyben termett „jó” ízű gyógynövényből. 

Szezonálisan a készlet függvényében lehetőség van gyógynövény, fűszernövény palánták 

vásárlására 

11.30-12.30 

Üveggyár látogatás, vásárlás 

12.40-14.00 

 Ebéd: a hozzávaló zöldségek, gyümölcsök a vegyszermentes gazdálkodást folytató 

kertünkből, illetve más helyi és erdei termékekből előállított ételekből áll az aktuális szezon 

szerint készítve. 

 Helyi termék vásárlási lehetőség (szárított gyógynövény / fűszernövény, 

gyógynövényszörpök, gyümölcslekvárok) 

14.00-15.00 

Méhészet meglátogatása, méhsimogatás, mézes termékek vásárlási lehetősége 

15.10-16.00 

Bányászati gyűjtemény megtekintése 

 

Költség (Ft/fő):  

Belépőjegy: Gyógynövényes kert + Bányászati Gyűjtemény = 500 Ft/Fő 

Méhészet 500 Ft/Fő, Üveggyár látogatás jelenleg ingyenes, de tervezik a belépő jegy 

bevezetését (hasonlóan az ajkai üveggyárhoz) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étkezés: Egy napos osztálykirándulásokra a következő menüjavaslatot tesszük 15 fős 

létszám feletti gyermekcsoportok étkezésére : 

Az adag méret 80%-a a teljes adagnak. 

„A” menü: Gyümölcsleves, rántott sertésszelet rizzsel, csemege uborkával 980 Ft/ fő 

„B” menü: Paradicsomleves, párizsi szelet, hasábburgonyával, csalamádéval 980 Ft/fő 

„C” menü: Gulyásleves, túrós tésztával, pirított szalonnával 880 Ft/fő 

„D” menü: Zöldségleves, bolognai spagetti 880 Ft/fő 

„F” menü: Csontleves, főzelék feltéttel, (vagy paradicsomos gombóc) 880 Ft/fő 

Herbaporta falusi vendégasztal (étkező külső kép) 

 

Herbaporta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház (IKSZT), lent játszótér az udvaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miért töltsön itt egy napot egy iskolai osztály? 

A Bakony és Balaton vidékén található Halimba olyan, mint egy mesebeli kert, ahol a lábunk 

alatt elterülő mezőkön szebbnél szebb gyógynövényekkel találkozhatunk, melyek nem csak 

látványként lenyűgözők, hanem mind valódi csodaszer.  

A különleges klímának köszönhetően kora tavasztól késő őszig ezernyi gyógynövény tarkítja a 

mezőket és erdőket. Itt munkálkodott a „gyógyfüves esperes”, Dr. Szalai Miklós is, aki 

újjáélesztette a papok gyógyító tevékenységét, és ma is az ő receptjei szerint készülnek a 

gyógyító főzetek. A halimbai Dr. Szalai Miklós Emlékházban és annak egyedülálló kertjében 

a gyógynövényszárítás és gyógyteakészítés művészetével, a tankertben pedig a vidék 

jellegzetes gyógyfüveivel ismerkedhetünk meg. A természetbarátok kedvelt célpontja a ház, 

melynek kertjében több mint 300 növényfaj ontja illatát, mint a természet patikája. Minden 

lehetőség adott egy csodálatos, nyugodt, fűszerillatú környezetben eltöltött naphoz. 

A Déli-Bakony hazánk kevéssé ismert tájai közé tartozik. Felfedezésre váró erdőségei betyárok 

legendáiról, vadászkalandokról 

mesélnek a kihűlt bazalt vulkánok 

nagyszerű kirándulóhelyeket rejtenek. A 

gyógynövénytúrák mellett itt további 

izgalmas túrákon vehetünk részt. 

Halimba szűkebb és tágabb 

környezetének geológiai sokszínűsége, 

gazdag növény és állatvilága kitűnő 

lehetőséget nyújt a természeti jelenségek 

tanulmányozására. A Bakony-Balaton 

Geopark program túráinak alkalmával 

érdekes sziklaalakzatokat, 

szurdokvölgyeket, forrásokat, 

barlangokat, valamint közelmúltban 

felhagyott külszíni bányagödröket 

kereshetünk fel, képzett túravezető 

kalauzolásával (Kovácsné Véber Eszter 

biológus, geotúravezető) 

- Séta a Malom-völgyben (3 km). A halimbai Bauxitbányászati Múzeum megtekintése, kőtár 

felkeresése, útközben „Szent László pénz” keresés, ismerkedés a halimbai gyógynövényekkel.  

- Gyalogtúra a Padragi-víz völgyében (7,5km.). A túra során különleges sziklaalakzatok között 

barangolhatunk - „Oroszlán Szikla” -, látogatást teszünk egy csodálatos szurdokvölgybe, 

felkeresünk egy természetes karsztforrást, valamint egy híres barlangot is. 

- Gyalogtúra az Agár-tetőre(18km). Az Agár-tető erdőtömbjének közepén található geológiai 

érdekesség, a Fingó-kút felkeresése közben egy vaddisznóskert mellett is elhaladunk, valamint 

egy bazaltból épített egykori templom romjait is meglátogatjuk. 

 

Kapcsolattartó neve: Tóbel János 

Kapcsolattartó elérhetőségei (telefon, e-mail): 30/227-6966, tobeljanos@vazsonykom.hu 

 



NYIRÁD 
Önkormányzat címe: 8454, Nyirád, Szabadság u. 3. 

Telefon: 88/235-001, 88/506-070 

Email: hivatal@nyirad.hu 

GPS: 47.003064, 17.44975 

 

Nyirád a Dunántúl középső részén, a Bakony hegység délnyugati lábánál, Veszprém megye 

déli részén található. Ajka – Tapolca – Devecser – Sümeg városok által határolt terület közép-

pontjában fekszik, mind a négy várostól kb. 15 km-nyi távolságra. A falu ÉK-i határában folyik 

a Kígyós-patak, és É-i határában egy halastó is található. 

 

 

TERVEZETT PROGRAM 

 

Délelőtt az Erzsébet szobor, a Szent Flórián kápolna és a Szentháromság templom megtekin-

tése. Ezután séta következik a horgásztóhoz, ahol tűzrakó hely is található. Végezetül a faluba 

visszaérve az egyre bővülő falumúzeum kerülne megnézésre. 

 

 

 

Magyarország első Erzsébet királyné szobrát 1899. május 

22-én állították fel Nyirádon, az Erzsébet téren. Tilgner Vik-

tor szobrászművész által elkészített bronz öntvény a mai na-

pig ékessége a községnek. 

A falu címerében, zászlaján és az iskola zászlaján is helyet 

kapott a királyné arcképe, mely Nyirád szimbóluma lett a 

XXI. századba lépve, utalva elődeink nagy tetteire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent Flórián kápolna 

Rákóczi utca. 

1857-ben épült a XIX. század első felének tűzvészeinek ál-

lítva emléket. Nevét a tűzoltók védőszentjéről, Szent Flóri-

ánról kapta. 

 



Szentháromság templom 

Dózsa György utca. 

Ezen a helyen már 1247-ben állt templom, melynek romjai még léteztek a XVIII. században. A 

plébániát Acsády veszprémi püspök szervezi újjá, és ő építteti a középkori templomot. 

A mai templom az 1775-79-es átépítés eredménye. A templom szép barokk főoltára és az itt 

lévő kehely Padányi Bíró Márton püspök adományaként került a templomba. 

 

 
Nyirádi Horgásztó 

A Róka-domb völgyében egy festő-

ien szép horgászó is található. A tó 

partján családias hangulat várja nem 

csak helyi, hanem a vendéghorgá-

szokat is. Az egyesületi tagok mel-

lett nagyon sok vendéghorgász ke-

resi fel a tavat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falumúzeum 

Helyi összefogással készült el 

2001-ben a község helytörténeti 

gyűjteménye, mely az itt élők régi 

használati tárgyaiból és bútoraiból 

lett összeállítva.  

 

Helyszín: Petőfi Sándor utca 18. 

 

Érdeklődni az önkormányzatnál: 

8454 Nyirád, Szabadság u. 3. 

Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 

e-mail: hivatal@nyirad.hu 

Polgármester: Nagy Gábor 

 

 

 

 

 

 

További információ: Paksa Kinga, 88/235-001 



 

 

 

 

Balatonalmádi járás 
 

Balatonalmádi 

Felsőörs 

Küngös 



 
 

BALATONALMÁDI 

Önkormányzat címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 88/542 437 

Email: pmhivatal@balatonalmadi.hu 

GPS: 47.031703, 18.0087 

 

 

Balatonalmádi nagy ütemben fejlődő, forgalmas üdülőváros Veszprém megyében, a Balaton 

északkeleti öblében, az Öreg-hegynek a tóra leereszkedő lejtőjén. Székhelye a Balatonalmádi 

járásnak. Balatonalmádi része Vörösberény, Budatava és Káptalanfüred is. 

A 71-es út mentén fekszik, a víz felé nyitottan, nyugati és északi oldalról dombokkal övezve, 

melyek jelentős mértékben tartalmaznak vörös homokkövet, amiket a helybeli házak építésé-

nél gyakran használtak. A vöröskövet a földrajzi nevek is őrzik, ma már az építőkő bányásza-

ta befejeződött. Almádi első írásos említése 1493-ból származik. Településalakító adottságai 

közt a távoli múltban elsősorban (a permi vörös homokkő málladékából keletkezett talaja ré-

vén) szőlőtermő helyként szerepelt. 

 

A Balaton körüli kerékpárút része 

Balatonalmádi, illetve Veszprém 

felől szintén van kiépített bicikliút. 

Autóval, busszal könnyen megkö-

zelíthető a megyeszékhelytől. Vo-

nattal Budapest – Székesfehérvár – 

Tapolca vonalon érhető el. A nyári 

idényben menetrend szerinti és 

sétahajó-járatok közlekednek a 

környező településekre. 

A parkolás a közterületi parkolók-

ban az egész településen ingyenes. 

 

 

 

LÁTNIVALÓK BALATONALMÁDIBAN 

 

Vörös homokkő tanösvény 

A tanösvény bejárását legkönnyebben a Balatoni Kéktúra útvonalát keresztező szakaszon, a 

balatonalmádi vasútállomás közelében kezdhetjük el, és mivel kilátóhoz vezet, jelzése kék 

háromszög. 

A körülbelül 6 km-es Vörös Homokkő Tanösvényt, a várost bemutató körutat, nagyjából há-

rom óra alatt tehetjük meg. Ez idő alatt bár kellemesen el fogunk fáradni, megismerhetjük a 

város jelenét és múltját. A túra során egy térkép és az útvonalleírás segítségével egy rég letűnt 

világ részesévé válhatunk. A város mai épületei meglepő, érdekes és olykor varázslatos múltja 

tárul elénk. Sétánk alatt többször megpihenhetünk és elgondolkozhatunk a múlt és jelen kap-

csolatán, miközben lassan elérjük a város tetejét, az Óvári Messzelátót. A panoráma, mely 

elénk tárul, lenyűgöző. Előtérben az ősi városrészt, az ezeréves Vörösberényt láthatjuk. To-

vább indulva a tanösvényen áthaladunk a Vöröskő vasúti hídon, melyen ma egy gőzmozdony 



 
 

áll, emléket állítva az 1969-ig működő Veszprém-Alsóörs vasútvonalnak. Lassan ereszkedve 

le a városba, megcsodálhatjuk a Szent Imre-templomot és a Szent Jobb Kápolnát, Almádi 

gyöngyszemét. A túra végéhez érve látogatást tehetünk a Szent Erzsébet Ligetbe, ahol többek 

között megismerhetjük a hajókikötő, a Zene pavilon és a Remete patak történeteit is. A park-

ban 2012-ben helyi, országos-és külföldi művészek munkáit bemutató szoborpark épült. Él-

ményekkel és emlékekkel gazdagon térhetünk vissza utunk kiinduló pontjához, a Városház 

térre. 

 

Óvári Messzelátó  

Balatonalmádi jelképévé vált, közkedvelt hely. Nevét dr. Óvári Ferenc ügyvédről, országgyű-

lési képviselőről (1858-1938) kapta, aki nagyon sokat tett többek között a kilátó megépítésé-

ért, a vasúthálózat kiépítéséért Almádiban. Egy időben Wesselényi Kilátónak is nevezték. 

GPS: 47.033631 18.006856 

Megközelítés: Balatonalmádi Tourinform irodától (Városház tér) a kék háromszög jelzést 

követve. 

A mai kilátó, az eredetihez hasonló módon gerendavázas és cseréptetővel fedett. Az eredeti 

kilátóhely Almádi hajdani szőlőhegyén épült, valamikor a századforduló táján. 

A panoráma középpontja a Fűzfői-öböl, az előtérben balra Vörösberény, jellegzetes templo-

maival. Messze jobbra a kenesei magaspart belesimul a Sió völgyébe, majd Külső-Somogy 

magas pannon dombjai sorakoznak. A Fűzfői-öböl mögött, a magaspart vonulatából kissé 

kiemelkedik a Papvásár-hegy, a berhidai Jákó-hegy, balra a fűzfői gyárak. Vörösberény felett 

magasodik a Megye-hegy, Ny felé a Vár-hegy, a Vörös-hegy és a Cseri-hegy látszik. 

 

Szertartányos gőzmozdony  

A vöröskő boltozatos felüljárón állítottak emléket az egykori Veszprém-Alsóörs vasútvonal-

nak. Helyszín: Budai Nagy Antal út 

 

Köcsi-tó tanösvény  

A Köcsi-tó partján fekvő tanösvény kialakítására a felhagyott vöröshomokkő-bánya és az 

egykori agyagbánya helyén kialakult bányató tájrendezése kapcsán került sor. A tanösvény 

egy 400 méteres tanséta, amelynek négy állomása a tó környéki természeti értékeket mutatja 

be, így a vörös homokkövön kialakult élővilágot is. A tanösvény Káptalanfüred határában 

van, a Köcsi-tó partján. A tavacska térségét 1982-ben csatolták Balatonalmádihoz, s ma már 

Káptalanfüred része. A cserjéssel érintkező szegélyen kb. 200 tő védett agárkosbor található. 

A Köcsi-tó számos állatfajnak nyújt táplálkozási és szaporodási lehetőséget, kiemelendő két-

éltű és hüllőfauna élőhelyként. A pihenőhely mellett a kis tó életéről látunk ismertető táblát. 

Majd a gyalogtúrázók 2002. évi országos találkozójának vöröskő emlékpadját találjuk. A tan-

ösvény hagyományos turista útjelzés (sárga T) segítségével követhető. A kirándulást a Csere-

hegyi kilátó felé folytathatjuk. 

Túravezetést lehet kérni mindkét tanösvényhez. 

Bauxitkutató Természetjárók Egyesülete 

Elnök: 8220 Balatonalmádi, Móra Ferenc u. 5. 

Telefon: 20/480-5518 

Email: bxtse.almadi@gmail.com 

Fizetés megbeszélés szerint. 

A tanösvények túravezető nélkül is végigjárhatók, turistatérkép a fenti címen igényelhető. 

 

Móló – hajókikötő – hajózási lehetőség.  

A balatoni személyhajózás 1846. szeptember 21-én indult meg. Ezen a napon bocsátották 

vízre az első gőzhajót, a Kisfaludyt.  



 
 

A Balatoni Hajózási Zrt. sétahajókat indít a Balatonalmádi hajókikötőből. Júliustól augusztus 

végéig a balatoni főszezonban hetente több alkalommal közlekedik sétahajó Balatonalmádi-

ból. Igény esetén, csoportoknak a meghirdetett időpontokon kívül is biztosítják sétahajózási 

szolgáltatásukat! Csoportos kedvezmény megfelelő létszám esetén. Jegyek a hajóállomáson 

válthatók. 

Telefon: 88/483-860 

Honlap: www.balatonihajozas.hu 

Facebook információk www.facebook.com/balatonihajozasi zrt 

Email: forgalmi@balatonihajozas.hu 

Cím: 8220 Balatonalmádi, Véghelyi Dezső utca 5. (Kikötő) 

GPS: 47.0265955667, 18.021376133 

 

Szent Erzsébet liget - „Kézfogás” Európa Szoborpark.  

Két évtizeddel ezelőtt, egy tervezett világkiállítás kapcsán merült fel az európai összetarto-

zást, a Szent István-i gondolatot idéző szoborpark létrehozásának igénye Balatonalmádiban, a 

tó partján elterülő Öregpark területén. Városunk önkormányzata, Almádiban élő és alkotó 

művészek, a városért tenni akaró önkéntesek összefogásával Szent István királyunk ünnepén a 

Szent Erzsébet ligetben került átadásra a „Kézfogás” nevet viselő Európa Szoborpark. A je-

lenleg kiállított műalkotások adományozások útján kerültek a szoborparkba. A külföldi orszá-

gokat képviselő művészek és neves magyar szobrászok munkáinak szabad téri kiállítása kü-

lönleges turisztikai vonzerő. 

Helyszín: Véghely D. út és Szent István sétány, a Balaton-parton. 

 

VasútARTjáró  

Balatonalmádi és innen elszármazott alkotómesterek olajfestményei, digitális fotói, grafikái és 

akvarelljei – illetve azok reprodukciói – díszítik az aluljárót. 

A VasútARTjáró-t 2013-ban avatták. A kiállítás anyagát félévente megújítják. A lekerült mű-

veket a balatonalmádi Tourinform Irodában lehet megvásárolni. 

Helyszín: Városközpont. 

 

Templomok 

A vörösberényi erődített Református Templom története egészen Géza fejedelemig, 990 tájé-

káig nyúlik vissza, mint Szent Márton templom, mely római és Árpád kori romokra épült. A 

török kézre kerüléstől a vallási harcokig sok mindent kellett elviselnie a történelem során, 

bővebb információ a “Balatonalmádi templomai” című kiadványunkban olvasható. 

(Forrás: Kovács István helytörténeti kutató) 

Cím: 8220, Balatonalmádi (Vörösberény) Veszprémi út 107. 

Telefonszám: 88/430-433 

Email: faust.gyula@upcmail.hu 

 

A mai Szent Margit kápolna – Almádi első „temploma” - közadakozásból épült a Remete-

patak bal partján, a már 1869-ben odahelyezett kőkereszt mögött, két út találkozásánál az 

"Apostolok küldetése" tiszteletére. 

Telefonszám: 88/438-435 

Weboldal: http://www.balaton-almadi.hu/ 

Cím: Balatonalmádi, Baross Gábor u. 64. 

Nyitva tartás: 01.01. - 12.31. Szerda 15:00 

 

A Loyolai Szent Ignác-templom Magyarország egyik legősibb településén, a vörösberényi 

városrészben fekszik.  



 
 

A barokk építészet meghatározó példá-

ja a Szent Ignác tiszteletére emelt, s 

1779-ben felszentelt vörösberényi ró-

mai katolikus templom a kolostor 

együttessel, amely a környék egyik 

legszebb építészeti emléke. A temp-

lom freskói, oltárai, szószéke kiemel-

kedő művészi alkotások. A volt kolos-

tor már 1758-ban a győri jezsuiták 

"berényi kastélyaként" létezett. 

 

Cím: 8220, Balatonalmádi 

(Vörösberény) Veszprémi út 81.  

(Templom tér) 

Telefonszám: 88/430-419 

Honlap: www.almadiplebania.hu 

 

 

Az Almádi központjában lévő Szent 

Imre-plébániatemlom 1930-ban épült 

Medgyasszay István tervei alapján. A 

templom különös értéke, hogy az erdé-

lyi építészet hagyományait követi, de 

tömegében meghatározó a vöröskő-

architektúra. 

A templom mellett áll az 1956-ban a 

budai várból áthelyezett Szent Jobb 

kápolna, a Szent Istvánt ábrázoló 

aranymozaikkal. A Szent Jobb Kápol-

na sokáig feküdt a budai várban, mi-

közben a királyi palota egy ráomlott 

emelete óvta a teljes pusztulástól.  A 

kápolnában található Szent István, 

Szent Imre és Gizella királyné ereklyéjének egy-egy fragmentuma. 

Cím: Balatonalmádi, Dr. Óvári Ferenc utca 47. 

Telefonszám: 88/438-435 

 

Az 1942-ben létrejött református gyülekezet 1925-től tartja nyílván híveit. Templomuk 1956-

ban épült. A parókia létrehozása 1991-ben történt. A 2001-es felújítása óta keresztyén konfe-

rencia központot üzemeltetnek, 2005-től kétévente megrendezik a balatonalmádi református 

nyaralók találkozóját. 

Elérhetőségek: 

Telefonszám: 88/584-290 

Weboldal: http://www.balaton-almadi.hu/ 

Cím: Balatonalmádi, Baross Gábor út 24. 

Nyitva tartás: 01.01. - 12.31. 

 

A Balatonalmádi Evangélikus Leánygyülekezet Bajcsy Zsilinszky Endre utcai templomépüle-

tének területe egy hívő ajándéka a gyülekezet részére. Itt épült fel 1943-ban a ma is használa-

tos torony nélküli templom, melyet 1944-ben szenteltek fel, eredeti elképzelés szerint csak 



 
 

ideiglenes használatra. A tervezett nagy templom építése sajnos elmaradt. Berendezése igé-

nyes, szépen faragott oltár, keresztelő medence, papi pad, valamint Basilides Sándor festőmű-

vész oltárképe díszíti. Homlokzatán az evangélikus szimbólum, a Luther-rózsa, az “Erős vár a 

mi Istenünk” köszöntés, oromzatán kereszt látható. 

Forrás: www.itthon.hu 

Telefonszám: 88/421-618 

Weboldal: http://www.balaton-almadi.hu/ 

Cím: Balatonalmádi, Bajcsy - Zsilinszky u. 25. 

Nyitva tartás: 01.01. - 12.31. 

 

A káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna területét a Veszprémi Székeskáptalan 

1937-ben ajándékozta a Ferences Rendtartomány részére, de végleges formáját csak 2000-ben 

érte el. 

Cím: 8220, Balatonalmádi (Káptalanfüred), Iskola u. 22. 

Telefonszám: 88/438-435 

 

Június közepétől augusztus végéig minden szombaton, illetve egyedi kérésre előzetesen 

egyeztetett időpontban várják az érdeklődőket Balatonalmádiban, idegenvezetéssel egybekö-

tött templomi körsétákon. 

Elérhetőségek: 

Töltési Erzsébet: 30/971-9446 

Tourinform Balatonalmádi: 88/594-081 

 

Hősi emlékmű  

Az ország legnagyobb első világháborús hősi emlékműve Györgyi Dénes építész tervei alap-

ján készült. Az 1935. május 19-én felavatott almádi vörös homokkőből készült emlékműre a 

bronz koszorút, Laborcz Ferenc szobrászművész készítette. 

Időközben, több kiegészítést kapott az emlékmű: 

II. világháborús áldozatok emlékére, 1848-1949 évforduló emlékére és a 13 aradi vértanú 

emlékére. 

Helyszín: Baross G. út, Kossuth L. u., Kálvin u. találkozásánál 

 

Táblakönyvek 

A városközponti téren álló magas kettőskeresztet mintegy körbeölelik azok a vörös homokkő-

ből készült „táblakönyvek”, amelyeken Szent István királynak fiához, Imre herceghez írott 

Intelmeiből vett bölcsességek olvashatók. A táblakönyveket Bartl Kálmán helyi kőfaragó 

mester készítette. 

Helyszín: Szent István park, a buszmegálló előtt, a városközpontban. 

 

Varrótű Tanoda 

2008-ban Varrótű Tanoda néven nyitott műhelyt alakított ki Cz. Tóth Hajnalka, a Népművé-

szet mestere, Gránátalma díjas népi iparművész. A magyar népművészet gazdag tárházát be-

mutató gyűjteménye megtekinthető az alkotó értő útmutatásával. Itt működik a Gránátalma 

Hímző Kör, továbbá minden nyáron népművészeti tábort hirdetnek a fiataloknak, tovább-

adandó a hagyományt, a tudást.  

Bővebb információ: 

Cz. Tóth Hajnalka 

Telefon: 20/611-0242 

Email: cztoth@gmail.com 

A kiállítás megtekintéséhez előzetes egyeztetés szükséges. 



 
 

 

Látványszövöde  

Fodorné László Mária szövő népi iparművész, a Népművészet Mestere, a Művészeti Akadé-

mia levelező tagja 2006-ban nyitotta meg műhelyét, ahol eredeti szövőszékeken alkotja szőt-

teseit a sárközi szövéshagyományokat követve, saját egyéniségén átszűrve. Nyáron rendszere-

sen vezet táborokat, ahol átadja tudását az érdeklődőknek. 

Telefon: 30/282-5334 

Email: fodorne.laszlomaria@gmail.com 

Hely: Városház tér 4. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, földszint. 

A műhely megtekintéséhez előzetes egyeztetés szükséges! 

 

Lovaglási lehetőség  

Pinkóczi Csárda és Lovarda 

Telefon: 88/439-315, 30/948-5850 

Email: pinkoczi@vnet.hu 

Web: www.pinkoczicsarda.hu 

Hely: B.-almádi, Vödörvölgyi út 12. 

 

Kerekes Csárda 

Telefon: 88/430-945 

Hely: B.-almádi, Mátyás király u. 60. 

 

Balaton Játékpont  

A Cimbora Bázis, a Játékos Balaton, a Hungarikum Kincsestár és interaktív játékok alkotják a 

Balaton Játékpontot. Hétfőtől szombatig várják a kicsiket és szüleiket. 

Hely: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Városház tér 4. földszint. 

Email: balatonjatekpont@gmail.com 

Web: www.almadiert.hu 

 

Szálláslehetőségek 

Balatonalmádi – Sárréti Ifjúsági Tábor 

Cím: 8220, Balatonalmádi, Csokonai köz 6. 

Sportpályával rendelkezik, saját étteremmel. 

Szállás ára kirándulások és minimum két éjszakás foglalás esetén,  

04.01-06.15. és 08.22. és 10.03. között 

Többszemélyes faházakban: 1650 Ft/fő/nap 

4 személyes apartmanban: 9500 Ft/fő/nap 

Ajánlatkérés /foglalás: hello@sulitura.hu 

20/511-0877 

 

Happy Balaton Turistaszálló 

Cím: 8220, Balatonalmádi, Damjanich u. 37. 

Diákcsoport árak: 

Három ágyas szobák árai közös fürdőszobával: 

Március 11.-június 30. és augusztus 22.- október 3. között 

Egy fő: 3900 FT/fő/éj 

Két fő: 2900 Ft/fő/éj 

Három fő: 2700 Ft/fő/éj 

hello@sulitura.hu 

20/511-0877 



 
 

9476-os gyermektábor Balatonalmádi 

Telefon: 72/520-506, 72/520-507 

70/582-7000, 20/440-9545. 30/656-2264 

Fax: 72/215-202 

Email: posta@osztalykirandulas.hu 

Szobák: 21 db 4 ágyas faházban és 1 db 6 ágyas faházban fa emeletes ágyak várják  

a táborozókat közös vizesblokk használattal. 

Nyitva tartás: 05.20-09.30. 

Árak a 2016-os évre: (diákcsoportok részére) 

Szállás ellátás nélkül: 1.500 Ft/fő/éj 

Szállás reggelivel: 2.050 Ft/fő/ éj 

Szállás félpanzióval: 2.800 Ft6fő/éj 

Szállás teljes ellátással: 3.50 Ft/fő/éj 

 

Árnyas Park Ifjúsági Tábor 

8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 50. 

GPS: 47.01.970, 18.00.827 

Vincze Judit: 20/777-7170, 20/225-8283 

Email: arnyasparktabor@gmail.com 

http://arnyaspark.hu/araink 

 

Magyar – Angol Tannyelvű Gimnázium  

8220, Balatonalmádi, Rákóczi u. 39. 

GPS: 47.03983688, 18.02098083  

Szállásfoglalás: 

Honlap: https://sites.google.com/site/gimiszallas/ 

Email: gimiszallas@balatonalmadi.hu 

Email: hostel.balatonalmadi@gmail.com 

Szállás: 2.600 Ft/fő/éj (nagyobb csoportok számára kedvezmény) 

Ágynemű használat: 540 Ft egyszeri díj/fő 

 

Kirándulástervezet I. – Balatonalmádi látnivalói 

 

1. Hősi emlékmű 

Az I. és a II. világháború, valamint 1956 emlékére, a hősök tiszteletére emelt vöröskő oszlop. 

Indulás a városközpontból (szökőkút, parkoló) a Baross G. úton. 

Kossuth L., Baross G. Kálvin u. találkozásánál. kb. 15 perc 

 

2. Gőzös 

A vöröskő hídon állítottak emléket az egy-

kor itt közlekedő vonatnak. Impozáns lát-

ványt nyújt a hídon álló gőzös. 

Budai Nagy Antal út 

kb. 20 perc 

 

3. Óvári kilátó 

A város fölé emelkedő Óvári-kilátó is 

vöröskőből épült (1900 körül), ahonnan 

csodálatos kilátás nyílik a városra és a Bala-

ton keleti medencéjére. 



 
 

Budai Nagy Antal út – Batthyány út. Kb. 2 óra. 

Visszajutva a parkolóba a szökőkútnál lehet pihenni, fagylaltozni, vásárolni. 

 

4. VasútART járó 

Képkiállítás – balatonalmádi lakosok/művészek által készített fotók/nyomatok. 

Vasúti aluljáró az állomáshoz, illetve a Szent Erzsébet ligethez, az Öregparkhoz. 

kb. 10 perc. 

 

5. Szent Erzsébet liget 

Fehér és Fekete nyár, Narancseper, Platánsor, Fűzele, Tiszafa, Mocsári Ciprus, Bokrétafa, 

Vadgesztenye, Glinko Biloba, Császárfa, stb. Télen lehetőség nyílik madártani megfigyelésre 

többféle réce található a parkban, ún. Ramsari terület. 

Véghely Dezső út és Szent István sétány 

kb. 20 perc. 

 

6. Öregpark - „Kézfogás” Európa Szoborpark 

Magyar és külföldi kortárs művészek alkotásai. 

kb. 20 perc. 

7. Sóhajok hídja, móló 

Váth János, Vass Albert, Petőfi Sándor, II. 

Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos szobra, Vég-

hely Dezső-emlékpad, örökmécses. Hajóki-

kötő. Gyönyörű kilátás a Balatonra. Kisebb 

játszótér és fagylaltozó is van a közelben. 

A játszótér mellett emelkedik a vasúti gyalo-

gos felüljáró, amely csigalépcsővel kezdődik, 

átsétálva rajta, majd a Hunguest hotelnél bal-

ra fordulva a városházánál jobbra kanyarodva 

juthatunk el a buszmegálló előtt (a művelődé-

si központ mögött) lévő parkban elhelyezett 

táblakönyvekhez. 30-50 perc. 

 

8. Kő táblakönyvek 

Szent István intelmei fiához, Imre herceghez „kőbe vésve”. 

Visszatérve a központba, Szent István park, a buszmegálló mellett. 

kb. 20 perc. 

 

9. Fodorné László Mária látványszövödéje 

Kéziszövő, a Népművészet Mestere, a Művészeti Akadémia tagja. 

Műhelye, hagyományos módon elkészített gyönyörű munkái megtekinthetők az alkotó irányí-

tásával. 

fodorne.laszlomaria@gmail.com, 30/282-5334 

Városház tér 4. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, földszint. 

kb. 20 perc. 

Előzetes egyeztetés szükséges. 

 

10. Balaton Játékpont 

„A BALATON JÁTÉKPONT (Balatonalmádi, Városház tér 4.) a kulturális központ földszint-

jén több mint 300 m2 alapterületen interaktív játéktér vár kicsiket és nagyokat. 

Előzetes egyeztetés célszerű. www.balatonjatekpont@gmail.com 



 
 

11. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban (PKKK) van lehetőség a mellékhelyisé-

gek használatára, illetve a Zóna étteremben meleg ebéd elfogyasztására. Azonos menüt ren-

delhetnek a csoport tagjai, 690 Ft/fő áron. 

Előzetes megbeszélés szükséges.  

88/433-976, info@bakonygaszt.hu 

 

Önkiszolgáló étterem, egész évben nyitva hétfőtől péntekig 11.30-14.30-ig. 

A városközpontban található még a Corner (88/430-543, Városház tér 5.) és a Porció (88/432-

628, Baross G. út 3.) étterem, ezek szintén igénybe vehetők csoportos étkeztetésre. 

12. Egyes pontok értelemszerűen kihagyhatók. Az útvonal a városközponttól indulva hurko-

kat ír le, végül visszaérünk a központba, a buszmegálló, illetve a vasútállomás közelébe. 

(Jó idő esetén strandolni is lehet, az útvonalba beleesik a Wesselényi strand (a szoborparknál). 

Május 15-től szept. 15-ig belépő díj van. Csoportkedvezmény diákoknak is 15 főtől.) 

 

A kirándulás 9-10 éves kortól ajánlható. 

Külön költség csak akkor merül fel (az utazási költségen felül), ha meleg ebédet fogyasztanak 

bármilyen vendéglátóhelyen. (pl. Zóna). 

Ismeretszerzésre, elmélyítésre és tartalmas kikapcsolódásra egyaránt alkalmas program. 

Kb. 5-6 óra időtartam végig gyalog, pihenést és hideg élelem elfogyasztását beleszámítva. 

 

 



 

FELSŐÖRS 

Önkormányzat címe: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. 

Telefon: 87/577-211 

E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu 

GPS koordináta: 47.014529,17.952885 

 

 

 

A TELEPÜLÉS LÁTNIVALÓI 

Civilház és helytörténeti bemutatóhely 

 

Helytörténeti és időszaki kiállítások látogatása a Polgármesteri Hivatal, illetve a Könyvtár 

nyitva tartása idején. A Polgármesteri Hivatalban jelezni kell a látogatást, illetve előzetes idő-

pont egyeztetés szükséges, legalább 2 munkanappal előbb. 

 

 

 

 

 

Elérhetőség: 

Telefon: 06-87/577-219 

E-mail: konyvtar@felsoors.hu 

 

 

A park végében található egy játszótér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prépostsági Templom 

 

A Balaton-környék legjelentősebb románkori épülete 

Elérhetőség: 

Felsőörs, Batthyány tér 3. 

Telefonszám: 87/446-812 

 

Nyitva tartás: Máj.1-szept. 30.: H-V 10-17 



Malomvölgy Tanösvény 

 

A tematikus táblák tartalma: 

1. állomás: a cserjék 

2. állomás: a fontosabb fafajok 

3. állomás: forrásaink 

4. állomás: a környék geológiája 

5. állomás: Felsőörs virágos növényei 

6. állomás: Felsőörs madárvilága 

7. állomás: Felsőörsön folytatott 

8. gazdálkodási tevékenységek 

9. állomás: az erdőben előforduló állatok 

 

Időtartama: 1,5-2 óra. 

 

 

 

 

 

Király-kút 

 

A romantikus kirándulóhely a monda szerint 

azért kapta a nevét, mert Mátyás király ivott 

a kút vízéből. 

Piknikezésre tökéletes helyszín 

 

 

 

 

Miske domb és szikla 

 

Kihagyhatatlan az élmény a Szent Kereszt-hegy oldalát megmászni, hogy láthassák a Malom-

völgy fölé meredő Miske-szikla mészkőbordájának élére állított rétegsorát és az onnan tárul-

kozó kilátást. 

Szalonnasütési lehetőség 

 

    

 

 

 

 

 

 
Malomvölgyi Tanösvény 



Geológiai Bemutató Tanösvény 
 

A Forrás-hegy a Balaton-felvidék felsőörsi 

lejtőjén található egykori kőnyerő hely, 

amely nemzetközi jelentőségű földtani, ős-

lénytani, rétegtani érdekességeket vonultat 

fel. 

 

 

 

Időtartama: 1.5-2 óra 

 
 

 

 

 

Étkezési lehetőség 

Kis Oroszlán Kávézó és Pizzéria, ahol sütemény és fagylalt is kapható! 

 

Nyitva minden nap 10-22 óráig 

 

Felsőörs, Fő u. 59-61. 

Telefon: 87/786-509 

 

 

   

 

 

 

 

 
A Település megközelítése busszal. 

Általános iskolások 4-től 6. osztályosok számára ajánlott. 

Egy napos kirándulás költsége kb. 2000-2500 Ft/fő 

 

Gyönyörű táj és látványosságok, különböző tanösvények megtekintése miatt érdemes egy 

napot egy iskolai osztálynak itt eltöltenie. 

 

Kapcsolattartó: Steiger Veronika, 88/786-509 



KÜNGÖS 

Önkormányzat címe: 8162 Küngös, Kossuth L. u. 30. 

Telefon: 88/441-438 

E-mail: hivatal.@kungos.hu 

47.065931,18.172841 

 

 

 

Küngös a Bakony és a Mezőföld találkozásánál fekszik, Berhida felé indulva a Bakony vonu-

latai láthatóak, ám ha Csajág felé indulunk el, akkor a Mezőföld terül elénk. 

Berhida 6 km, Csajág 3 km közúton. Határos még (földúton) Balatonkenesével, Papkeszivel, 

Ősivel és Fülével. 

 

A falunév helyi magyarázata 

 

Régen, még az első világháborúelőtt, a falu határában (a temető fölötti domb tetején) egy lo-

bogó inges férfialakot ábrázoló kőszobor állt, amelyet kőinges – helyi tájszólással „küngös”– 

szobornak neveztek. A kőszobor nagy valószínűséggel létezett még az 1900-as évek elején is. 

Az öregek szerint a Középkút mellett álló szobrot egyszer a berhidai legények ellopták, de a 

küngösiek visszalopták. A szobrot puhamészkőből faragták, rég elporlott. 

 

Egy kerek „félnap” Küngösön. 

 

A község épített értékeit javasoljuk felkeresni. Kb. 2-5 óra terjedelemben, 800-1500 Ft/fő, élet-

kort érintő megkötés nincs. 

 

 

AZ ÉPÍTETT ÉRTÉKEK 

 

Berhida felől érkezve a településre, a Tájházat/Helytörténeti gyűjteményt pillantjuk meg, amely 

a helyi hagyományok közösségi terét kívánja betölteni: segít megismerni az elődök életmódját, 

szokásait, ünnepeit. 2010-ben került kialakításra, vezetője Hénesné Hermann Judit helyi lako-

sunk. A közösségi tér aktívan bekapcsolódik a falu életébe, és a fiatalabb generációk is megis-

merkedhetnek eleink életformájával. 

 

Tájházunk bejelentkezés alapján láto-

gatható. 

Bejelentkezés: Hénesné Hermann Ju-

ditnál, a Tájház vezetőjénél: 

Küngös, Kossuth L. u. 38.  

Telefon: 06/20 775-22-41 

vagy 

Önkormányzat Küngös 

Kossuth L. u. 30. 

88/441-438 



Tovább haladva a település főutcáján, aki sportolásra és szabad levegőre vágyik, bátran hasz-

nálhatja a 2014- ben átadott ’streetball’ pályát, padokkal, szalonnasütővel kialakítva. Majd köz-

ponti helyen, a Faluház, és annak udvarában lévő Kingus park nyújt pihenőhelyet az idelátoga-

tóknak. Játszótér várja a legkisebbeket, a felnőttek 

előzetes egyeztetés után kipróbálhatják az idén au-

gusztus 20-án felszentelt új, négylyukú közösségi ke-

mencét, mely remek gasztronómiai élményt nyújt 

vendégeinknek. Gyermekcsoport érkezése esetén, te-

lefonos megbeszélés után, szívesen megmutatják a 

kemence működését, használatát. (pl.: kenyérsütés, 

ebédkészítés)  

 

Érdeklődni lehet: vira7@freemail.hu e-mail címen, 

Goór Zoltánné Elviránál. 

 

 

Két templomunk ajtaja is nyitva áll az érdeklődők előtt. Mindkettő 

a falu főutcáján található. A református templom kisméretű, torony 

nélküli, XX. századi épület, amelyhez harangláb (Lélekharang) is 

tartozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katolikus templomunk a Szent Kinga nevet 

kapta, alapköve 2005-ben került elhelyezésre, 

2011-ben pedig Farkas Titusz monori harang-

építő mester közvetítésével lengyel földről ér-

kezett 3 haranggal díszes haranglábat állítottak 

az udvaron. 2013. november 9-én pedig felszentelésre került az ország első és eddig egyetlen 

Szent Kingáról elnevezett temploma. 

 

 

A község közepén álló kastély a Vojnich bárók tulajdona volt az államosításig. Azt követően a 

(Veszprémi) Állami Gazdaság kerületi központjaként használták. A kastély rózsakertjét és a 

park egy részét a Gazdaság karbantartotta, de az 1980-as évek végén sajnos elpusztult, az épület 

három tornyának gyönyörű kovácsoltvas korlátdí-

szítései közül a középső pedig a tetőjavítás áldozata 

lett. A 19-20. század fordulóján báró Schwartzer 

Ottó téglát is égetett  

B S O téglapecséttel, még mindig találhatók a falak-

ban ilyen téglák szerte a faluban. Mivel a kastély 

magánkézbe került, nem látogatható, csak kívülről 

lehet megnézni.  

A községi temetőben található egy 20-30 darabból 

álló sírkőgyűjtemény, amely a Kenessey család tag-

jait fedi. (XIX. és XX. századi) 



 

A Margit-vonal itt húzódott a falunál, s egyike 

volt azon védvonalaknak, amelyiknél a legna-

gyobb, legpusztítóbb harcok folytak. 1945. ja-

nuár 18-án lezajlott csata során 19 katona halt 

hősi halált. 2009 júniusában nyolc honvéd és 

tizenegy levente sírja mellé emelték a II. világ-

háborús márvány emlékművet. A Margit-vonal 

történetéről, és a harcokról a látogatás során, 

Takács Zoltán helyi fiatal tart előadást. Mivel 

Zoltán középiskolás tanuló, feltétlenül fontos 

az előzetes egyeztetés! Érdeklődni a 88/441-

438 önkormányzati telefonszámon lehet. 

 

A településen a kápolnához közel áll az iskola épülete, melynek alapjait az 1800-as években 

helyezték le. Az épületben az 1900-as évek végéig folyt oktatás 1-4. osztályig. 2 tanterme volt, 

2-2 osztályt összevonva tanítottak. Az 1985-ös földrengésben megsérült, lebontották, majd új-

jáépítették. Jelenleg itt üzemel a Szent Kinga Éléstára Manufaktúra zöldség-gyümölcs feldol-

gozó üzeme. Az idelátogatók szó szerint belekóstolhatnak Küngösbe, különböző lekvárok, 

dzsemek, szószok, savanyúságok, befőttek kerülnek a környék piacaira, és kóstolhatóak közsé-

günkben. Szociális Szövetkezetünk állattartó telepe is látogatható, ahol juhok, nyulak, baromfik 

tartása folyik. Az üzem látogathatósága korlátozott a higiéniai előírások miatt, ez ügyben 

Hénesné Hermann Judittal kell a kapcsolatot keresni. Telefon: 20/775-2241 

 

 

 

További információ 

Szabó Gergely polgármester 

Telefon: 88 441-438;  

E-mail: hivatal@kungos.hu 



 

 

Balatonfüredi járás 
 

Aszófő 

Balatonakali 

Balatoncsicsó 

Balatonszőlős 

Balatonudvari 

Monoszló 

Paloznak 

Szentantalfa 

Zánka 



ASZÓFŐ  
Önkormányzat címe: 8241 Aszófő, Árpád u. 2 

Telefon: 87/445-081 

e-mail: aszofo@canet.hu 

GPS: 46.933 / 17.833 

 

 
 
Aszófő a Balaton északi partján, a tihanyi félsziget lábánál fekszik (Balatonfüred és Örvényes 

között), ott, ahol a balatoni 71-es út, elhagyva a félszigetet, egyenesen északnak tart. Tihany 

felől közelítve a domboldalra felkúszó község a középen magasodó templomtornyával már 

messziről felkelti a figyelmet. A falu felett elterülő Vásárhegy és a domboktól körülvett 

település már a rómaiak idején is lakott volt. A falu déli oldalán található kövesdi templomrom 

is római épület maradványain áll. Neve, Aszófő, száraz völgyet jelent. 1093-ban ”Azzofeu“ 

néven említik és a tihanyi apátság birtoka, később a veszprémi káptalan és nemesek is szereztek 

itt birtokokat. Aszófőn folyik át a Vékény vagy Séd patak. Vize ma is ott csobog a házak falánál, 

egykor számos malmot hajtott. Némelyiknek régi kereke még látható az egykori malomépület 

oldalánál, így az országút előtti első háznál. 

Megközelíthető a 71-es főúton autóval, busszal, vonattal. 

 

 

 

 

SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM 

 

A község központjában található a Szent László római 

katolikus templom, amely klasszicista stílusban épült 

1832-1834 között. Oltára a XVIII. századból való, 

empire szószéke 1894-ből. Oltárképét, ami Szent 

Lászlót ábrázolja, amint vizet fakaszt a sziklából, Pesky 

János pesti képíró festette 1824-ben. 

Cím: Balaton utca 

 

Csak kívülről nézhető meg! 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



KÖVESDI ROMTEMPLOM 

 

A vasútállomástól délre, közel a Balaton-parti nádasokkal körülvett természetvédelmi 

területhez található a román stílusú templomrom, ami római kori maradványokon az 1260-70-

es években épült egyhajós templom maradványa. A feltáráskor a templomban talált sírok, 

elszenesedett maradványok, a falban lévő ágyúgolyó-becsapódások arról tanúskodnak, hogy a 

török hatalmas pusztítást végzett a faluban. Az 1958-ban végzett restaurálás adatai szerint a 

templom egyhajós alaprajzú volt, egyenes záródású szentéllyel és sekrestyével. A szentélyben 

1500 körül helyezték el a szép megformálású szentségtartót (pasztofóriumot), amely ma a 

Tihanyi Múzeum féltett kincse. Egyetlen megmaradt díszítménye a nyugati, bejárati homlokzat 

csúcsíves, gömbökkel díszített ívsoros párkánya, amely a lébényi-jáki templomok formaeleme. 

A feltárás során bebizonyosodott, hogy a templom helyén korábban római épület állott, ugyanis 

a szentély oltára alatt kiástak egy felirat nélküli római oltárkövet. Ezt a rom előtt fakadó forrás 

mellé állították, lehajló fűzfák árnyékába, idillikus hangulatot nyújtva a szemlélőnek. Az egész 

terület, szépen parkosítva, hangulatos pihenőhely, és új szokás szerint már esküvők színhelye 

is.  

Bográcsozásra és szalonnasütésre is alkalmas a parkja. 

Az Almás-forrás vize egész évben frissítőként szolgálhat! 

Egész évben látogatható, belépő nincs! 

Megközelítés: Balatonfüred felől érkezve, közvetlenül a vasúti sínek előtt kell balra fordulni 

Kües utca) ez a murvás út egyenesen a templomhoz vezet. 

 
 
 



VÖRÖSMÁLI MŰEMLÉK PINCESOR 

 

Érdekes látnivaló a vasút és az Aszófőt Balatonfüreddel összekötő felső út között a Vörösmáli 

dűlőben elterülő pincesor. A présház-pincék sora különösen Tihany felől közelítve megkapó 

látvány az előtérben dús növényzetű vizenyős rétekkel, a háttérben a hegyoldalra felkúszó, 

nagyobb facsoportokkal tarkított szőlőkkel. A zömében 1848-1883 között épült, változatlan 

állapotban megőrződött épületek présházból és az ebből nyíló, részben a földbe épült 

dongaboltozatos pincéből állnak. Az átlag 4×4 méter belméretű, nyeregtetős présházba a 

homlokoldalon egy ajtó vezet, aminek díszítésében, úgyszintén az oromfalak vakolatdíszein 

barokk hatás érvényesül. A pinceajtók gyönyörű napsugaras mintázata különleges látványt 

nyújt. 

Egész évben szabadon látogatható. A pincéket csak kívülről lehet megtekinteni! 

Megközelíthető: Az aszófői temetővel szemben lévő murvás út vezet a pincékhez. 

 
Aszófőn iskolai csoportoknak szállás és étkezési lehetőség nincsen, legközelebb 

Balatonfüreden van erre lehetőség. 

 
 
TÉLTEMETŐ 



Kiemelkedő botanikai érték hazánk egyik legnagyobb téltemető (Eranthis hyemalis) állománya. 

E felbecsülhetetlen érték egy rontott gyertyános tölgyesben él. A hosszú távú természetvédelmi 

célok között szerepel az erdőtársulás természetes képének helyreállítása. Az Aszófői-séd 

völgyének felsőbb szakaszán az erdőtársulás (Querco petraeae-Carpinetum) természetközelibb. 

Itt a kora tavaszi aszpektus gyakori fajai mellett olyan érékes fajokat is feljegyeztünk, mint a 

kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum) és a májvirág (Hepatica nobilis), mely január végétől 

látható. Megközelíthető: a Pécsely felé vezető útról nyílik a bejárat. 

A falun áthalad a Balatoni kerékpáros körút, illetve turista jelzésen el lehet jutni Tihanyba és 

Pécselyre. 

 
Információs tábla: A Vasútállomás bejáratánál (Hunyadi u.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALATONAKALI  
Önkormányzat címe: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. 

Telefon: 06 87 455-255 

E-mail: hivatal@balatonakali.hu,  

Honlap: www.balatonakali.hu 

GPS: 46.8828526, 17.7514452 

 

 

 

 

A település a Balaton északi partján fekszik, a 71-es úton közelíthető meg. A déli partról 

komppal Tihany után nyugati irányban a 71-es utat követve érjük el a falut. Vonattal és 

menetrend szerinti buszjáratokra alapozva is tervezhetjük a kirándulást.  

 

A régi halászfalu a Balaton északi partján ma is a falu, és a környék horgászainak kedvelt helye. 

Akalit 1248-ban említik először egy pápai tizedszedő jegyzékében, Akalidörgicse néven. 

Hosszú időn át területe a székesfehérvári őrkanonokság birtoka és udvari szolganépek lakják. 

Akali neve az akol szóból származhat, amely a lakóinak juh tartására utal. Későbbi fejlődésében 

meghatározó szerepe volt, hogy területének nagy része a Piarista Rend tulajdonába került. 

Halászfalu jellegét még magán viseli a Kossuth utca 1700-as években épült, nádtetős műemlék 

épületeinek sora. Ilyen épületben található a Térségi Muzeális Gyűjtemény, amely a falu és 

környéke jellegzetes emlékeit, eszközeit és életét mutatja be; megtekinthető a Kossuth u. 36-

ban. A hangulatos, műemlék utcából nyíló templomtéren található a szabadtéri színpad, amely 

egyedülálló balatoni panorámát adó, meghitt szeglete a településnek. Kék Hullám minősítésű 

strand strandkönyvtárral, sport- és gyermek animációval, programokkal várja vendégeit. A 

Balaton körüli kerékpárút településünket is bekapcsolja az egyre népszerűbb kerékpáros 

mozgalomba, mellyel a környék könnyűszerrel, gyorsan bejárható.   

 

AJÁNLOTT KÉTNAPOS PROGRAM, ALSÓ TAGOZATOS DIÁKOKNAK 

A csoport érkezését célszerű 10 órára szervezni. 

A busz vagy gépkocsik parkolására a FÉK Üzletház parkolójában kerülhet sor.(Pacsirta u. 1. 

71-es főút mellett) 

A kisdiákok rövid pihenőt tarthatnak a közeli új 

Forráspark elnevezésű játszótéren, ahol a 

játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök 

is kipróbálhatók, birtokba vehetők. 

Mindemellett a tízórait (amit vagy magukkal 

hoztak vagy a Fék ABC-ben vásároltak) is 

elfogyaszthatják ott. 

 

 



 

A játék után 11 órakor javaslom a Tájház megtekintését (Kossuth utca) mely rövid sétával 

elérhető a játszótérről. 

Tájház: 2006-ban nyitotta meg kapuit a Térségi 

Muzeális Gyűjtemény és Szálláshely 

Balatonakaliban, a Kossuth utca 36. szám alatti népi 

műemlékportán. Megtekinthetők korabeli 

berendezési tárgyak, korabeli szőlőművelő eszközök, 

a régi borkészítés emlékei. A tájház látogatása kb. 

félórát vesz igénybe. 

Célszerű telefonon időpontot egyeztetni. 

 

 

Belépő 
Felnőtt: 500 Ft 
Gyermek (18 éves korig): 350 Ft 

 

Kapcsolat: Limbacher Gábor, Tel: 30/372 43 21 

 

 

Rövid sétát tehet még a csoport a Kossuth utcában, ahol is megtekintheti a szép régi, a népi 

építészet jegyeit magánviselő kedves falusi portákat. 

 

 

Ezután kínáljuk a klasszikus balatoni programot, a Balatonakali Strand meglátogatását. A 

strand Kékhullám zászló minősítésű és több száz méter partszakasszal rendelkezik. Kiváló és 

biztonságos a kisdiákok számára a fövenyes gyermek-strand szakasz. Itt tölthet a csoport az 

árnyas fák alatt két-három órát kellemes fürdőzéssel és játékkal. A strandon lehetőség van 

étkezésre is jó konyhával rendelkező büfékben. 

 

Gyermek jegy: 4-14 éves korig 320 Ft 

Diák jegy: 400 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A strandon látogatható még az Akali Halösvény 

 

A parti sétány mentén, a strand hátsó bejárata és a kikötő közötti szakaszon állították fel a 

balatoni halakat bemutató táblákat. A húsz darab táblán a Balaton őshonos halai szerepelnek.  

A halösvényhez tartozik egy kis csónak is, amivel az ösvénnyel párhuzamosan lehet 

megtekinteni a vízi életet.  

 



A strandolás után el lehet foglalni a szálláshelyet, melynek a Kiskunhalasi Vakáció Diáktábort 

ajánljuk. 
 

A táboron belül 4-6-8 fős faházak, egy központi ebédlő, sportpálya, udvari játékok (pl.: ping-

pong), játszótér, klubhelyiség (TV) várja a vendégeket, melyek megőrizve ugyan a kisdobos- 

úttörő korszak romantikáját, de megfelelnek a mostani elvárásoknak. 

A tábor maximálisan 100 fő befogadására alkalmas. 
Árak: 
Gyermek, diák: 2 000 Ft / fő / éj 

Felnőtt: 2 200 Ft / fő / éj 

 

Idegenforgalmi adó: 

Előszezonban: 320 Ft / fő / éj 

Főszezonban: 400 Ft / fő / éj 

Az idegenforgalmi adó 18 éves kortól, készpénzben fizetendő. 

 

Étkeztetés: megoldható. 
 

Ügyvezető: Makai Tamara  

Elérhetőség: +36 70 938 1720 

8243 Balatonakali, Fenyvesalja utca 3. 

 

 

Az esti tábortüzes étkezés után beszélgetős, játékos programokat ajánlok a táboron belül. 

Kb. este 11 óra – takarodó-csendes pihenő. 

 

Másnap ébredés után reggeli torna a táboron belül, 

tisztálkodás, csomagolás és reggeli után kb. 10 órakor 

kirándulás a napfényes Balatonakali felett húzódó 

Fenye és Leshegyre. Innen megcsodálhatjuk a Balaton 

ragyogó szépségét, megfigyelhetjük a környezet 

élővilágát és megismerkedhetünk a szőlősorok között 

megbúvó műemlék pincékkel. 

Kapcsolattartó: Balatonakali Borút Egyesület: Müller 

Istvánné 30/312-6403 

 

A kb 1,5 órás túra után, mely Fenyehegy kapujából 

indul és a leshegyi bejárónál ér véget, a csoport lesétálhat a Fövenyesi strandra, mely kis 

település közvetlen szomszédja Balatonakalinak és ismét megmártózhat a Balaton hűsítő 

vizében. Itt a strandon ebédelhet a csoport. 

Kora délután busszal visszamegy a csoport a táborba, a csomagokat összeszedik és két 

élményekkel dús, aktív nap után indulás haza. Útközben még Balatonfüreden, a Tagore 

sétányon tölt a csoport egy órát, ahol vásárolhatnak is a diákok apróbb ajándéktárgyakat. 

A program költsége kb. 7000 Ft (Étkezés, szállás, belépők) nem tartalmazza a közlekedés 

várható költségét, amely az utazás távolságtól függ. 

 

További információ: www.balatonakali.hu 



BALATONCSICSÓ 

Önkormányzat címe: 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.  

Telefon/fax: 87/655-157, 70/533-5209 

E-mail: k3315@koznet.hu 

GPS koordináta: 46.926775,17.668777 

 

 

Balatoncsicsó 250 lelkes kistelepülés a Balatontól 7 km-re, a Nivegy-völgyben. Békés, kedves 

kis falu, önálló általános iskolával, óriási játszótérrel és jól működő faluházzal. A falu a Csicsó 

nevet valószínűleg egy személynévből kapta. 1290-ben Chichoniug néven említi egy oklevél, 

a helyi eredetlegenda szerint a Csicsa az István név egy alakja. A környező falvakban nem is 

„csicsóinak”, hanem „csicsainak” hívják az itt lakókat. Jelentős ifjúsági turizmust bonyolít le, 

az általános iskola tetőtere nyári táborok helyszíne.  

 

ÁROKFŐI TEMPLOMROM 

A Nivegy-völgy egyik, a török korban elpusztult kis falujának, Árokfőnek a temploma. Árokfő 

falut 1353-ban említik először, lakói örökös jobbágyok és egyházi nemesek. 1588-ban malma 

is volt, utoljára az 1604-es urbáriumban szerepel lakott helyként. Ezután már nem települt be, 

ma Balatoncsicsó határához tartoznak a romjai. Sajnos a terület tulajdonviszonyai nem teszik 

lehetővé a rom jobb karban tartását, gondozását, bemutatását. Neve az újkorban már Ároktői 

templomrom. A balatoncsicsóiak azzal riogatják a gyerekeket, hogy aki éjfélkor még nem al-

szik, azt elviszi a templomromból kilovagoló lovas. 

 

BALÁZS TEMPLOM 

A XIII. században épült Szent Balázs templom körül is volt egy falu, Szentbalázs falu. A XV. 

századra elnéptelenedett, mára a maradványai se láthatóak. A rom most Balatoncsicsó határá-

hoz tartozik és februárban, Szent Balázs napja táján ünnepi misét tartanak itt. Szent Balázs a 

legenda szerint segített egy kínzó torokfájás gyógyításában – azóta torokbetegségek ellen védő 

szentként tisztelik. Ha Zánkától felfelé jövünk a Nivegy-völgyben, a templomrom hamar feltű-

nik a Balázs hegy pincéi közül. Különleges formájával messziről megismerni, és fentről kiváló 

kilátás nyílik a Nivegy-völgy 

Balatonra futó szőlőire. A helyi 

legendárium számon tartja, 

hogy a templom közelében a 20. 

század elején egy német báró 

épített kastélyt. Léghajón közle-

kedett Németország és a Balázs 

hegy között, és a báróné valami-

lyen fogadalomból rengeteg 

macskát tartott. Furcsa szertartá-

sokat is végeztek, egyesek sze-

rint a johannita lovagrend össze-

jövetelit tartották a kastélyban. 



Később a bárót elhagyta ifjú felesége egy katonatiszt kedvéért, a szomorú báró pedig még egy 

darabig etette a seregnyi macskát, de aztán elköltözött, a kastély anyagait pedig a környékbeli 

építkezéseken használták fel a helybeliek. Nyomtalanul tűntek el, ahogyan korábban a semmi-

ből jöttek. 

A templomrom bármikor megtekinthető, a faluból indulva a zöld turista jelzést követve kb. 1 

órás kényelmes sétával érhető el.  

 

FAZEKASHÁZ ÉS GALÉRIA 

Látogatható időpont egyeztetéssel. 

Elérhetőségek: 

Telefon: 87/479-124, 70/314-0270, 70/386-0310 

E-mail: kerartika@vazsonykom.hu 

  info@csicsogaleria.com 

 

Pihenési lehetőséget nyújt a Fűzfa utcában lévő játszótér, sportpálya. 

  

MADÁRSISAKOS ERDŐ 

A falu főteréről északi irányba indulva, 1 órás gyaloglással lehet elérni a Fenyves-hegyet, ahol 

májusban virágzik a fehér madársisak, és a vitézkosbor. A hegy tetejéről gyönyörű panoráma 

nyílik a Balatonra. 

 

SZT. ÁGOSTON TEMPLOM 

A Fő téren található templomot 1777-91 között építette a veszprémi püspök. Csicsón anyaegy-

házat alapított 1754-ben, hozzá tartozott Szentantalfa, Akali, Alsó- és Felsődörgicse, Monoszló, 

Budavár, Kisdörgicse, Udvari, Zánka, Tagyon, Vérkút és Ság. A megépült kőtemplomát Szent 

Ágoston tiszteletére szentelték. A templom utoljára 2011-ben lett felújítva. 

A templom biztonsági okokból zárva van, de előzetes megbeszélés alapján megtekinthető.  

Érdeklődni lehet: Bóday Gyuláné: 20/598-9637 

 

Kerékpár kirándulásra is alkalmas a környék. 

 

  

Kép és szöveg forása: www.balatoncsicso.hu, www.google.hu 

A kirándulási lehetőségekről bővebb információ: 

https://guideathand.com/hu/sight/balatoncsicso-jatszoter-sportpalya-es-falukemence 



BALATONSZŐLŐS 
Önkormányzat címe: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. 

Telefon: 87/580-180 

E-mail: polgarmester@balatonszolos.hu 

honlap: www.balatonszolos.hu 

GPS koordináta: 46.965856,17.827276 

 

 

 

Balatonszőlős egy 600 fős kisközség a Balaton-felvidéken, Balatonfüredtől és a Balatontól 5 

km-re északra, a Balatoni Nemzeti Park kapujában, a Pécselyi–medence keleti részén. 

Szomszéd települések: Tótvázsony, Balatonfüred, Pécsely. 

 

A település autóval és busszal a 71-es főútról Balatonfüreden keresztül könnyen 

megközelíthető. Kerékpárral szintén a 71-es főút mentén folyamatos kerékpárúton haladva 

Balatonfüredig, onnan kicsit nehezebb útszakaszt követve érünk Balatonszőlősre, de a táj 

szépsége minden fáradtságért kárpótol. 

 

Parkolási lehetőség a falu központjában a Fő út mentén lévő kisbolt mögött, illetve az 

Önkormányzati Hivatal épülete mögött lévő futballpályánál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvános WC, mosdó van az Önkormányzati épület felső szintjén, illetve a Közösségi Házban 

is, ezek napközben többnyire nyitva vannak, ha mégsem, kulcsot lehet kérni a falugondnoktól 

(20/599-7459), illetve a hivatal dolgozóitól (20/209-7779). 

 

A hivatal mögött található egy park játszótérrel, ahol asztalok és padok vannak, itt nyugodtan 

elköltheti tízóraiját a csoport, rossz idő esetén a hivatali felső nagyterem adhat menedéket. 



A délelőtt a lovakkal való ismerkedés jegyében telik: látogatás a Balatonszőlős külterületén 

lévő Patent Lovardánál. 

A lovarda megközelíthető busszal is vagy gyalogosan – ez egy kisebb túrával is felér – Pécsely 

irányába elindulva, a Balatonszőlős táblát elhagyva lassan látni a lovarda tábláját az út mellett, 

onnan az már mutatja, hogy balra le kell térni az útról és a murvás úton tovább haladva kb. 700 

métert megérkezünk a lovakhoz. 

A közel 5 hektáros területen a gyerekek közvetlen közelről ismerkedhetnek a lovakkal, 

etetésükkel, tisztán tartásukkal, a bátrabbak fel is ülhetnek akár a kis pónira, vagy valamelyik 

nagyobb lóra. 

A lovarda szívesen látja a fogyatékkal élő 

gyerekeket, sőt számukra lovas terápiás 

foglalkozásokat is tartanak. 

A lovarda a hét minden napján nyitva van, 

azonban a látogatás során előzetes időpont 

egyeztetés szükséges. 

Elérhetősége:  

Patent Lovas Oktatási Központ 

Balatonszőlős, külterület 0112/20 Hrsz. 

Zsarnai Katalin 06-20/970-1535 

E-mail: zskp@flicorp.hu 

Honlap: www.patentlovarda.hu 

 

 

Amennyiben a délelőtt folyamán a gyerekek és kísérőik kellően megéheztek, ugrás a buszba és 

irány a Kisgella szőlőhegy, nevezetesen a Papok Borozója nevű kisvendéglő, ahol családias 

környezetben csodálatos kilátással a Balatonra költhetik el házias ebédjüket. Minden gyerek 

garantált kedvence lesz a csurgatott tészta és a házi bodzaszörp. 

 

A vendéglőhöz tartozik egy kisállat simogató kecskékkel, nyuszikkal, baromfival, valamint egy 

játszótér is. 

 

A vendéglő busszal könnyen 

megközelíthető: a lovardától indulva 

visszamegyünk a faluba, onnan balra 

Tótvázsony felé fordulunk, kb. 1800 

m-t haladva a falu határától az út bal 

oldalán meglátjuk a vendéglő 

tábláját, onnan felfelé menet a 

hegyre további táblák mutatják az 

irányt egészen a parkolóig. 

 

A vendéglő nyitva tartása:  

Május 1. – október 15. naponta 12 órától. 

Október 15. – május 1. csütörtök – vasárnap 12 órától. 

December – február hétvégén 12 órától, valamint 

előzetesen egyeztetett időpontokban 

 

Információ: Papp Kristóf, 70/250-8481 

Honlap: www.gastropapp.hu 



Délután pedig legyen a túrázásé a főszerep. Erre az egyik legjobb úti cél a Malom-völgy. 

A Malom-völgy egy kellemes klímájú hűvös völgyben lévő pihenőhely. A völgy elején asztalok, 

padok, tűzrakó helyek, védőházikó fogadja a kirándulókat. Felső részében található a Noszlopy-

forrás valamint a Farkó kút. 

A völgybe busszal nem lehet bejutni, csak gyalogosan, kerékpárral, illetve lóháton. Így ha 

visszajön a csapat a falu nyugati végén lévő buszfordulóig, ott le lehet parkolni és gyalogosan 

a délre tartó utcán – Tó utca – át, a piros és zöld turista jelzésen folytatja az utat Aszófő felé. 

Az erdőhatárig a piros és zöld jelzés mutatja 

az utat, majd az erdőhatárnál a piros jelzés 

balra a Malom-völgybe visz. Ha viszont 

nem megyünk le balra a piros jelzésen, 

hanem folytatjuk utunkat az erdőben befelé, 

egy elágazáshoz érünk, jobbra vezet a zöld 

túra vonala, balra pedig egy jelöletlen, de jól 

járható úton 1400 m-t haladva - néhol 

szőlősorok közt - szintén a Malom-völgybe 

érünk. 

Amennyiben az út túl fárasztó lenne a 

gyerekeknek, a busznak lehetősége van 

Balatonfüred felől megközelítenie a 

völgyet, hogy a gyerekek ott szálljanak be a 

buszba. Így a busz a Balatonfüred-Aszófő 

közötti közútról haladva a Farkókő dűlőbe 

vezető makadám úton éri el a völgyet. 

 

Információ: 

Molyhos Erdőbirtokossági Társulat 

Reitner Ferenc 30/560-7855 

 

Kellemes időtöltést és jó szórakozást! 

 

Látnivalók még a környéken: 

 

Pécsely Zádor-vár (5 km) 

Balatonfüred Balaton, Lóczy-barlang, Koloska-völgy, Vadaspark (7 km) 

Tótvázsony Cseri Kastély (6 km) 

Tihany Bencés Apátsági Templom, Baba Múzeum, Levendula Ház, Magyar Királyok 

Történelmi Panoptikuma és Kalózmúzeum (13 km) 

Dörgicse műemlék templomromok (13 km) 

Nagyvázsony Kinizsi-vár (16 km) 

Nemesvámos Villa Romana (17 km) 

 



MONOSZLÓ 
  

Önkormányzat címe: 8273 Monoszló, Fő utca 40. 

 

Tel: 87/468-019 

 
E-mail: zankaph@t-online.hu 

 

GPS: 46.902856,17.641109 

 

 
Monoszló több mint 750 éves község, a 

Káli-medence keleti külön 

kismedencéjében fekszik, szelíd, erdővel 

borított domboktól ölelve. A Káli-medence 

legkeletibb mellékmedencéjében, a Taróra-

hegy, a Hangyás-tető, a Hegyestű és a 

Pangyér-hegyek között, „egy hegyektől 

kerített gyönyörű völgyben”. Ez a terület a 

Balaton-felvidék egyik legrejtettebb 

völgye, áthaladó útja nincsen, de még a két 

itt található zsákfalu, Monoszló és 

Balatonhenye között sincs közúti 

összeköttetés. Szomszédos települések: 

északnyugatra 1,5 km-re Balatonhenye, 

keletre, 4 km-re Szentantalfa, délkeletre, 6 

km-re Zánka, délnyugatra, 4 km-re Köveskál. 

 

A faluval egyidős a románkori kapuzatú református temploma. 

Református temetőjében a Káli-medencében egyedül itt fordul elő a 

fából faragott kalotaszegi fejfákhoz (kopjafákhoz) hasonló sírjel, 

amelyből az utolsó példányok a veszprémi és a pápai múzeumokba 

kerültek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEGYESTŰ 

 

A Káli-medence kapujának őre a Zánka és Monoszló között 337 méterre magasodó Hegyestű. 

A Balaton felől szabályos kúp alakot mutató hegy északi felét az egykori kőbánya lefejtette, a 

visszamaradt, közel 50 m magas bányafal azonban felfedi számunkra az 5-6 millió évvel 

ezelőtt működött bazalt vulkán belsejét. A vulkán kráterében megdermedt láva a kihűlés 



folytán sokszögletű, függőleges oszlopokra vált el. A látvány hazánkban egyedülálló, de 

európai viszonylatban is ritkaságszámba megy. 

A Hegyestű bazaltkúpjának tetejéről csodálatos tájképen figyelhetjük meg a Balaton-felvidék 

jellegzetes tájrészleteit, a természet és ember együttélésének tipikus képét. 

Az egykori bazaltbánya épületében létrehozott kiállítás emléket állít a kőbányászatnak, 

bemutatja a Balaton-felvidék és a Dunántúl geológiai felépítését, jellemző kőzeteit, ásványait, 

és a nemzeti park természeti értékeit. A Dunántúl 

jellegzetes kőzeteiből összeállított kőpark 

segítségével geológiai időutazáson vehetnek részt a 

látogatók. A fogadóépületben lehetőség van 

kiadványok, ajándéktárgyak megvásárlására, illetve 

frissítők fogyasztására. 

A Káli-medence számos gyönyörű panorámát nyújtó 

kilátóhelyet kínál, de a legcsodálatosabb közülük 

talán a hegyestűi bányaudvar nyugati peremén 

található, ahol panorámakép segítségével 

azonosíthatjuk a Káli-medencét övező hegyeket. Itt 

látható a Balaton, délről a Fonyódi-hegy, onnan nyugatra a Badacsony, a Gulács, a 

Keszthelyi-hegység, a Csobánc, a Fekete-hegy, a Boncsos-tető, a távolban még a Tátika is 

felismerhető. 

A helyreállított bányaépületekben kiállítás látható, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

térségének földtani felépítéséről, természeti értékeiről, s a bazaltbányászat emlékeiből. 

Innen is kiváló lehetőség nyílik gyalogosan, kerékpárral bejárni a Káli-medence természeti 

értékeit. Maga a túraútvonal kb. 1-2 órát vesz igénybe. 

Nyitva tartás 2016.tavaszától: 

Március 12- április 30. között:9:00 -17:00 (szürkületig) 

Május 1- augusztus 31. között:9:00 -19:00 (szürkületig) 

Szeptember 1- november 13. között:9:00 -17:00 (szürkületig) 

Jegyárak: Felnőtt jegy: 700 Ft Kedvezményezett jegy: 600 Ft Gyermek jegy (3-14 éves 

korig): 400 Ft 

Cím: Monoszló, külterület (Zánka és Monoszló között) 

Telefon: 87/555-291, 70/323-7396  

 
 

NYITOTT MŰHELY 

 

Kapás Krisztina, Gaál Ferenc 

 

Népi cserépkályha készítés, kerámiakészítés, csoportos kézműves foglalkozások 

8273 Monoszló, Fő u. 10. 

Tel: 87/469-062, 30/363-7102 Web: http://www.monoszloifazekas.extra.hu/ 

A műhely mellett kialakított nyári foglalkoztatóban 10-15 fős csoportokat fogadunk, akik 

megismerkedhetnek az agyagozás rejtelmeivel. A korongozáson kívül számos más agyag 

technika közül választhatnak a gyerek és felnőtt csoportok. A foglalkozások minimum 1,5 

órásak. Az ez idő alatt készült termékek kiégetésre kerülnek, és végül a készítő megkapja 

munkáját. Az agyagozáson kívül kézműves játszóházi foglalkozásokat is tartunk, az év 

bármelyik szakában, de főleg nyáron. Ilyenek pl. vesszőfonás, linómetszés, gyertyázás, 

papírmerítés, csuhézás, szalmázás, mozaikozás, batikolás, habkőszobrászat, kenyérsütés. A 

csoportokat előzetes időpont egyeztetéssel fogadjuk, a felkészülés miatt kérjük, jó előre 

jelezzenek.  



VILLA SILVESTRIS – MONOSZLÓI ERDEI ISKOLA ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 

 

8273 Monoszló, Templom utca 8. 

Férőhely:36-40 fő 

Tel: 30/966-1632, 87/468-167 

E-mail:monoszlo@villasilvestris.hu 

Honlap:www.villasilvestris.hu 

 

A Villa Silvestris 16 igényesen berendezett szobával áll vendégei rendelkezésére. Ebből 11 

kétágyas, 2 három- és 1 négyágyas szoba, továbbá egy ötágyas lakosztály. Öt szoba 

pótágyazható. Minden szobához saját zuhanyozó -WC 

tartozik. A szobák kényelme és az érintetlen természeti 

környezet nyugalma az üdülés, szakmai tanácskozások, 

tanfolyamok, tréningek, családi hétvégék, csendes napok 

ideális helyszínévé teszi. 
 

Iskolás csoportok: Iskoláknak: általános iskola 5. 

osztályától fölfelé; min. 20 fő, min. 2 éjszaka.  
Teljes panzió/fő/nap: 5715 Ft 
Félpanzió/fő/nap: 5080 Ft 
 

 

GYALOGOS TÚRAÚTVONALAK MONOSZLÓRÓL 

 

Monoszló – Balatonhenye – Magyal tető – Hamuházi forrás – Csicsói erdei iskola – Tűzköves 

erdő – Vigántpetend – Kapolcs – Királykő - 200 éves bükkfa – Csurgó kút – Balatonhenye-

Monoszló. 

Táv: 20 km.  

 

Monoszló–Csádé–Hegyi-tó–Újhegy–Monoszló. Táv: 5 km.  

 

Monoszló – Hegyestű Geológiai Bemutatóhely – Fekete-völgy – Hangyás-tető – Újma-tető–

Monoszló. Táv: 7 km.  

 

Monoszló – Újhegy – Balatonhenye – Csere kút – Fekete hegy – Eötvös Károly kilátó – 

Öreghegyi kút – Töttöskáli templomrom – Szentbékkálla – Velétei palotarom – Kőtenger – 

visszafelé ugyanezen az útvonalon. 

Táv: 21 km.  

 

Monoszló – Henyei rét – Balatonhenye – Csere kút – Köveskáli hegy – Köveskál – 

Cigánydomb–Mezőmál–Horogiséd–Monoszló. Táv: 15 km. 

  

Monoszló – Hegyestű Geológiai Bemutatóhely – Tar hegy – Tagyon hegy – Zánka strand-

Monoszló. Táv: 16 km.  

 

Idegenvezetés nem biztosított, azonban az útvonalak bejárása egyszerű és nem igényel sok 

időt. 

 

 

 



TÚRAAJÁNLATOK A KÁLI-MEDENCÉBEN 

 

Klastromtúra: 

 Salföld-temető - Új-hegy – kolostorrom - Salföld. Táv: 5 km.  

 

Csarab túra: 

Salföld - Aligvári major - Cser-hegy - Kütyüi-domb - Kan-hegy – Harasztosi-szőlőhegy – 

Kékkút - Theodóra-forrás - Kövágóörs. Táv: 8 km. 

 

Medence-alji túra:  

Kövágóörs - Keleti kőhát - Dani-kút - Tüskés-tó - Burnót-patak – Köveskáli Alsó Temető – 

Köveskál - Kornyi-tó - Kővágóörs. Táv: 10 km. 

 

Sátorma-kőtenger túra: 

Monostorapáti- Füzes-tó - Mátés-hegy – Szentbékkállai-kőtenger – Szentbékkálla Táv: 7 km 

 

Sátorma-kőtenger túra: 

Monostorapáti - Füzes-tó - Sátormai erdők - Hegyesdi út –Mindszentkállai-kőtenger - 

Mindszentkálla. Táv: 9,5 km. 

 

Idegenvezetés a falu részéről nem biztosított. Az útvonal távolságok rövidek, így pár óra alatt 

akár több variáció is bejárható. 

 

 

Kapcsolattartó: Svantner Natália 87/468-092 



PALOZNAK 

Önkormányzat címe: 8229 Paloznak Fő utca 10.  

Tel: 87/555-006 

E-mail: info@paloznak.hu 

GPS: 46.982834,17.941595 

 

Paloznak a Balaton északi partján, a Bakony hegység déli lábánál fekszik, Balatonfüred és 

Veszprém között, a 71-es főút mentén, a Balaton partján. 

Az erdőkkel borított lankás domboldalakról csodálatos kilátás nyílik a tóra. Kivételes 

mediterrán klíma alakult itt ki, ahol kora tavasztól késő őszig élvezhetjük a tiszta levegőt, a 

napfényt. 

A Balaton-felvidéki Kék túra útvonala áthalad a falun. 

Szívből kínáljuk a Hild-díjjal kitüntetett községünk műemlékeit, az Árpád-kori templomot, a 

haranglábat, a népi parasztházakat, a Tájházat a hozzánk ellátogató kirándulóknak. A 

turistacsoportok részére 1-1.5 órás idegenvezetést biztosítunk, melyen bemutatjuk Paloznak 

nevezetességeit, a Tájház néprajzi gyűjteményét. 

Idegenvezetés. 2000 Ft 
Előzetes bejelentkezés: 

Telefon: 30/ 9166 280, e-mail: info@paloznak.hu 

 

 

NEVEZETESSÉGEK 
 

Tájház 

Volt Diószegi ház, Fő utca 6. 

A lakóház a XIX. sz. elején épült. Első írásos adat 

1815-ből való. A szoba mestergerendájának felirata 

szerint 1888-ban készült, vagyis akkor újíttatott fel. A 

három osztatú lakóház szoba konyha kamra 

beosztású. A jelenleg szabadkéményes épület 

korábban minden bizonnyal füstös konyhás volt. A 

lakóház mai formáját az 1995-96-ban elvégzett 

felújítás illetve rekonstrukció során nyerte el. A 

házban kapott helyet a Tájház, aminek belső enteriőr 

kiállítása az XIX. sz. második felének paraszti világát 

mutatja be 

 

 
Napóra 

Millenniumi Park, Zrínyi utca 

Thewrewk Aurél által megszerkesztett és Szabó László szobrászművész által formába öntött 

napóra egy római kori minta alapján készült és éppen a római út mellett áll. 



 

Szt. Donát szobor 

Mázsa tér 

Nagy András fafaragó, népi iparművész alkotása. Szentelése 2000. Pünkösd vasárnapján volt. 

A szobrot védő kápolnát Márffy István tervezte és kivitelezte. Szt. Donát a szőlő és a bor 

védőszentje. 

 

 

Római katolikus templom 

A falu központjában emelkedő dombon áll a település első kőépítménye, a templom. 

Valószínűleg már a X-XI: században állott valamiféle fából ácsolt kápolna, melynek helyére a 

XI: sz.-ban kőtemplomot építettek. A templomot és temetőt egykor fal övezte. 1783-ban még 

állt, azóta nyomaiban látható. A sírkövek egy részét később befalazták, közülük a legkorábbi, 

kereszttel díszített, hatalmas vörös homokkő a középkori bővítés során lett a templom 

délnyugati sarokköve. A jelenlegi torony egy még későbbi építmény. A templom a XVIII. sz. 

végén nyerte el mai formáját.  

 

 

 

Kálvária 

Nagyhegyi u.  

Márffy István grafikus kezdeményezésére 

a paloznaki családok támogatásával épült 

meg az 1990-es években. 

A stációkat Márffy István tervezte és 

kivitelezte, a stáció képeket Petrás Mária 

keramikusművész készítette.  

 

 

 

Református harangláb 

Fő utca 10. 

A XIX. sz. elején épült gúla alakú tetővel, félköríves ablakokkal a négy égtáj felé. Teteje 

fazsindely borítású. 

 

 

Meseközpont 

Zrínyi u. 16. 

2010. szeptember 30-án, a Népmese napján 

nyílt meg Magyarországon a világ első 

Meseterápia Központja, mely a világot 

jobbítani akaró emberek nemes szándékából 

azzal a céllal jött létre, hogy egy komplex 

művészetterápiás modell keretében kapukat 

nyisson meg egy stabil, saját belső értékeken 

nyugvó, a szűkebb és tágabb környezettel is 

harmonikus kapcsolatot fenntartó élet 

kialakításához és a boldogság képességének 

elsajátításához. Pünkösdkor nyílt napon várják 

az érdeklődőket. 



Pongrácz kastély 

Mandula u. Csak az utcáról tekinthető meg! 

A ház valószínűleg az 1700-as évek második 

felében barokk stílusban épült. 1860-ban 

átépítették, bővítették. 1894-ben vásárolta meg 

Pongrácz Jenő koronaügyész. A szükséges 

javítást, átalakítást1927-ben végezték. Ekkor 

kapta az épület "mediterrán" stílusát. A háznak 

igen nagy méretű pincéje van, melyből rejtett 

csigalépcső vezet a felső lakószint falszekrénynek 

álcázott kis helyiségébe. Helyreállítását Márffy 

István a jelenlegi tulajdonos a 70-es években 

kezdte s napjainkig tart. A nagyház melletti un. 

"kis ház",- jelenleg házi kápolna,- Paloznak 

legrégibb épülete. 

 

 

Paloznaki Képíró Műhely Boda Balázs és Oláh Kati festők műterem-galériája.  

Zrínyi u.9. 

Vásznaikon a Pannon táj és a Balaton szépségeit örökítik meg. Különleges lehetőséget 

kínálnak azon érdeklődők számára, akik szívesen bepillantanának az alkotás folyamatába. 

Telefon: 87/479-010, 30/359-6207 
Egész évben látogatható/ telefonos egyeztetéssel. 

Weblap: www.bodabalazs.hu 

 

SZÁLLÁSHELYEK 

 

 

Paloznak Vendégház  

18 fő fér el. 

Cím: 8229 Paloznak, Fő u. 4. 

Telefon: 87/555-006, 30/916-6280 

e-mail: info@paloznak.hu 

 

Szálláshelyekről további információ: 

http://www.paloznak.hu/turizmus/szallashelyek 

 

 

Nagyobb csoportok legközelebb a Csopaki üdülőfaluban tudnak megszállni. 

Cím: 8229 Csopak Sport utca 9. 

E-mail és foglalás: udulofalu@csopak.hu 

http://csopakiudulofalu.hu/ 

 

 

 

Képek forrása: www.paloznak.hu 



SZENTANTALFA 
Önkormányzat címe: Szentantalfa Fő u. 37. 

Tel: 87/579-098 

E-mail: csaba.kiss.sztfa@gmail.com 

GPS koordinátái: 46.913251, 17.673777 

 

 

 

 

Szentantalfa 5 km-re a Balaton északi partjától a Zánkát Nagyvázsonnyal összekötő út mentén 

található. A település autóbusszal, autóval és biciklivel megközelíthető. 

 

 
 

LÁTNIVALÓINK 

 

Kiskút 

 

2002 nyarán újították fel a Kút utca végén a kiskút és mosó épületét, melyek fontos szerepet 

játszottak a falu lakóinak életében, hiszen a lakosság egy részének az ivóvizet ez biztosította. 

 

 

 



Evangélikus templom 

 

Fő u.  

A templom 1785-ben épült, torony nélkül, deszka-padlással, a 

község legmagasabb pontján. Innét csodálatos a kilátás a 

Balatonra és a Somogyi partokra is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páduai Szent Antal Katolikus Templom 

 

Templom u. 10. 

A jelenlegi református templommal szemben az utca másik oldalán 

áll a mai római katolikus templom. Tájolása északi. A bejárat a déli 

oldalon álló tornyon keresztül van. A hajó nyugati oldalához 

sekrestye épült.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent Balázs templomrom 

  

A Balázs-hegyen áll a XIII. századbeli Szent-Balázs 

templomrom, melyet 2001-2002 között sikerült 

részlegesen helyreállítani. A templom bejáratától 

csodálatos kilátás nyílik a Káli medencétől keletre 

fekvő szőlőhegyekre és a Balatonra.  

A Balázs templomrom kb. 2, 5 km-re található a falu 

központjától, érdemes gyalogtúrával kisétálni a 

hegyre, az oda vezető út kb. 35 percet vesz igénybe. 

A templomrom szabadon látogatható, a közelében 

elterülő tisztás pihenésre vagy akár piknikezésre is 

alkalmas. 

 

 

 

 



Rádiógyűjtemény 

 

Fő u. 18. 

Az evangélikus gyülekezeti házban megtekinthető Sólyom Gyula gyűjteménye. Látogatás 

előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Telefon: 30/365-6035 vagy 20/824-6931 

 

Helytörténeti gyűjtemény 

 

Templom u. 5. 

A gyűjtemény magánkézben működik, Nagy Lászlóné házánál, aki a következőket írta a 

gyűjteményről: „Férjemmel együtt létrehoztunk egy  helytörténeti kiállítást, a „NIVEGY-

VÖLGYI EMLÉKMŰHELY”-t, ahol a településünk múltjáról valló tárgyakat bemutathatjuk, 

és lehetőséget nyújtunk arra, hogy ezeket az érdeklődők ki is próbálhassák. Arra törekszünk, 

hogy minél többen kapjanak ízelítőt a kézműves hagyományokból, leginkább a népi fazekasság 

kipróbálása kapcsán.” Nagy Lászlóné szívesen tart fazekas és gyerekfoglalkozásokat. Az ezzel 

kapcsolatos információkat szintén telefonon lehet megérdeklődni 

A gyűjtemény látogatása bejelentkezéshez kötött. Telefon: 30/8117-463  

 

Rab Márta- kismesterség oktató 

 

Tevékenység: szalma-gyékényfonó, 

játszóház-vezető, népi kismesterség 

oktató, kézműves foglalkozás 

gyerekeknek, felnőtteknek, szövő, 

szalmafonó tanfolyam, mesterség 

bemutató. 

 

Foglalkozások megszervezéséhez 

előzetes egyeztetés szükséges. 

 

 

E-mail: rab.marta@gmail.com  



SZÁLLÁSHELY 

Nivegy-völgyi Ifjúsági Szálló 

 

Balatoncsicsó, Fő utca 1/a. Telefon:20/492-8535, http://balatoncsicso.hu/ifiszallo/ 

A szomszédos Balatoncsicsón található 50 férőhelyes üdülő kiváló helyszínül szolgálhat 

osztálykirándulás, nyári tábor, gólyatábor, edzőtábor, gyalog- és kerékpártúrák, stb. számára. 

Az Ifjúsági szálláson általános- és középiskolák, gyermek-, ifjúsági és sportegyesületek 

csoportjait, valamint családokat, baráti társaságokat egyaránt szívesen látnak.  

 

Szívből ajánljuk szomszédainkat Balatoncsicsót, Óbudavárt, Szentjakabfát, Tagyont is. A 

zánkai strandon, ami kb. 4 km-re fekszik Szentantalfától, kiváló lehetőség van a fürdőzésre is. 

Nagyvázsonyban, ami csupán 8 km, a Kinizsi várban a nyári szezon ideje alatt megtekinthetőek 

a várjátékok. 

 

 

Kapcsolattartó neve: Serestély Ada, serestelyada@yahoo.com 



ZÁNKA 

Önkormányzat címe: 8251, Zánka, Iskola utca 11. 

Telefon: 87/468-000 

Email: zankaph@t-online.hu 

GPS: 46.875058, 17.685025 

 

 

Zánka a Balaton északi partján, Balatonfüredtől délnyugatra, Balatonakali és Köveskál közt 

fekszik. Közúton, vasúton egyaránt könnyen megközelíthető. Településünk központi fekvésé-

vel, tiszta vizű strandjával, igényes szálláshelyeivel, minőségi szolgáltatásaival ideális színtere 

lehet egy sikeres és élmény dús nyaralásnak vagy iskolai kirándulásnak. 

 

HELYEK, AMELYEKET ÉRDEMES FELKERESNI 

 

Templom 

A község kiemelkedő műemléke a református temp-

lom. A sziklaszirten álló templom építését a 12. szá-

zadra teszik. Balaton-felvidék egyik legrégebbi 

temploma. A templomot a XVIII. században késő ba-

rokk stílusban felújították, majd 100 évvel később to-

ronnyal bővítették. 

 

Cím: 8251 Zánka, Petőfi Sándor utca 10. 

Megtekintése kb. 20 percet vesz igénybe. 

 

 

Tájház és Galéria 

A Tájház építése 1736 körülire tehető. Háromosztatú Balaton felvidéki parasztház. A ház három 

helyiségből áll: tisztaszoba, füstös konyha és kamra. Érdekessége, hogy nem egy bejáratú, mint 

általában a többi dunántúli parasztházak: bakonyi vagy zalai házak, hanem minden helyiség 

külön-bejáratú és a gádorra néz. A házban megtekinthetők korabeli mindennapi használati tár-

gyak, bútorok, munkaeszközök. 

A Galériában Szekeres Károly keramikus művész kiállítása látható. Külön épületben látható dr. 

Gáncs Lajos borcímke gyűjteménye. 

Állandó nyitva tartás nincs. Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadnak. Megtekintése 

kb. 1 órát vesz igénybe. 

Belépődíj: ingyenes 

 

Cím: 8251 Zánka, Fő utca 13. 

Telefon: 30/652-8285, 30/553-8477 

 

Gyógynövényvölgy  

Egy uniós pályázattal épült fel az ökocentrum, elsősorban ismeretterjesztő-oktató céllal. Ez itt 

a valódi házi patika. A helyszín lehetővé teszi, hogy a Gyógynövénykertben akár 500-féle nö-

vénnyel megismerkedjünk. Ezen felül nagy hangsúlyt fektet a különböző közösségek igényeire 



is: külön programmal egyaránt várják a táborozó diákokat, a családokat és más csoportos ki-

rándulókat. A völgy ismeretszerzés céljából érkező önkénteseket is fogad. A látogatóközpont 

területén számos, akár interaktív lehetőség adódik a Balaton-felvidéki gyógynövényekkel kap-

csolatos ismeretek megszerzésére és bővítésére. A vetítőteremben megtekinthetünk a gyógynö-

vényeket és felhasználásukat bemutató, tematikus ismeretterjesztő kisfilmeket, míg a 

manufaktúrában és a szaporító kertben a kezünkbe vehetjük az irányítást és kiélhetjük kreativi-

tásunkat: elkészíthetjük saját gyógynövényes termékeinket. 

A Gyógynövény-völgy egész évben, állandó nyitva tartással várja vendégeit. A növényvilág 

szempontjából aktív időszakban (tavasztól-őszig) hétről hétre különböző szakmai programok 

és rendezvények, ősztől kora tavaszig pedig tanfolyamok, tea- és füves borkóstolók, változatos 

témájú előadások várnak mindenkit, aki fogékony a különlegességekre, a kizárólag ezen a te-

rületen megfigyelhető csodálatos adottságokra. 

 

Cím: 8251 Zánka, Fő utca 3-7. 

Nyitva tartás:  

Nyugalmi szezonban (október 1 – május 1)  

Hétfő – péntek: 10.00 – 16.00 óráig.  

Szombat – vasárnap: 10.00 – 18.00 óráig, vagy külön egyeztetés szerint. 

Főszezonban minden nap 9.00 – 18.00 óráig. 

 

Belépődíj: felnőtt 1300 Ft, nyugdíjas, pedagógus, nappali tagozatos diák 1000 Ft. 

Megtekintése kb. 2-3 órát vesz igénybe. 

Felső tagozatos és középiskolás csoportoknak, valamint felnőtteknek ajánlanám elsősorban. 

 

 

Strand  

A zánkai strand a vasúttól és a buszmegállótól gyalog 5 perc alatt elérhető. A strand előtt halad 

el a balatoni bringakörút. A fejlesztéseknek köszönhetően a strand modern és gondozott. Az 

aktív szórakozást kedvelők számára van kialakítva homokos strandröplabda pálya, vagy a vízi 

kosárpalánk. A két árnyékos játszótérnek és a homokfövényes partnak is otthont ad. A közelben 

mind a vendéglátóhelyek, mind az árusok is megtalálhatóak. Strandszezonban a fürdőzőkre vízi 

mentő szolgálat ügyel, szombaton és vasárnaponként pedig az orvosi ügyelet minden eshető-

ségre készen áll. 

 

Nyitva tartás: júniusban 8.00 – 18.00 óráig, július 1-től augusztus 21-ig 8.00 – 19.00 óráig, 

nyitvatartási idő előtt és után sétányként és szabad strandként működik. 

Belépődíj: felnőtt 540 Ft, gyermek (6-14 éves) 260 Ft. 

 

 

Lovarda  

A zánkai Rozmaring Lovas udvar és Vendégház vendégei részére számtalan pihenési, kikap-

csolódási programot lovaglást, lovas kocsizást, szalonnasütést, grillezést, bográcsozást ajánl, 

amely így teszi még színesebbé és élményekben gazdagabbá az itt töltött napokat. A lovas udvar 

a Káli medence kapujában fekszik, csodálatos természeti környezetben. A lovaglás a világ 

egyik legnépszerűbb sportága és szabadidős tevékenysége. A látogatók elsajátíthatják a lovag-

lás rejtelmeit. Hangulatos fürdőszobás szobák, cserépkályhás fűtéssel októberig nyitva, a lovas 

udvarhoz tartozó turistaszálló nagyobb csoportokat is szívesen fogad. 

 

Cím: 8251 Zánka, Fő utca 51. 

Telefon: 70/318-9992 



Hegyestű 

Zánka és Monoszló között emelkedik a Hegyestű (337 m). A hegy szabályos kúp alakú. Az 

északi oldalát az ott működő kőbánya működtetésével egykor lebontották, így a közel 50 m 

magas bányafal megmutatja a bazalt vulkán belsejét. A csúcsáról nagyszerű kilátás nyílik a 

Balatonra. Miután az egykori bánya természetvédelmi kezelésbe került, 1996–97-ben rendbe 

tették az elhanyagolt területet. Az egyik bányaépületben 1998-ban állandó kiállítás nyílt, me-

lyen az egykori kőbányászatot, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti értékeit, a Balaton-

felvidék földtörténetét, kőzeteit és a Hegyestű kialakulását mutatják be. 

Nyitva tartás: 2016. tavaszától: március 12 - április 30. között: 9:00 - 17:00 (szürkületig) 

Május 1 - augusztus 31. között: 9:00 - 19:00 (szürkületig) 

Szeptember 1- november 13. között: 9:00 - 17:00 (szürkületig)  

Nyitva tartási időn kívül is látogatható. 

 

Belépődíj: felnőtt jegy: 700 Ft, kedvezményezett jegy: 600 Ft, gyermekjegy: 400 Ft 

(Fotó: www.termeszetjarok.blog.hu) 

 

Kalandpark  

Kötélen és nyeregben, hintázva vagy csúszva lehet bejárni a 1-5 méteres magasságban kialakí-

tott akadályelemeket, kivételes alkalmakkor akár még éjjeli sötétségben is. A pályákat életkor, 

magasság és nehézségi szint alapján különböztetik meg, de legkevesebb 140 cm magasnak kell 

lenni. Az akadálypályán túl íjászat, airsoft, rekesztorony építés és sárkányhajózás, valamint fal- 

és sziklamászás várja az aktív élet hívet. Megéhezés vagy szálláskeresés esetén karnyújtásnyira 

helyezkedik el a parkot körülvevő Erzsébet Tábor és Üdülőközpont közel 200 hektárnyi lehe-

tőségével. 



Cím: 8251 Zánka, Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum 

Telefon: 30/968-5579 

Nyitva tartás: Május 1 – Október 1, naponta 9.00-18.00.  

Belépődíj: 140 cm alatti pálya: 2000 FT/ 2 óra, 140 cm feletti pálya: 3000 FT/ 2 óra 

 

Haditechnikai Park  

A 71-es út mellett kialakított kiállítási területen egy vadászgépet, két helikoptert, egy légvé-

delmi rakétát, egy lokátort, egy harckocsit, két tüzérségi eszközt, lánctalpas járműveket, teher-

autókat és más, kisebb eszközöket helyeztek el. A kétnyelvű tájékoztató táblákon a magyar 

mellett németül olvasható, amit az adott fegyverről, eszközről, járműről tudni érdemes. 

 

Nyitva: Mindennap 9.00-21.00 

Belépő: 500Ft/fő 

 

HELYI TERMELŐK, VÁLLALKOZÁSOK, KÉZMŰVESEK, VENDÉGLÁTÓHELYEK, 

SZÁLLÁSHELYEK 

 

Erzsébet Tábor és Üdülőközpont 

A mintegy 200 hektáron a Káli-medence, Tihany és a Badacsony gyűrűjében elterülő gyermek-

városban elfoglaltságot valószínűleg csak az nem talál magának, aki elfelejtette a 11. úttörő-

pontot. A 2012-ben nagyrészt felújított intézményben strand, vitorlázás, stadion, kalandpark, 

teniszpályák, strandröplabda- és strand focipályák, gyalogtúraösvények, kilátó, színházterem, 

galéria, tájház és könyvtár is helyet kapott. Az erdős-ligetes környezetben pedig az apartma-

noktól a horgásztanyán keresztül a kempingig mindenféle szálláshely található. 

Cím: 8251 Zánka, Hrsz.: 030/13. 

Telefonszám: 87/568-500 

 

Bicskei üdülőtábor 

A területen 10 db 7 személyes, valamint 5 db 3-4 személyes faház található a szükséges közös 

vizes helyiségekkel, valamint napi háromszori étkezést biztosító konyhával. Rossz idő esetén a 

játszóházban lehet közös programokat szervezni. Itt játékok, pingpong-asztal, TV, DVD leját-

szó áll rendelkezésre. Május 30. és szeptember 15. között tart nyitva. 

Árak: Elő- és utószezon: szállás 1.700 Ft/fő/éj, étkezés: 1.800 Ft/fő (napi 3 étkezés), főszezon 

szállás, étkezés: 3.700 Ft/fő/éj (napi 3 étkezés)  

A faházak felszereltsége ifjúsági szálláshely kategóriának felel meg. Ágyneműhuzatot vagy há-

lózsákot hozni kell. Célszerű a hálózsák mellé párnahuzatot is hozni. Ágyneműhuzat bérlés, 

mosás: 650 Ft/alkalom 

Cím: 8251 Zánka, Újhegyi u. 21. 

Telefon: 20/551 7620 

Email: bicskeitabor@gmail.com 

 

Fészek Étel és Hotel 

8251 Zánka, Vérkúti utca 2, www.feszek.hu 

 

Theodora Étterem 

8251 Zánka, Hegyalja u. 4, 8251, www.theodoraetterem.hu 

 

 



 

 

 

 

Devecseri járás 
 

Doba 

Kiscsősz 



DOBA 
Önkormányzat címe: 8482. Doba, Kossuth u. 10. 

Tel: 88/502-920 

E-mail: doba@somlo.hu 

GPS: 47.165245,17.380327 

 

 

 

Doba a Somló északkeleti szoknyája tövében megbúvó kis település. Ajkától 26 km, Pápától 28 km 

távolságra van. A 8-as számú főközlekedésű útról Somlószőlősön keresztül vagy a Noszlop - Oroszi 

közúton érhető el. A kis falu történelme, jóléte összefonódik a szőlőheggyel, ami 435 m magas 

vulkanikus alkotás, magányos tanúhegy - „Isten itt felejtett kalapja” amelyhez számos mese, legenda, 

költői poétikus tájrajz kötődik. Hazánk legkisebb, ám egyik leghíresebb borvidékének, a Somlónak a 

része. A klíma, a bor, a helyiek temperamentuma, a történelem, az épített örökség, az ódon pincék, a 

természeti kincsek visszatérésre késztetik az erre járót. 

 

DOBAI VÁR 

Doba mellett, a hegy északi oldalán található, a hegy oldalában 

levő parkolótól turista jelzés vezet felfele, csak gyalog lehet 

megközelíteni. 

 

KINIZSI SZIKLA 

A várba vezető út mentén található bazaltszikla. A monda szerint 

itt pihent Kinizsi Pál, amikor a várba gyalogolt. 

 

SZENT MÁRTON FORRÁS 

A Somló keleti oldalán található. Régészeti lelőhely. 

 

SZENT MÁRTON KÁPOLNA: 

A hegyen 215 m magasan áll. 1300 körüli okmányok már említik 

ezt az ősrégi vallásos emléket. 

 

ERDÖDY KASTÉLY ÉS PARKJA 

A kastély 1836–ban épült, és a körülötte levő 

angolkert 260 holdjával kellemes sétára csalogat. 

 

KOPERNECZKY KÉP–GALÉRIA  

Több mint 60 alkotással várja az ide látogatókat      

 

HELYI TERMÉK HÁZ  

A galéria alatt kialakított teremben olyan 

megtermelt, előállított helyi és kézműves 

termékek gyűjteménye, ami a vidékre jellemző. 

 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

A XIV században épült. 

 



BÁLINT ÁRPÁD FASZOBRAI 

A fafaragó alkotásai megtalálhatóak a település számos részében. 

 

SZENT ISTVÁN KILÁTÓ: 

1938-ban épült és 12 m magas. Kiváló panorámát nyújt az 

idelátogatók számára. 

 

SZENT ISTVÁN EMLÉKMŰ 

A kilátó mellett egy fakeresztből és a mellette levő szoborból áll. 

A vártól turistajelzés vezeti ide a turistákat, ahol mini kávézó is 

várja őket. 

 

Ajánljuk a Somló és Környéke Borút Egyesület által létre hozott „Somlói okosutak” alkalmazást, ami 

térképet, útvonalvezetőt és programajánlót is tartalmaz. Letölthető a www.somloiborut.hu/somloi-

okosutak. Hat „okosút” indul Dobáról: a Kitaibel tanösvény, Dülöngélő Furmint útja, Juhfark útja, 

Rizling útja, Somlói körtúra, Somlói tekergő.  

 

A Gemara- Sk Leader Egyesület által gyalogút és kerékpárút került kijelölésre. Információs táblák, 

jelzések kerültek kihelyezésre, ami segíti a turisták és kerékpárosok tájékozódását. KERÉKPÁROS 

ÚTVONAL: Marcalgergelyi – Külsővat - Adorjánháza – Oroszi – Noszlop – Nagyalásony – Dabrony 

- Doba. A térképek letölthetők a www.gemara-somlo.hu/terkepek-ről.  A Szent Márton Kápolna 

látogatását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által létrehozott ’Szent Márton útjai’ segíti, 

ide csábítva számos külföldi turistát.  

 

Étkezési lehetőség nincs Dobán, de kérésre a devecseri Resti szállítja az előre igényelt menüt. 

A Somló bebarangolása- pince látogatásokkal összekötve vagy anélkül - számos érdekességet tartogat 

az ide érkezők számára. A különleges bazaltformák ritka növény és állatfajoknak nyújtanak otthont, 

ami tanulságos lehet iskolások számára. A Somló története, legendái, az itt élő emberek foglalkozása; 

a szőlőtermesztés, a bor készítés szintén felkeltheti érdeklődésüket. 

 

 

Első sorban a friss levegőn tartózkodásukat tartom fontosnak, a bicikli túrák, a gyalog túrák növelik 

állóképességüket, és nem utolsó sorban megismerhetik országunk egyik leghíresebb vidékét. 

 

 

Kapcsolattartó: 

Horváth Zoltán  

Telefon: 30/939-5561,  

E-mail: doba@somlo.hu 

 

 

 

 



KISCSŐSZ  

Önkormányzat címe: 8494 Kiscsősz, Kossuth u. 58. 

GPS: 47.195589,17.280311 

 

 

Kiscsősz község Veszprém megyében, a Devecseri járásban, Somló hegytől kb. 15 km-re 

található kis falu. 

Kiscsősz ismert intézménye az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület által működtetett 

Interaktív Faluház (Kossuth utca), melyet ma már a világ minden részén ismernek a magyar 

néphagyományt kedvelők. A múzeum mellett élő állatpark, lovas kocsizási lehetőség, 

nagyméretű táncos pajta várja a vendégeket, akik a szomszédos, 35 fős ifjúsági szálláshelyen 

meg is szállhatnak. A helyiség folyamatosan látogatható, munkaidőben jelen vannak az 

egyesület munkatársai. Előzetes szervezéssel lehetőség nyílik tematikus programok 

megvalósítására, programvezető igénybevételére. 

 

AZ ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET PROGRAM AJÁNLATA 

 

Erdei iskolai lehetőség (3-5 nap). Szállással, ellátással, igény szerint programokkal (lovas 

kocsizás, erdőjárás, növényismeret, vad ismeret, Nagy László Emlékház látogatása, táncház, 

népdal tanulás, játékos népi olimpia, kézműves foglalkozások. 

A programok néhány órás időtartamtól több naposig terjedhetnek. 

 

Szárnyasok tartásával ismerkedhetnek a gyerekek Végh Lajosnénál.  

Kiscsősz, Kossuth u. 4. 

Üveges Zsoltnál marhatelep látogatására és tejkóstolásra is van lehetőség.    

Kossuth utca 48. 30/630-8877 

Gyógynövény: Kovács Tiborné Kiscsősz, Károly u. 6. 

Tej, túró, sajt: Végh Lajosné Kiscsősz, Kossuth u. 4. 

Szálláshely: Ifjúsági szállás (35 fő), Kossuth u. 9. (20-3786459, Kovács Norbert),  

Bolt, italbolt: Gáncs Andrea 20-4637457 (Kossuth u. 53.) 

 

Kiscsősz közelében lévő látványosságok. 

Somló hegyen a Szent István-kilátó, a XIV. századi várrom, Szent Márton kápolna, Szent 

Márton kút, Szent Ilona kápolna és a Sédfő–forrás is szép túra az érdeklődők számára. Az 

egyesület elnökével egyeztetve megoldható a Somló hegy látogatására való személyszállítás.  

Dobán megtekinthető a Somlóvár nevű kastély, melyet az Erdődi család építtetett.  



A közeli Tüskevár községben még ma is 

dolgozik Tóth Gergely fazekas. Tóth úr és neje 

saját boltjában kínálja megvételre termékeit.  

Nyitva tartás: Hétfő - Szombat, 14 órától 18 

óráig.  

 

Levélcím: 8477 Tüskevár, Kossuth u. 26. 

Telefon: 88/259-501 

E-mail: fazekas54@invitel.hu 

 

Többnapos program esetén fürdőnapot is lehet 

tervezni a közeli Celldömölk, Ajka vagy 

Sárvári fürdőbe. Az egyesület kisbusza is 

könnyítheti a közlekedést vagy van lehetőség 

nagybusz bérlésére is. 

 

Minden korosztály számára szívesen ajánlom, 

de fő célcsoport a gyermek, ifjúsági és fiatal 

felnőtt korosztály 

 

Költség programtól függően. 

 

A valóságos falusi gazdálkodási formák a régi 

valóságukban vannak jelen a településen, 

rengeteg tanulási lehetőséggel, nagy szakmai 

háttértapasztalattal, több képzett pedagógussal 

megtámasztva. A csoportok mindannyiszor 

nagy élményekkel térnek haza a településről. 

 

 

Kapcsolattartó neve: Kovács Norbert 

Kapcsolattartó elérhetőségei: +36-20-3786459 

cimbi@iplus.hu  

 



 

 

 

 

 

Pápai járás 
 

Bakonyjákó 

Béb 

Külsővat 

Németbánya 

Ugod 

 



BAKONYJÁKÓ 
Önkormányzat címe: 8581, Rákóczi tér 9. 

Telefon: 89/350-001 

Email: onkormanyzat@bakonyjako.hu 

GPS: 47.224714, 17.60156 

 

 

 

 

Bakonyjákó Veszprém és Pápa közt, a 83-as főút mellett fekszik. Veszprémtől 35km, Pápától 

16km 



 

HELYEK, AMELYEKET ÉRDEMES FELKERESNI 

 

Járiföld major. Veszprém felől érkezőknek: Közvetlenül Bakonyjákó után elhelyezkedő 

település, mely közigazgatásilag Bakonyjákóhoz tartozik. 

 

Itt található egy üzem, amely fűrészáru, rakodólap és fa csomagolóelemek gyártásán kívül 

faapríték készítésével, újrahasznosításával foglalkozik. Korszerű bemutatótermében megújuló 

energia alapú tüzeléstechnikai 

berendezésekről is tájékozódhatnak. 

Gyermek és felnőtt látogatókat előzetes 

egyeztetés után szívesen fogadnak. 

 

 

Elérhetőségek: 

Nagy Pál 

Tel: 30/946-9247 

Telefon/fax: 89/350-007 

Email: info@jakofa.hu 

www. jakofa.hu 

 

 

 

 

Római Katolikus templom és plébánia 

Rákóczi u. 26 

 

A templom 2011-óta nyilvántartott műemlék, melyben 

előzetes megbeszélés alapján megtekinthetők liturgikus 

ruhák és eszközök, valamint teológiai témájú könyvek a 

XVIII-XIX.századból. 

 

 

Érdeklődni: Rudi Péter plébános 

Cím: 8581 Bakonyjákó, Rákóczi F. u. 35. 

Telefon: 89/350-003 Mobil: 70/410-2878  

 

 

 

 

 

Helytörténeti bemutató  

Rákóczi u. 63. 

 

A 83-as főúttal párhuzamosan helyezkedik el a Rákóczi utca. A templom előtti részen 

autóbusszal is lehet parkolni, innen gyalog pár perc sétával megközelíthető a Helytörténeti 

bemutató tér. 

 

A bakonyi népi építészet egyik jellegzetes épülete ez a ház. 

Bakonyjákón ez az egyedüli hely, ahol bemutatjuk azokat a berendezési tárgyakat, eszközöket, 



melyek egy sváb családban használtak. Az épület és a berendezési tárgyak is mind az itt élők 

hagyatéka, illetve adományaként kerültek a múzeumba, hogy méltó és hiteles módon 

bemutathassuk eleink mindennapi használati tárgyait, ünnepi viseleteit. 

 

Előzetes egyeztetés után csoportokat és egyéni látogatókat is szívesen látunk. Idegenvezetéssel 

és foglalkozásokkal várjuk látogatóinkat. 

Iskolai csoportoknak különböző kézműves foglalkozásokat és játszóházakat, 

csapatversenyeket, kalandtúrát, akadályversenyt és egyéb hagyományőrző programokat 

kínálunk az életkornak megfelelően. Pajtaszínház és kemence kiépítése folyamatban van, erről 

és a programokról szíveskedjenek érdeklődni. 

 

 

 

Érdeklődni: Polgármesteri Hivatal Bakonyjákó 

Cím: Rákóczi tér 9 

Tel: 89/350-001 

Takácsné Tompos Rita polgármester: 30/993-5891 

Email: onkormanyzat@bakonyjako.hu 

 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK, ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

Forrás Vendégház: Arany János u. 2. 

Erdei iskolai programokat állítanak össze általános és középiskolás korosztály részére, a 

Bakony-Balaton Geopark partnereként biztosítják egyedi foglalkozások során a természet és a 

hagyományok megismertetését. 

Kisvonatos erdei programokkal a Bakony élő és élettelen természeti kincses ládáját nyitják ki 

látogatóik számára. Minden programot az alábbi elérhetőségeken lehet egyeztetni: 

Németh Rita 89/350-187, 30/956-4211 

Email: info@forrasvendeghaz.hu, www.forrasvendeghaz.hu 

 

 

 



CSOPORTOKNAK MELEG ÉTKEZÉS LEHETŐSÉGE TELEPÜLÉSÜNKÖN 

 

Jákó Konyha: www.jakokonyha.hu 

A közelben van parkolási lehetőség, akár autóbusznak is. Kb. 1 perces sétával megközelíthető 

az étkező. Egyszerre 40-42 főt befogadó helyiséggel rendelkezik.  

 

Cím: Bakonyjákó, Rákóczi u. 28 

(bejárat: Óvoda udvaráról) 

Egyeztetés: Frum Ferenc 

Tel: 30/302-2830 

Email: frum56@gmail.com 

 

EGYÉB VENDÉGLÁTÓHELY 

 

Zuzmó Kuckó: (A 83-as út mellett, közel a falu központjához). Autóbusszal is lehet parkolni, 

közvetlenül a főút mellett található. Szendvicsek, melegszendvicsek, jégkrémek, üdítők, 

kávék stb. 

Üzemeltető: 

Jákó-Taki Kft.  

Elérhetőség: Takács Attila: 30/640-7515 

 

Áfész Bolt: 

Rákóczi u. 90 (Faluközpontban, a Faluházzal szemben) 

Nyitva: 

H-P: 06.00-16.15 

Sz: 06.00-12.00 

Vasárnap zárva 

Tel: 89/350-008 

 

 

 

NÉHÁNY VÁZLATOS PROGRAMTERVEZET 

 

A programok figyelemfelhívó, tájékoztató jellegű javaslatok. Konkrét ajánlatokért kérjük, 

keresse fel a fent leírt elérhetőségeken a szervezőket.  

 

1.Kirándulás autóbusszal, sétával. 

 

Kisebb korosztálynak, csoportbontásban, váltásban is. Délelőtti vagy egész napos program 

lehet. 

Autóbusszal érkezés Gannára, ott idegenvezetés (Esterházy mauzóleum), ökogazdaság 

megtekintése, sajtkóstolással. 

Rövid séta Döbröntére, játék a várnál, kézműves foglalkozások 
 

2.Kirándulás autóbusszal, kisvonattal 

 

Nagyobb (felsős tagozattól) korosztálynak, egész napos program. 

Autóbusszal érkezés Gannára, ott idegenvezetés (mauzóleum megtekintése), kisvonattal, 

átutazás Döbröntére. Várjátékok, túra az Ödön forráshoz, visszaérkezve: állatsimogató, 

sajtkóstolás továbbutazás kisvonattal Bakonyjákóra, ott helytörténeti bemutató megtekintése, 



kézműves foglalkozás, templomban lévő értékek megtekintése, kisvonattal tovább Iharkútra, a 

Bakonyi dinoszaurusz lelőhely megtekintése. Ebéd: Németbányán Ili mama konyhájánál, 

ökogazdaság megtekintése, kézműves foglalkozás (pl. csuhézás) a Tarka Boci Portán. 

Továbbutazás Bakonybélbe, közben a természeti értékekről ismertető előadás, Bakonybélből 

hazautazás. 

 

3.Kirándulás, gyalogtúrák, állomások és lehetőségek felsorolásával 

 

Ganna: Esterházy mauzóleum, ökogazdaság és napelem park megtekintése, kóstolási 

lehetőségek, játékos feladatok a település faluházában, kézművesség (Szarvaskör Egyesület) 

Döbrönte: akár gyalogosan is megközelíthető, de lehet közúton is (akár kisvonattal: Forrás 

Vendégház kisvonata) 

Vár: játékos feladatok (Szarvaskör Egyesület) 

Ökogazdaság, állatsimogató, sajtkóstolási lehetőség érdeklődni: Szarvaskör Egyesületnél: 

különféle kézműves foglalkozások (életkornak és tematikának megfelelően). 

Túrák, (Ödön forrás, Csurgó kút, stb.) Bitva pataknál vízvizsgálat, bográcsozás, szalonna, 

kürtős kalács sütés (mindenki elkészítheti a saját kalácsát, és megsütheti). 

 

Iharkúti dinoszaurusz lelőhely megtekintése idegenvezetéssel 

 

Németbánya: Tarka Boci portán ökogazdaság megtekintése, íjászkodás, egyéb kézműves 

foglalkozások (csuhézás, stb.) 

Étkezési lehetőség: Ili mama konyhája 

Német nemzetiségi gyűjtemény megtekintése. 

Kézműves kuckóban kézműves foglalkozások. 

Kisvonattal vagy egy nagyobb gyalogtúra keretében a Pisztrángos tó megtekintése, és tovább 

haladva, a Farkasgyepűn található erdei tanösvény, vagy Bakonybél fele a mészégető és egyéb 

természeti értékek megtekintése. 

Kisállat simogató (cikta juhok). 

bográcsozási lehetőség a Fő téren. 



BÉB 

Önkormányzat címe: 8565 Béb, Kossuth u.14 

Tel: 89/354-647 

E-mail: pmh.ugod@wdsl.hu 

GPS koordináta: 47.343322, 17.601645 

 

 

A Bakony és a Pápai síkság találkozásánál, a Gerence patak kanyarulata és az Öreg-Séd között, 

Pápától 10 km-re található a csendes, nyugalmas kistelepülés. 

 

Béb falváról az első írásos emlék 1256-ból származik.1544-ben a török felégette, ezt követően 

200 esztendőn át lakatlan pusztaság volt. 

1741 januárjában érkeztek lotharingiai német és jóval kisebb számban Morva-menti szlovák 

családok, akik újrateremtették Bébet. 

 

Szent Annának szentelt imaházuk 1748-ban már biztosan állt és 1791-ben szentelték fel a mai 

Szent Anna templomot, amit Gróf Eszterházy Károly építtetett. A templom barokk stílusban 

épült és szép freskók díszítik, a falán pedig emléktábla található, amit a lakosság állíttatott né-

met elődeik betelepítésének 250, és a templom felszentelésének 200. évfordulójára. 

 

A templom mellett található Világháborús em-

lékmű, példaként mutatja Béb elődeinek múltját és 

üzenetét a jelen kor számára. 

2016. július 31-én kopjafát állítottak a templom elé. 

 

A templomot bármikor meg lehet látogatni előzetes 

egyeztetést követően.  

 

Egyeztetni lehet:  

Happ Árpád, telefon: 30/283-2635. 

 

A templommal szemben, a tájházban egyháztörté-

neti és iskolatörténeti kiállítás található. A falu lakosságának történelme és munkássága fellel-

hető a kiállított tárgyakban. 

 

A Tájházba nincs belépő jelenleg és előzetes egyeztetést követően lehet látogatni. 

 

Egyeztetni lehet: Happ Árpád, telefon: 30/283-2635. 

 

Már a középkorban elterjedt szokás volt kint a szabadban, utak mentén vagy a határban keresz-

teket állítani, amelyek előtt egy rövid imára vagy egy főhajtásra megállt az arra járó. 

Bében és Béb környékén 8 kereszt található, amit fogadalomból, engesztelésül, vagy emlékez-

tetőül általában magánszemélyek állítottak fel. 

 

Az első út menti kereszteket, a tizennyolcadik század végén állították a bébi határban. 

Nagygyimót felöl érkezve a Stark-kereszt áll és fogadja a Bébre érkezőket. 



A Nagygyimótra vezető régi út mentén, ott ahol egy kis híd vezetett át az Öreg-Séd patakon, 

egy ismeretlen család állíttatott egy keresztet 1860-ban. Ez a Fehérhídi-kereszt. 

 

A községháza közelében áll a Veiland-kereszt, amit Isten dicsőségére emeltetett Weiland Já-

nosné 1930-ban. 

 

A templom előtti kőkeresztet 1907-ben állíttatta egy adományozó, engesztelésből megbánt vét-

kekért, vagy átélt szenvedésekért. 

 

A temetőbe lépőt Krisztus elé vezeti az előtte magasodó kereszt, amelyet 1855-ben emeltek 

Thomas Grob emlékére. A temető bejáratától balra áll a magyar államalapítás ezeréves múltjá-

nak emlékműve. 

 

A Tó kereszt vagy Sulyok-kereszt, a falu Ugod felé 

eső alsó végén, a tónál található. 

A kereszt két kisgyermek tragikus halálának emlékét 

őrzi és 1887-ben állíttatta Wéber János és felesége. 

 

Az Ugodra vezető út mentén, az elágazásnál áll egy 

kőkereszt, ami a falu bakonyi kapuját oltalmazza. 

 

A szőlőhegy azon kapujánál, amely a bébi oldalon ta-

lálható, 1815-ben állítottak fel egy kőkeresztet, 

amely ma is őrzi a hegy kapuját. 

 

Egy kellemes, 2-3 órát tartó séta alkalmával a látogató megismerheti a falu történelmét és szép-

ségeit és minden korosztály, a 10 évestől a nyugdíjasig eltölthet egy kis időt egy szép és csendes 

környezetben. 

 

 

 

 

Kapcsolattartó neve: Happ Árpád 

Telefon: 30/283-2635 

 

 

 

 

 

 



KÜLSŐVAT 

Önkormányzat címe: 9532 Külsővat, Kossuth u. 70. 

Telefon: 89/342-090 

e-mail.: pmkvat@gmail.com 

Honlap: www.kulsovat.hu 

GPS koordináta: 47.296147, 17.226728 

 

 

 

Külsővat község Veszprém és Vas megye határán helyezkedik el, Pápától 22, Celldömölktől 7 

kilométerre. Autóbusszal és vonattal egyaránt megközelíthető. A falu neve az oklevelekből 

ismert „Vot” személynévből ered, első említése az 1300 évekből ismert. Az idelátogatók sok 

helyi értékkel ismerkedhetnek meg, amikből itt csak ízelítő adható. 

A teljes infrastruktúrával rendelkező falu dinamikusan fejlődik, nyugodt, békés légköre 

biztonságos életet ad minden lakójának.  

. 

 

 

 

 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

 

Az egykori általános iskola udvarán található 

helytörténeti gyűjtemény, melynek segítségével 

megismerhetjük a Marcal medence természetrajzát, 

valamint községünk gazdag történelmi múltjának 

emlékeit. A gyűjtemény az önkormányzatnál történt 

bejelentkezés alapján látogatható. 

 

 

 

 

 

ÁRPÁD-KORI MŰEMLÉK KATOLIKUS 

TEMPLOM 

 

Az templomot valószínűsíthetően a XIV. században 

alapíthatták, majd a török seregek pusztításai után 

1794-ben építették újjá. Érdemes megtekinteni a 

gyönyörűen faragott padokat, amik a tüskevári pálos 

kolostor megszűnése után kerültek ide. 

2015-ben történt felújítás során előkerült egy felírat, 

amit restauráltak, így eredeti állapotában látható. 

 

 

 



ZRÍNYI EMLÉKMŰ 

 

Községünk legfőbb nevezetessége a falu központjában 

álló, Zrínyi Miklós költő és hadvezér szobra, aki 1663-

ban itt tartotta több mint 8000 katonát felsorakoztató 

hadimustráját, amelyen részt vett minden közjogi 

méltóság. Az itt élők évente megemlékezést tartanak a 

tiszteletére 

 

 

MARCAL FOLYÓ 

 

A községünk határában található folyó választja el 

Veszprém és Vas megyét egymástól. A szabályozott 

folyó kiáradásakor ismét az eredeti természetes medrét 

önti el, amelynek gazdag élővilágát megcsodálhatjuk. 

Tiszta vize nyáron felfrissülést ad, sokan horgásznak 

gazdag halállománya miatt. Partján végigsétálva 

csodás kilátás nyílik Külsővatra és Mersevátra 

egyaránt.  

 

 

 

 

SZENT ANNA KÁPOLNA 

 

Külsővat határában a főút mellett található 

nevezetesség, melyet 1755.július 24-én Szent Anna 

tiszteletére szenteltek fel. A hívők minden évben 

szentmisét tartanak ott a szent tiszteletére. 

 

 

 

 

 

KÜLSŐVAT-BÁNHALMAPUSZTA, SCHMIDT 

KASTÉLY 

 

Körülbelül 2 kilométeres séta után érkezünk a 

Külsővathoz tartozó Bánhalmapusztára. A romantikus-

eklektikus kastélyt angolkert stílusú fás gyűjtemény 

látható. Ma az Agroprodukt Zrt. tulajdonaként tartja 

fenn, csak korlátozottan látogatható. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZOCIÁLIS OTTHON 

 

Az Intézmény 1973-ban kezdte meg működését 80 

férőhellyel. 1991-ben történt fejlesztés eredményeként 

ma már 198 ággyal a Pápakovácsi Szociális Intézmény 

2. számú telephelye. Olasz támogatással és 

közreműködéssel ökumenikus kápolnát építettek 1998-

ban.  

 

 

 

 

HORVÁTH BALÁZS EMLÉKTÁBLA 

 

Külsővat községben töltötte gyerekkorát a rendszerváltozás első 

belügyminisztere. Az önkormányzat megalakulásának 25. évfordulóján 

avatta fel az Önkormányzati Törvény beterjesztőjének emléktábláját 

Boross Péter korábbi miniszterelnök. 

 

 

EMLÉKTÁBLÁK 

 

A Polgármesteri Hivatal falán található még Rákóczi Ferenc, Zrínyi Miklós és Béri Balogh Ádám 

emléktáblája 

 

 

További információ kérhető: Takács László Tel: 30/363-47-08 



NÉMETBÁNYA 

Önkormányzat címe: 8581 Németbánya, Fő tér 3. 

Telefon: 89/350-141 

E-mail: onkormanyzat@nemetbanya.hu 

GPS koordináta: 47.217077,17.644643 

 

 

 

A település a 83-as főút felől, Bakonyjákóról lekanyarodva található zsákfalu.  

Kb. 100 fős település a Bakony szívében, mely a Bittva patak mentén hosszan elnyúló egyutcás 

falucska volt. Ma már több utca is megtalálható itt. 

 

HELYEK, AMELYEKET ÉRDEMES FELKERESNI 

 

A Fő téren található a Faluház, valamint a Szent Márton kápolna, mely a kitelepítés 50. 

évfordulójára közadakozásból épült. A Faluházban helyet kapott egy kisebb helytörténeti 

gyűjtemény, valamint megtalálható ott a Falu Krónika is, melyet 20 éve vezetnek. 

Megnyílt az alkotóház, melyben szövőszékek, sváb ruhák, és régi hagyományokat felidéző 

eszközök kaptak helyet. 

Idegenvezetés és megtekintés előzetes egyeztetés után a polgármesteri hivatal elérhetőségein 

lehetséges. 

Polgármester: Blaskovits Zoltán  

Telefon.: 30/278-1189 

 

Németbánya főterén bográcsozásra, kemencében való sütésre és kézműveskedésre alkalmas 

terület, ill. épület egyaránt megtalálható. 
 

Bakonyi Betyárok Nemzeti Egylete 
 

Németbányán volt 

Savanyú Jóska betyár 

egyik rejtekhelye. Neki és 

a betyárvilágnak állít 

emléket ez az egylet. 

Részt vesznek a település 

rendezvényein, regölnek, 

jókívánságokat osztanak.  

Előzetes egyeztetés után 

bemutatókat és kézműves 

foglalkozásokat is vállal-

nak. 

 

 

Elérhetőségük: 

Schmidt Attila  

tel.: 06-70-381-1296  



Ili Mama Konyhája: 

 

Saját maga által megtermelt alapanyagokból készíti házias ételeit. Maximum 15 főt tud 

kiszolgálni. A község honlapján megtalálható az étlap, amiről lehet választani, de egyéni 

igényeket is ki tud elégíteni. Hagyományos sváb ételeket is lehet rendelni. 
 

Hellebrandt Jenőné 

Németbánya, Kossuth L. u. 4. 

Telefon:06-30-267-7158 

E-mail: bodrogi.ilona@freemail.hu 

 

Tarka Boci Porta 

 

Falusi vendéglátás, szállás lehetőség és megegyezés szerint egész napos programok várják az 

ide látogatókat.  Agroturizmussal foglalkoznak. 

Állatsimogatás, íjászat, történelmi játszóház, íjászat, akár egész napos elfoglaltságot is biz-

tosítanak osztályoknak, csoportoknak. Bepillantást nyerhetnek a mezőgazdaság, állat-

tenyésztés, gazdálkodás folyamataiba. Sváb 

hagyományőrző program, német nemzetiségi 

ételek készítése és nemzetiségi hagyományok, 

táncok és játékok felelevenítése. 

 

 

 

Elérhetőség: Narancsik Imréné 

Németbánya, Kossuth L. u. 26 

 

Telefon: 89/350-264, 30/769-0790 

E-mail: tarkabociporta@gmail.com  

www.tarkabociporta.hu 
 

 

Cikta Egyesület 

 

Magyarországi Cikta Juhtartók és Tenyésztők Egyesülete. Az egyesület célja a Magyarországon 

ritka és veszélyeztetett, védett őshonos cikta házi juh fajta, kultúrtörténetileg autentikus, eredeti 

formában és az eredetihez hasonló környezetben történő megőrzése, valamint annak keretében 



hagyományos hasznosítási formáinak felélesztése és népszerűsítése. Húshasznosítás, tej-

hasznosítás, gyapjúhasznosítás. 

Előzetes megbeszélés után megtekinthetők, rövid ismertető után állatsimogatás is lehetséges 

akár. 

Elérhetőség: Németbánya, Kossuth L.u.50 

Blaskovits Zoltán  

Telefon: 70/377-7671  

E-mail. info@cikta.hu 

 

 

Ujvári Herba és Magyar Forrás Manufaktúra  

 

Gyógynövények gyűjtésével, szárításával, forgalmazásával foglalkoznak.  

Gyógynövény szedő és ismeretterjesztő túrákat szerveznek.  

 

Ujvári Szilvia 

Németbánya Kossuth L. u. 53. 

 

Telefon: 89/350-202, 30/868-0834, 20/962-0258 

E-mail: szilviujvari@gmail.com 

http://magyarforras.lapunk.hu/ 

 

Nordic Walking Szabadidősport Közhasznú Egyesület 

 

Nordic Walking és más bakancsos túrák szerveznek minden korosztály számára.  

Elérhetőségek: Dávid Éva 

8581 Németbánya, Tiszafa u. 2. 

Telefon: +36-30-971-9092; +36-30-520-4970 

E-mail: info@hun777.hu, info@nordicwalkingturak.hu 

http://www.nordicwalkingturak.hu/ 

 

Egyéb látnivalók Németbányán: 

 

Pisztrángos tó: 

1973-ban, a Bittva-patak felduzzasztásával hozták létre a Bakonybél és Farkasgyepű közötti 

erdészeti út mentén, egy erdős hegyek közt megbúvó apró völgyben a Németbánya és 

Farkasgyepű közti Pisztrángos-tavat. Kedvelt horgászhely, bár a névadó pisztráng hiányzik a tó 

halállományából. Tiszta, szubalpin klímájú levegője, a hely nyugalma, a tölgy-, bükk, és 

fenyőerdők ölelésében fekvő tavacska megpihenésre, elmélkedésre hívja a látogatót.  

Németbányáról kijelölt turistaútvonalon át lehet menni a szomszédos Farkasgyepűre a tó 

érintésével. 

Jelölt turistautakról bővebb információt a www.turistautak.hu oldalon lehet találni.  

 

A gyalogtúrákról és az erdei út használatáról érdeklődni az önkormányzatnál, illetve a 

Bakonyerdő Zrt. Farkasgyepűi erdészeténél, illetve Németbánya község Önkormányzatánál 

lehet. 

 

Farkasgyepűi Erdészet, 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 30. 

Telefon: 89/584-500 

E-mail: farkasgyepu@bakonyerdo.hu 



UGOD 

Önkormányzat címe: 8564 Ugod, Kossuth L. u. 32. 

Tel: 89/353-313 

E-mail:   ugod@globonet.hu 

GPS: 47.32105,17.601933 

 

 

 

 

A Kisalföld és a Bakony találkozásánál, a Gerence-völgy bejáratánál találjuk Ugodot. A 

vadban gazdag környék már a bronzkorban lakott volt. Ezt bizonyítják a katonavágási 

halomsírmezőn feltárt késő bronzkori halomsírok. Dióspusztán az I.-III. századi római kori 

épületek maradványai szerint a római korban legalább háromszáz évig lakták. A vár területén 

végzett ásatásokon előkerült IX.-X. századi edény maradványok már a honfoglaláskor 

meglévő magyar településre utalnak. 

Bátran nevezhetjük az ország egyik legszebb vidékének. Nyugati irányban a Kisalföld rónája, 

keletnek fordulva a Bakony hegyvidéke tárul elénk.  

 

A Szárhegyi kilátó és tanösvény látogatásakor megismerkedhetünk a Bakony élővilágával, 

természeti szépségeivel, a csodálatos kilátással.  

 

A Falumúzeumban láthatják a letűnt korok paraszti életének mindennapos eszközeit, 

használati tárgyait.     

 

 

SZÁRHEGYI KILÁTÓ ÉS ERDEI TANÖSVÉNY 

 

Az Ugodi Erdőbirtokossági Társulat 2015-ben közjóléti létesítményként hozta létre az erdei 

kirándulóhelyet, a hely- és erdőismereti tanösvényt, valamint a 18 méter magas kilátót, 

mely az ugodi vár tornyaira emlékeztetheti a kirándulókat. 

Az Önkormányzat épülete elől indulunk a 4,3 km-re lévő kilátó felé. A dombon felfelé 

haladva 400 méter megtétele után baloldalon láthatjuk a 18. század második felében készült 

Plébánia épületét az előtte lévő Piéta szoborral.  

Előttünk kissé jobbra a 13. század közepén épült ugodi vár megmaradt részének 

falmaradványai tűnnek a szemünkbe, rajta az 1759-ben felszentelt katolikus templommal. A 

templom körül megtekinthetjük az 1888-ban készült Kálvária stációit és a Golgotát.   

A templomot elhagyva egyenesen haladunk tovább a Petőfi utcában. 1 km gyaloglás után 

elérjük a település utolsó házait. Innen már kavicsozott úton folytathatjuk kellemes sétánkat a 

Bakony erdeje felé.  

A tanösvény az erdőben indul, teljes hossza mintegy 1500 méter. Tengerszint feletti induló 

magassága 281 méter, az ösvény legmagasabb pontja a 356 méter magas Szárhegy, melyre a 

kilátó épült. A tanösvényen elhelyezett táblák részletesen bemutatják a környező erdő növény 

és állatvilágát. Érdekes és hasznos információkkal gazdagodva folytatjuk túránkat. 

Utunk során, a tanösvényen haladva több helyen is kisebb pihenőhelyet találunk asztallal és 

padokkal. A kilátó alatt egy nagyobb, tűzgyújtó hellyel is rendelkező pihenőhely látható. A 

kilátóhoz felvezető erdei úton gyalogosan még feljebb haladva található egy fedett erdei 



pihenőhely, tűzgyújtó hellyel és szabadtéri padokkal, asztalokkal. 

A közkedvelt kilátó felső emeletéről gyönyörű kilátás nyílik az előttünk elterülő tájra. Tiszta 

időben láthatók az Alpok hófödte csúcsai. Szemünkbe tűnik a Kőszegi hegység, más irányban 

Csorna épületei, vagy Rábacsanak házai sejlenek fel a távolban. Szinte karnyújtásnyira 

érezzük a Somlót és a Ság-hegy ormait. Megcsodálhatjuk a fél Dunántúlt, 

megismerkedhetünk a Pannon táj szépségeivel és mindezt ingyen, a nap 24 órájában. A 

tanösvény és a kilátó ingyenesen látogatható.  

 

A túra az Önkormányzat épületétől számítva oda-vissza mintegy 8-8,5 km. 

 

A tanösvény és a kilátó látogatása minden korosztály számára, kicsiknek és nagyoknak 

egyformán ajánlott. Különösen hasznos lehet a fiatalabb korosztálynak, diákoknak, gyarapítva 

 biológiai és földrajzi ismereteiket.   

  

 

                                                     

A Szárhegyi kilátó megközelítése 

 

 



Szárhegyi kilátó 

 

 

 
 

                                                             Kilátás a Szárhegyről 

 

 

FALUMÚZEUM 

 

A falumúzeum 2016-ban jött létre a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat aktív 

közreműködésével. A több száz tárgyból álló néprajzi gyűjtemény nagyobb része a múlt 

század első felének használati és berendezési tárgyai, de találhatók közöttük 18-19. századból 

származó eszközök, konyhai edények is. Megtekinthetők az elmúlt korok paraszti életének 

mindennapos használati tárgyai, mezőgazdasági eszközei. Az érdeklődők többek között 

megismerhetik a kender és len házilagos feldolgozásához használt kendertörőt, a gerebent és a 

lábitóval hajtott fonó eszközt, a rokkát is.  

 

A falumúzeum megtekintése korhatár nélkül, bárkinek ajánlott. Elsősorban az iskoláskorú 

fiataloknak nyújt hasznos információkat, kellemes időtöltést.    



 

Falumúzeum 

 

 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentésre az alábbi telefonszámokon: 

 

30/659-3442 

70/424-5488 

20/482-4916 

A múzeum ingyenesen látogatható. 

 

Múzeum címe: 8564 Ugod, Kiss János u. 29. 

 

Kapcsolattartó: Szabó Mihályné 

Telefon: 30/659-3442  

  



 

 

 

 

 

 

Sümegi járás 
 

Gógánfa 

 



GÓGÁNFA  

Önkormányzat címe: 8346, Gógánfa, Deák F. u. 23. 

Tel: 87/457-122 

E-mail: titkarsag@gfakj.t-online.hu 

GPS: 47.021634,17.189402 

 

Gógánfa a Veszprém, Zala, Vas megyei hármas határnál, a Marcal folyó mellett fekszik, 

Veszprémtől 80 km-re, a 84-es főközlekedési úttól kb. 5 km-re. 

Az Országos Kéktúra Magyarország leghosszabb és legrégebbi gyalogos túramozgalma 

Gógánfa mellett halad el. 

 

Első írásos említése 1281-ből Gógánfalvaként ismert. Névadója Gógán várispán, akinek birtoka 

volt Dabronctól délre. 

 

 

JELENTŐSEBB ÉPÜLETEK 

 

A Keresztelő Szent János templom 1767-ben épült, késő 

barokk stílusban. A templom előtt 1782-ben készült barokk 

alkotás, Nepomuki Szent János szobra áll. 

 

A gógánfai kápolna 1780-ban épült, majd később 

klasszicista stílusban átalakították.  

 

A Kisfaludy utca elején áll a Gyömörey-Külley-kastély. 

Nevezetessége, hogy a fiatal Kisfaludy Sándor itt 

ismerkedett meg Szegedy Rózával, a Himfy szerelmei 

múzsájával, későbbi feleségével.  

A Külley-kastély mai épületét a főbejárat előtti terasz 

burkolatában és a bejárati homlokzat jobb sarkán látható 

jelzés szerint 1921-ben emelték egy régebbi épület helyén. 

Az 1930-as évektől iskola működik az épületben. Az 

impozáns épületet a mainál nagyobb park vette körül, 

néhány szép facsoport még most is emlékeztet rá. 

Az épületek kívülről látogathatóak. 

 

Gógánfa közelében érdekes látnivalókat tartogat Veszprém 

megye egyik legkisebb települése, Ötvös is. Vas és Zala 

megye határának közelében található, és olyan kiemelkedő 

műemlékekkel dicsekedhet, mint Szegedy Róza szülőháza, 

vagy a Szegedy-Széchenyi-kastély. 

A felújítás alatt álló épületek kellő óvatossággal 

látogathatóak. Gyerekeknek csak felnőtt felügyeletével 

ajánlott. 

 

 



VENDÉGLÁTÓHELY 

 

Szomszéd Music Club 

Címe: 8346 Gógánfa, Vasút u. 6. 

A hét minden napján nyitva tart. 

Nagy térrel rendelkezik, ezért nagyobb létszámú rendezvények lebonyolítását is vállalják 

előzetes megbeszélés alapján. Kapható pizza, üdítő, nyáron fagylalt is. 

Telefon: 87/950-900 Facebook: https://www.facebook.com/szomszed.music/ 

  

 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG 

 

A Gógánfa Önkormányzat tulajdonában levő ifjúsági szállás 21 fő elhelyezésére alkalmas.  

Címe: Gógánfa, Új u. 2. 

Telefon: 87/457-122   

E-mail: titkarsag@gfakj.t-online.hu 

Ára: 2550 Ft/fő/éj 

 

 

A pihenni, kirándulni vágyóknak nyugodt és családias környezetet nyújtó település. 

 

További információ: 

Lang Edina /közösségi munkás/ 

edinalang@citromail.hu 

 



 

 

 

 

 

 

Tapolcai járás 
 

Gyulakeszi 

Kővágóörs 

Mindszentkálla 

Tapolca 



GYULAKESZI 

Önkormányzat címe: 8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55. 

Telefon: 87/411-371 

Honlap: www.gyulakeszi.hu 

GPS koordináta: 46.867952, 17.480119 

 

 

 

A 707 lelket számláló község Veszprém megyében, a Balaton-felvidéken, Tapolcától alig 4 

kilométerre, a Csobánc hegy nyugati lábánál, Devecsert Badacsonytomajjal összekötő 7317. sz. 

úton fekszik.  
Ősrégi település, amelyen megtalálhatók minden kornak a nyomai. Első okleveles említése 

1180-ban Kesző néven történt, 1522-től szerepel Gyulakeszi néven. 1678-től a herceg Ester-

házy család volt a település földesura. 1869-ben nagy tragédia érte a községet, tűzvész követ-

keztében az egész falu leégett templomával együtt. A település lassan épült fel a szörnyű tragé-

dia után. 

A település újkori fejlődésében meghatározó szerepet játszik Tapolca és a Balaton közelsége. 

Csobánc hegy, a tetőn Csobánc várának romjai: 

A Csobánc vulkanikus eredetű tanúhegyeink egyike. A hegyről, a várból nagyon szép panoráma 

nyílik a Káli-, és Tapolcai-medencére, a Bakonyra, valamint a csillogó Balatonra. Botanikai 



értékei is jelentősek. A sárga virágú sziklai dercevirág előfordulása a környéken egyedüli, s itt 

van az egyetlen dunántúli lelőhelye a baglyos kőtörőfűnek. 

 

Csobánc várát az 1250-es években kezdték építeni. Fennállásának nagy részében a rátóti 

Gyulaffy család tulajdona. A török időkben végvár, melyet soha nem tudott a török bevenni, 

részben fekvése, erődítettsége okán; másrészt Gyulaffy László várkapitány és katonáinak hősies 

helytállása miatt. A vár, miként falu is, 1678-tól a herceg Esterházy család tulajdona. A kuruc 

időkben újra megnőtt a hadászati jelentő-

sége, majd a Rákóczi szabadságharc leve-

rése után, sok más várhoz hasonlóan az 

osztrák hatalom lerombolta. Ma romjai 

láthatóak, régészeti feltárás alatt áll.  

 

További információk: 

www.csobancvar.hu 

Megközelíthetőség: Gyulakeszi vagy Di-

szel felől a zöld turistajelzésen, illetve az 

Országos Kéktúra útvonaláról felkanya-

rodva, Káptalantóti felől. 

GPS koordináták: N 46o 52’18.0 E 17o 30’14.3 

 

PAPSAPKA KÖVEK 

 

A hegy északi oldalán elhelyezkedő kisebb kőtenger, mely nevét a kövek alakjáról kapta. 

GPS koordináták:  

N 46o 51’964 E 17o 29’686 

 

„ROSSZTEMPLOM” 

 

Gyulakeszi felől haladva a hegycsúcs felé, az út-

ról látható kőépület romja. 

Eredetileg a XIII. században épült román stílusú 

templom, később gazdasági épületként használ-

ták. Nevét a népnyelvnek köszönheti. 

 

A FALUBAN TALÁLHATÓ LÁTNIVALÓK 

 

Kisboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplom, a falu temploma, önállóságát elvesz-

tette, ma a Zalahalápi Plébániához tartozik. Címe: Kossuth u 25. 

 

A templommal szemben, az út másik oldalán szép barokk Szentháromság szobor látható. A 

templom kertjében jellegzetes dunántúli stílusú Kőkereszt. 

 

A templom mögött látható Gyulaffy László bronz mellszobra, Merencsics Tibor alkotása. 

További információ, nyitva tartás: dr. Renner Sándor Atya, 30/300-4120 

Csigó Malom 

 



Tapolca irányából a községet elérve, bal kéz felől, elsőként pillanthatjuk meg az épületegyüt-

test. Ezen a helyen a történelmi dokumentumok szerint, már az 1200-as évektől kezdődően 

vízimalom, majd gőzmalom állt. A jelenleg látható épület az 1980-as évektől kezdődően mű-

emlék.  A műemléki Csigó Malom név az építtető nevéből ered. 

Az épület jelenleg magántulajdonban áll. A Csigó Malom 2010-től kezdően a funkcióváltás 

eredményeként, Stílus Galéria néven egy kulturális, művészeti és kereskedelmi központtá vált. 

Szellemi élményt és vásárlási lehetőségeket ötvöző helyszínként épült be a Balaton-felvidék 

idegenforgalmi kínálatába.  

 

Elérhetőség: Stílus Galéria, Antikvitás, Kossuth u. 109. 

Telefon: 20/534-1333 

Nyitva tartás: Hétfő - Vasárnap: 9-17 óráig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyulakeszi Esterházy kastély 

 

18. században épült, barokk stílusú épület. 

GPS koordináták: N 46° 52,003' E 17° 28,812 

 

 



Gyula Vezér Lovas birodalma 

 

Gyula Vezér Lovas birodalmát a falut átszelő úton, a települést Nemesgulács felé elhagyva 

érhetjük el. Lovarda, háziállatok, palánk várja az 

idelátogatókat. Lehetőség van lovaglásra, lovas ko-

csikázásra, hagyományos háziállatok megtekinté-

sére, házi tejtermékek kóstolására. Előre egyeztetés 

alapján iskolás csoportokat is fogadnak, komplett 

programcsomaggal. 

 

Érdeklődni lehet:  

Németh Gyula Várkapitány 20/931-7446 

Csobánc Hegy, Hrsz. 050/4 

További információ: www.gyulavezer.hu 

gyulavezer@vazsonykom.hu 

(Képek és szöveg forrása: www.gyulakeszi.hu) 

 

TERMELŐK 

 

Mészáros Zsuzsanna, sajt és egyéb tejkészítmények, 

Cifra márkanéven. Itt lehetőség van kipróbálni a sajtké-

szítést 

További információ: 20/973-5745, 

www.sajtesjoghurt.hu 
Nagyné Horváth Katalin, lekvárok, zöldségkrémek, sa-

vanyúságok. Vásárlás, kóstolás 

További információ: 30/308-5075, www.csobancize.hu 

 

VENDÉGLÁTÓHELYEK 

 

Gyulakeszi Autós Pihenő, a „Nádas”. 

Elérhetőség: Kossuth u. 110., Tapolca felől érkezve a Csigó Malmot elhagyva a kanyarban 

található. 

Telefon: 87/412-467 

Nyitva tartás: H-V: 8-20 

 

BAK Vendéglő, a régi Esterházy kastély szomszédságában működő étterem, pizzéria, cuk-

rászda. 

Elérhetőség: Petőfi u. 4. a főutcáról a templommal szemben kell jobbra lekanyarodni. 

Telefon: 87/434-166, www.bakvendeglo.hu 

Nyitva tartás: H-V: 11-22 

 

Csobánc Büfé, a falu központjában található presszó, mellette Coop élelmiszerbolt. 

Elérhetőség: Kossuth u. 27. Telefon: 30/217-9283 

 

SZÁLLÁSHELYEK 

 

Gyula Vezér Lovas birodalma 

Panziójuk 14 főt fogadására alkalmas; 2-3 ágyas szobák, közösségi helyiség, szauna, kerti ki-

ülő, sütögetési lehetőség várja a vendégeket. 



Elérhetőség: Mészáros Zsuzsa, 20/973-5745, www.gyulavezer.hu 

 

BAK Vendéglő és Panzió 

Panziójuk a régi malom hangulatos épületében, 4 db 2+1 ágyas szobával, közösségi helyiség-

gel, étkezési lehetőséggel várja vendégeit. 

Elérhetőség: 87/434-166, www.bakvendeglo.com 

 

A településre érkezve, tetszőleges sorrendben megtekinthető 

 

- a falu központjában található épített nevezetességek megtekintése 

- kirándulás a Csobáncra, a vár romjaihoz, igény szerint vezetett túrával 

- látogatás Gyula Vezér Lovas birodalmában, itt megbeszélés, költségráfordítás függvé-

nyében lehetséges lovaglás, vagy hosszabb, komplexebb program, osztálykirándulások 

fogadását, bonyolítását is vállalják 

- étkezés valamelyik vendéglátóhelyen 

- hosszabb program esetén szálláshely igénybevétele 

 

A település látnivalói, illetve a programlehetőségek fél napostól akár két-három napos kirán-

dulásig nyújtanak különféle alternatívákat. 

 

Minden korosztály számára ajánlható, de kiemelten általános iskola felső tagozatos tanulóinak 

ajánlanám. A település és a vár fekvése, történelmi múltja számos földrajzi – természeti - tör-

ténelmi összefüggésre segít rávilágítani. Emellett gazdag programválaszték - lovaglás, háziál-

latok, termelői élelmiszer, hagyományőrzés- segít élményszerűvé, emlékezetessé, mintegy ész-

revétlenné tenni a tanulást. 

 

A faluban található nevezetességek megtekintése, kirándulás a Csobáncra térítésmentes. 

Vezetett túrák, lovas- és egyéb programok, étkezés költségei megegyezés szerint. 

 

A település egyaránt rendelkezik földrajzi, természeti, valamint kulturális értékekkel, melyeket 

jól szervezett programmal akár egy 

nap alatt is fölfedezhet egy osztály. 

Emellett egyéb kiegészítő progra-

mok is gazdagíthatják a tanulók is-

mereteit, élményanyagát. Elsősor-

ban Gyula Vezér Lovas Birodalmá-

ban van erre lehetőség, lovaglás, 

sajtkészítés, hagyományőrzéssel 

való megismerkedés révén. Szerve-

zési szempontból pedig, a település 

jól megközelíthető, látnivalói vi-

szonylag közel helyezkednek el egy-

máshoz, szállás, étkezés a faluban 

megoldható.  

 

 

További információ: 

Szennyainé Kovács Veronika Polgármester 

Telefon: 87/411-371, www.gyulakeszikonyvtar@citromail.hu 



KŐVÁGÓÖRS 

Önkormányzat címe: 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2. 

Tel: 87/464-017 

E-mail: jegyzo@kovagoors.hu 

                                            GPS: 46.848909,17.600618 

 

 

Kővágóörs a Balaton-felvidék, közelebbről a Káli-me-

dence egyik legjelentősebb települése, amely Pálköve tele-

pülésrésszel egész a Balaton-partig nyúlik. 

A Káli-medence, régiesen 'Kállai-medence' a Balaton-fel-

vidéki Nemzeti Park része. Zánkánál kezdődik és Balaton-

rendes, illetve Ábrahámhegy közelében az Örsi-hegy hatá-

rolja. Az itt húzódó hegyvonulat vörös homokkőből van, 

sok hegyet azonban bazalttakaró borít. A szél évmilliók 

alatti munkájának állítanak emléket a kőtengerek, ami Kő-

vágóörs, Szentbékkálla, Salföld, s Kisörs térségében fi-

gyelhetők meg. A hatalmas, a szél által lecsiszolt kövek 

egyedülálló látványt nyújtanak. Északi részén a Fekete-hegy nyúlik el, a déli szegélyétől már 

nincs messze a Balaton. A Fekete-hegy tetején lévő kilátóból gyönyörű kilátás nyílik az egész 

medencére, de ellátni innen Tapolca és Tihany irányába is. A medencét a Burnót-patak szeli át, 

mely Ábrahámhegynél ömlik a Balatonba, s megemlítendő még a medence közepén elhelyez-

kedő Kornyi-tó, s gazdag madárvilága.  

 

 

THEODORA TANÖSVÉNY 

 

A kékkúti Theodora tanösvényen kirándulva 8 km hosszan, 15 állomáson keresztül ismerked-

hetünk meg a Káli-medence természeti kincseivel, vízkészletével és a Theodora ásványvizek 

eredetével. Az önmagába visszatérő nyomvonalú tanösvény a Káli-medence délnyugati részén 

a Kékkúti Ásványvíz Zrt. palackozóüzemétől a Theodora Kereki-forrástól indul, majd a Sásdi-

patak mentén a Kornyi-tó irányában halad, ezt követően pedig a tavat északi irányból megke-

rülve a kővágóörsi Mosóház-forrás érintésével tér vissza Kékkútra.  

 

 

KŐTENGER 

 

Kővágóörs keleti szélén kezdődik földtani nevezetessége, az ún. Kőtenger. Eredete: vulkanikus 

utóműködés során ezen a területen hévizes források törtek fel a föld mélyéből, s ez kemény 

kőhalmazzá ragasztotta össze az itteni fehér homokot. Az előttünk elterülő gyönyörű Káli-me-

dencét ez időben szinte beterítette a Kőtenger sziklasokasága. Azóta a sziklák nagy részét ki-

bányászták és csak néhány szép sziklaképződmény maradt meg mutatóban, védetté nyilvánítva.  

A kies Káli-medence a nevét a honfoglaló magyarok bírájáról, Kál horkáról kapta. Ez a vidék 

volt a Kál nemzetség szálláshelye, nevük a mai napig megőrződött a környékbeli települések 



nevében. A pannon beltenger egykori turzásait, kvarc-

homok rétegeit kovás kötőanyag cementezte össze. A 

rendkívül kemény kvarchomok kőtömbök ellenállnak a 

felszíni pusztításnak. Mint valami megkövesedett nyáj, 

úgy sorakoznak a tömbök Kővágóörs és Szentbékkálla 

közelében.  

 

 A Káli medence malomkövei messze földön híresek és 

keresettek voltak. 

 

 

KERNÁCS-HÁZ (TÁJHÁZ) 

 

Cím: Kővágóörs, Petőfi u. 18. 

A Balaton-felvidék páratlan szépségű Káli-medencéjének legnagyobb településének, Kővágó-

örsnek egyik látványossága az 1821-ben emelt kisnemesi lakóház, amely az egykori Vicispán 

(Petőfi) utca 18. szám alatt áll. A helybeliek által egykori tulajdonosairól, Kerkápoly - kúria-

ként, illetve Kernács-házként ismert népi jellegű műemlék épület hosszú éveken át üresen állt. 

Vásárlás útján állami tulajdonba került, majd 1987-ben Wirth Péter és Benkő Ágnes, a buda-

pesti székhelyű Stúdió Kisszövetkezet építésze 

elkészítette az épület helyreállítási terveit, mely-

nek kivitelezését 2006-ban fejezték be. 

 A falazott szerkezetű, barokkos ívelésű kis- és 

nagykapun át megközelíthető szalagtelken, fésűs, 

előkertes beépítéssel emelt épület mélyen benyú-

lik a telekre. Alaprajzi elrendezése kétlakásos 

házra utal: az épület utca felőli része kétmenetes, 

a tornácról nyíló nagyszobához kisebb hálófülke 

kapcsolódik. Mindkét helyiség csehsüveg bolto-

zatos, a sarkokban, a boltvállaknál szokatlanul 

nagyméretű cseppdíszekkel. Az árkádos tornác az 

utcai szobától kezdve az épület teljes hosszán vé-

gigfut, a legutolsó sarokpillér a kapcsolódó ha-

rántboltkővel együtt érintetlenül megtalálható. Az eredetileg hatpilléres (mára négy pillérköz 

elfalazott), boltozott gádor mellvédjeinek építését a kutatás egy későbbi időpontra helyezi. A 

lakás legtöbb helyisége a gádorról nyílott, így a csehsüveg boltozatos keskeny pitvar is, amely-

hez szabadkéményes konyha csatlakozik. A síkmennyezettel borított hátsó szoba a pitvarhoz 

egy ajtóval csatlakozik, ennek megvilágítása a gádor felől egy ablakon át történik. A szoba 

mögött elhelyezett hombáros, illetve a kamara helyisége a gádorról nyílik, s mindkét helyiséget 

síkmennyezet fedi. Az épület hátsó traktusában - a lakóházzal egy fedél alá emelve - egy önálló, 

négy helyiségből: pitvarból-konyhából, innen nyíló kamarából, illetve a pitvarból nyíló nagy- 

és kisszobából álló lakrész következik, melynek bejárata a pincelejáró előtt van. Barokkos íve-

lésű, vakolatdíszes utcai oromzata téglából falazott. Rajta két ablak, míg a padlástér két téglalap 

alakú- legfelül egy kerek nyíláson át kapja a megvilágítást. A homlokzat felső felén az 1821-es 

évszám látható. A lakóház berendezése Kővágóörs nemesi társadalmában a XVIII. században 

megjelenő, s francia gyökerekkel bíró dulicai Duchon család háztartásának három nemzedékére 

jellemző gazdag eszközanyagából, valamint változatos bútoraiból, sokszínű tárgyi világából áll. 

Bútorainak jelentős részét Rúzsa Mihály asztalosmester, a faragott kép- és tükörkereteket pedig 

maga a családfő, a kitűnően rajzoló és faragó Duchon Zsigmond (1873-1960) készítette az 



1800-as évek végén, illetve a követező század 

elején. E páratlanul sokrétű tárgy együttest 

Duchon Vilma (1905-1985) és Ida (1913-1993) 

őrizték meg, illetve adtak át bemutatás véget. 

A Kernács-ház helyreállítása 2005-2006-ban a 

Kincstári Vagyoni Igazgatóság beruházásában, 

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a 

Kincstár anyagi támogatásával történt. 

 

Látogatás: A Tájházat időpont egyeztetés alap-

ján lehet látogatni. 

Kapcsolat: 87/464-383 

 

 

 

Belépődíjak: felnőtt: 400 Ft, diák: 200 Ft, nyugdíjas: 200 Ft 

Csoportos, 10 fő felett: felnőtt: 300 Ft, diák, nyugdíjas: 100 Ft. 

 

 

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 

 

Kővágóörs középkori eredetű, majd barokk stílusban át-

épített temploma a település központjában, kiemelkedő 

sziklaszirtre épült. A belsőt felül cseh boltozatsor fedi. A 

teret szinte teljesen betölti a nyugati tégla-, a déli és 

északi fakarzat, valamint a XVIII. századi padok. Mind a 

külső, mind a belső megjelenésében barokk templom kö-

zépső szakasza magába foglal egy korábbi XIII. század 

első harmadára tehető román templomot. A templom be-

rendezése között szép míves készítmény a szószékoltár, 

mely a XVIII. századból való, a keresztelőmedence 

1866-ból származik. Az orgona 1833-ból való. 

 

Látogatás: előzetes időpont-egyeztetés alapján. A belépés díjtalan. 

 

Kapcsolat: Veress István 8254 Kővágóörs Jókai út 24. Telefon: 20/824-7390 

E-mail: kovagoors@lutheran.hu  

 

 

KATOLIKUS TEMPLOM  

 

A dac-templomnak nevezett katolikus templom.  

Kővágóörs római katolikus temploma késő barokk stílusban 1774-1795 között épült. Felszen-

telésére 1802-ben került sor Nagyboldogasszony tiszteletére.  

A helyiek azért nevezték “dactemplomnak” is, mivel közel van az evangélikusokkal közösen 

felújított és egykor közösen is használt templomhoz.  

Látogatás előzetes időpont-egyeztetés alapján, a belépés díjtalan. 

Kapcsolat: 87/571-023 

Email: fistv64@pannonmail.hu  



MOSÓHÁZ 

 

Kővágóörs határában, a Kékkút felé vezető úton a Theodora tanösvény látványosságaként ta-

lálható a permi vörös kőből helyreállított mosóház, amelynek szomszédságában 1949-ben még 

vágóhíd állott. Érdekesség, hogy ezen a vágóhídon két, a római korból származó kőlapot hasz-

náltak asztalnak. Kővágóörsön a mosói Séd partjára épült mosóháznak a vize télen-nyáron 

+18ºC fokos volt. Ennek első említése az 1700-as évekből való. 

Mosás szigorú rend szerint Az itt 

élő asszonyok általában kedden, 

szerdán mostak, a vágóhíd szomba-

tonként működött. A mai háziasz-

szonynak talán eszébe sem jut, 

hogy a mosásnak hajdanán szigorú 

rendje volt, s olyan hiedelmek is fű-

ződtek hozzá, amelyeket illő volt 

megszívlelni. Vasárnap és a na-

gyobb egyházi ünnepeken kívül ti-

los volt pénteken, különösen nagy-

pénteken mosni. Nem mostak az 

asszonyok Luca napján, halottak 

napján, a Dél-Dunántúlon még 

Borbála napján sem. Úgy tartották, 

hogy aki pénteken mosott ruhát 

hord, abba belecsaphat a villám. 

Az asszonyok a ruhát még otthon 

szétválogatták mosás előtt, úgy vitték a mosóházba. (A mosószappan házilag készült. A disz-

nóölésnél nyert zsiradékot, főleg bélzsírt, lúgkővel forralták, deszkaládákba tették, a levét lyu-

kakon kicsorgatták, a megdermedt szappant felszeletelték.) A fehérneműt és az ágyneműt még 

otthon szappandarabokkal kifőzték, és öblíteni vitték a mosóházba. A mosásra szánt ruhaneműt 

volt, aki talicskán vagy kordén szállította, mások egy textilből varrt, kör alakú, kitömött hurkát 

tettek a fejükre, és azon vitték a mosnivalót. Még az is előfordulhatott, hogy férfiember segített 

a hurcolkodásban. 

A mosás rendje egyszerű volt, a beszappanozott ruhát „pufókba” rakták egymásra, aztán neki-

álltak sulykolni. Nem lehetett leányálom a munka a hűvös őszi vagy téli napokon, még akkor 

sem, ha közben jókat pletykáltak. 

A mosóház egyszerű kőépület volt, átfolyó vízzel, amelyen két palló volt keresztben és hosz-

szában lefektetve. Egyiken a szennyest, a másikon a már tisztát tartották. A kimosott ruhák 

kicsavarásához jó erőben kellett lenniük az asszonyoknak, akik számára a mosás akkor ért vé-

get, amikor a vonyódott (még nedves) ruhát odahaza rátekerték a mángorló sodrófára, és simára 

hentergették. A száraz ruhát aztán gondosan összehajtogatták, és mehetett a szekrénybe. 

 

BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE EMLÉKMÚZEUM 

 

Cím: 8254 Kővágóörs-Pálköve 

Elérhető a strandon keresztül. 

Pálköve egyik első, de mindenképpen legnevezetesebb lakója a 20. század jelentős politikusa 

és újságírója, Bajcsy-Zsilinszky Endre volt. Bajcsy-Zsilinszky fedezte fel a Balaton-partnak ezt 

a vadregényes részét. Azt mondta, hogy a teljesen beépítetlen, fákkal körülvett, Balatonba 

nyúló terület éppen elhagyatottsága miatt alkalmas az igazi pihenésre.  



Kezdetben Bajcsy-Zsilinszky egy nagyobb területet bérelt Pálkövén, ahol semmiféle építmény 

nem volt. A politikust ez nem zavarta, minden nyáron heteket töltött el itt sátorozva. A Kővá-

góörs azzal a feltétellel adta bérbe neki a telket, hogy tizenhat évig nem kér érte pénzt, ám 

addigra házat kell építenie rá, és azzal együtt kell visszaadnia a területet. Ennek mögöttese az 

volt, hogy a környékén strandfürdőt terveztek, és azt remélték, hogy a Bajcsy-Zsilinszky épí-

tette ház lesz az új üdülőterület központja. A politikus pedig – pénze akkor éppen nem lévén – 

bízott abban, hogy csak összeszed annyit, amennyiből építkezni is tud, meg ki is tudja majdan 

váltani üdülőjét. 

Közben Bajcsy birodalma szomszédságában igen olcsón telkekhez lehetett jutni, a Kis-

gazdapárt politikusa kevésbé tehetős barátait is arra bíztatta, hogy vegyenek itt üdülőpar-

cellát, nehogy neki nem tetszők kerüljenek ide. Ez sikerült is, a magyar úri középosztál y 

tisztességes tagjai kezébe került Pálköve nagy része.  

A később Sopronkőhidán a nyilasok által kivégzett Bajcsy-Zsilinszky mindenféle dikta-

túrát elutasított, a baloldalit éppúgy, mint a jobboldalit. Ebbéli véleményének természe-

tesen Pálkövén is a rá jellemző indulatos módon hangot adott. 1937-ben épített egy kis 

házat üdülőtelkén. Kortársai visszaemlékezése szerint, noha képviselősége a fővároshoz 

kötötte, igazi otthonának Pálkövét tartotta. Itt írta cikkeit lapjának, a Szabadságnak.  

 

 

BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE EMLÉKHÁZ 

 

A tragikus sorsú politikus nyaralója ma emlék mú-

zeum. Pálköve máig megtartott rendje, nyugalma, és 

békéje őt igazolja. Pihenni, alkotni valójában jórészt 

csak a csendben lehet. 

Látogatás: május 01.-szeptember 30. 10-18 óra, a kul-

csokat a strand pénztárosától kell elkérni. 

 

Belépődíj: nincs. 

 

 

 

 

 

Parkolási lehetőség: A Káli Étterem parkolója (Jókai utca 48.) 

 

VENDÉGLÁTÓHELYEK, SZÁLLÁSHELYEK 

 

 

Kővágóörs-Kapolcs-(Sion) Evangélikus Egyházközség  

 

A szállás címe: Kővágóörsi Evangélikus Szállás és Táborhely, Kővágóörs Jókai út 24  

Férőhely: 60 fő 

Ár (fő/nap): 800-1500 Ft. Helyben étteremben megoldható az étkezés. Apartman használatával 

melegítő konyha saját főzéshez, melegítéshez gáztűzhellyel, mikrohullámú sütővel. Asztalok 

hideg étkezéshez, hűtőszekrény a tároláshoz. Kertben bográcsozáshoz szalonnasütéshez alkal-

mas tűzrakó hely, bogrács, bográcsállvány.  

Kapcsolat: Veress István, 8254 Kővágóörs Jókai út 24. 

Telefon: +36 20 824 7390  

E-mail: kovagoors@lutheran.hu  



Pálkövei ifjúsági szállás, turistaszállás  

 

Ajánlott iskolák, gyermek és ifjúsági egyesületek számára  

Szállás +reggeli+vacsora: 3000-3400 Ft/fő/éj 

Szállás+reggeli+ebéd+vacsora: 3800-4200 Ft/fő/éj 

(18 év feletti vendégek esetén a részvételi díj a diákcsoportos részvételi díj 120%-a) Csoporto-

kat legalább félpanzió - reggeli, vacsora- igénybevételével fogaduk  

Nyitva tartás:Április közepétől szeptember végéig 

Kapcsolat: 8254 Kővágóörs–Pálköve, Pálkövei út 60. 

Tel./fax: 87/464-264, 87/563-053 

 

 

Kővágóörs és környéke nem egy napra, de egy hónapra elég látnivalót kínál az ideutazóknak. 

A fenti ismertető csupán a legismertebb, legkeresettebb és legnépszerűbb látnivalókat írja le, 

amelyekről bizonyára az is tudomást szerez, akinek érdeklődését felkelti a Káli-medence, és 

utánajár, hogy mi mindent érdemes megnézni itt.  

 

 

Kapcsolattartó: Kiss Ildikó  

Telefon: Tel: 87/464-017 

 



MINDSZENTKÁLLA 

Önkormányzat címe: 8282 Mindszentkálla, Petőfi S. u. 13. 

Telefon: 87/478-056 

E-mail: info@mindszentkalla.hu 

www.mindszentkalla.hu 

GPS koordináta: 46.873103, 17,552375 

 

 

A település neve, Mindszentkálla, a honfoglaló Kál Horkától ered, aki vérbíró volt. Szállásbir-

toka a Kereki dombon volt. 

Kis falunk a Káli-medence észak-nyugati részén, a Kopasz-hegy keleti lábánál fekszik. A je-

lenleg kevesebb, mint 300 lelket számláló kis települést 1277-ben említik először, 1341-ben lett 

a veszprémi püspökség birtoka. Ma is itt van az érsekség legnagyobb szőlészete, itt termelik az 

egyházi szertartások miseborát. 

 

Arra biztatom az ide érkezőket, látogatókat, hogy ne csak a világhálón, hanem a környéken 

barangolva is fedezzék fel a vidék hangulatát, pihenjenek meg és ismerkedjenek községünkben. 

Mindszentkálla - akár a Káli-medence többi falva - olyan kincsek birtokában van, amelyek is-

mertté tehetnek bennünket. A természeti értékek, a szőlő- és borkultúra hagyományai, a nyu-

galom, a kirándulási lehetőségek nagy vonzerővel bírnak.  

Az önkormányzatunk figyelemmel őrzi és igyekszik gazdagítani községünk értékeit. Célunk, 

hogy Mindszentkálla csendes, nyugodt, egészséges élettere legyen polgárainak és vonzó cél-

pontja vendégeinknek, az ide ellátogatóknak.  

 

Települési értéktár bizottság három éve működik Mindszentkállán, melynek felvett értékei a 

következők:  

• Kopasz hegyre vezető lépcsők 

• I. világháborús emlékhely 

• Kőkeresztek- 

• Szüreti felvonulás 

• Falusi disznóvágás 

• Templom 

 

EGÉSZ NAPOS TÚRA JAVASLAT, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5.-6. OSZTÁLY SZÁMÁRA 

 

Indulás biciklivel reggel 8 órakor Zánkáról 15 diák +2 kísérő. A településre érve pihenő he-

lyet találni a templom előtti téren, ahol tízóraizásra és pihenésre van lehetőség. Illetve a bicik-

liket ott is lehet hagyni, majd irány a Kopasz hegyre a túra! Túra kezdete 9.30-11.30-ig (eb-

ben bent van az odaérkezés és egy kis játék, fotózás a gyerekeknek) 

Megközelítése: Mindszentkállán a Káli Kapocs rom kocsma mellett balra befordulva találjuk a 

takaros kis templomot, mely mellett szintén balra kell elindulnunk, egy kis táblán található 

“Hegy” felirat irányába. 



KOPASZ-HEGY  

A település legmagasabb pontja a 330 méter magas Kopasz-hegy, melyről csodálatos kilátás, 

körpanoráma nyílik az egész Káli-medencére. A Kopasz-hegyen nincs kilátó, így is fantasztikus 

körpanoráma tárul elénk. Két helyen is tábla jelzi az előttünk látható tanúhegyeket, így láthatjuk 

a Csobáncot, Gulácsot, Tóti hegyet, a Szigligeti várromot, és még sok más környékbeli kisebb-

nagyobb hegyet, melyet be tudunk azonosítani a táblák alapján. Tiszta időben, a Balaton irá-

nyában a somogyi partig is ellátni. A hegy tetejére 278 lépcsőfok vezet, külső útvonalon ha-

ladva felfelé is csodálatos kilátás tárul elénk. Gazdag növény-és állatvilág fedezhető fel itt és a 

Káli-medencében. Gyermekek és felnőttek egyaránt látogathatják, sok látni- és tanulnivaló tárul 

eléjük. Idegenvezetés nincs, érdeklődés esetén bárhol kapható felvilágosítás 

 

Megközelítés 

 

Szerintem az egyik legjobb hely a környéken, és azt gondolom, kevesen jártak itt. Nem kell 

megijedni a lépcsőktől, lefele pedig picit csúszósak is a mohás kövek, mégis szép lassan meg 

tudjuk csinálni a túrát, lehet kapaszkodni a lépcső fölé hajló fákba, és a gyönyörű kilátás miatt 

mindenképpen megéri! Miután az első szintre felértünk 

és megcsodáljuk a kilátást, tovább haladunk, immár er-

dőben, és feltűnik a bazalt sziklákból készített 277 db 

lépcső, melyet aztán még 24 db falépcső egészít ki a 

hegytetőig. Így összesen 301 lépcsőfokon jutunk fel. 

Igazán izzasztó, és egészséges hegymenetnek leszünk 

részesei, míg a tetőre érünk. A tető egykor bazalttufa 

bánya volt, de a növényzet ennek nyomait ma már el-

fedi. 

 

Visszaérkezés körülbelül 11.30-kor  



TEMPLOM 

Program: idegenvezetés 11.30-12.00ig.  

Kulcs Kiss Győzőné Éva néninél előre egyezte-

tett időpontra Kossuth út 30. szám alatt 

Mindszentkálla, Rákóczi tér 14.  

A klasszicista templom 1829-ben épült  

Műemléki védelem alatt áll 

Önálló plébánia és önállóan anyakönyvezett 

1950-60 között.  

 

Ingyenes parkolási lehetőség 

 

 

 

 

Délben ebéd a templom előtti téren, majd bicik-

livel indulás a Kereki Kál templom romjához. 

Mosdó használat a faluházban előre egyeztetés 

alapján Kovács Gábornénál 

 

 

KEREKI KÁL KÖZÉPKORI TEMPLOM ROM  

A domb tövében a hajdani Kerekikál templomromja található. A templom XIII. századi épít-

mény.  

Ide érkezés körülbelül 12.30 magasságában, majd kis nézelődés és pihenés után rövid számhá-

ború játék a templom romnál majd körülbelül 15.30-kor visszaindulás Köveskálon át Zánkára.  

 

A rövid kirándulás ingyenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyerekeknek sok látnivalót és rengeteg érdekességet nyújt, mind túrázva, mind biciklivel. 
 

Kapcsolattartó:  

Kovács Kitti.  

Telefon: 30/363-2778 



TAPOLCA    
 

 Önkormányzat címe: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

Tel: 87/510-125 

 Honlap: www.tapolca.hu 

 GPS koordináták: É 46.88204, K 17.43478  

 

 

 

Tapolca a Balaton-felvidéki Nemzeti Park nyugati területén, a Tapolcai-medence közepén és 

a Balaton északi partjától mintegy 15 km-re található. A várost körülölelik a Tapolcai-

medence bazalthegyei, tanúhegyei. Az idelátogatók és a természet kedvelői végigjárhatják a 

közeli hegyeket, több turistaútvonal közül is válogatva. Autóval és busszal megközelíthető a 

Veszprém-Lesencetomaj közötti 77-es főúton. A város vasútállomása a Balatonszentgyörgy–

Tapolca–Ukk- és a Székesfehérvár–Tapolca-vasútvonalak csomópontja 

 

 

 

1966. március 31-én a települést várossá avatták. A város ekkor a Bauxitbányászat helyi köz-

pontjává vált, és bár azóta a bányászat megszűnt, nyomai ma is megtalálhatóak Tapolcán. 

 

 

 

 



TAPOLCAI-TAVASBARLANG LÁTOGATÓKÖZPONT 

 

A Tapolcai-tavasbarlangot 1903-ban fedezték fel kútásás közben, amelyet tíz évvel később a 

látogatók számára is megnyitottak, így hazánkban ez volt az első villanyvilágítással ellátott, 

és turisztikai célra is használt barlang. A Tavasbarlang teljes hossza 3280 méter, mélysége a 

bejárattól számítva 16 méter. A barlangrendszert a mészkő repedéseibe bejutó víz alakította 

ki. A Kórház- és a Berger Károly-barlang forráskürtőiből 30°C-nál is melegebb termálvíz tör 

fel. A barlang levegőjét évek óta légúti megbetegedések kezelésére használják. A víz a Ma-

lom-tó forrásain keresztül jut a felszínre, és a tó vizének visszaduzzasztása tette lehetővé a 

barlangi csónakázást. 

A Tavasbarlang élővilágának közismert és legfeltűnőbb képviselője a fürge cselle (Phoxinus 

phoxinus), egy apró halfaj, amelyet a helybeli lakosok csetrinek hívnak. A Tapolcai-

tavasbarlang 1982 óta fokozottan védett. 

 

A Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont megtekintése a Tavasbarlangban való csónakázást 

is magában foglalja. 

 

8300 Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 3. 

GPS koordináták: 46.883115, 17.443221 

Honlap: http://www.tavasbarlang.hu 

E-mail: info@tavasbarlang.hu 

Telefon: 87/412-579, 30/491-0071 

Nyitva tartás: 

november 1. - február 28.:  9:00 - 15:30 

március 1. - június 30.:  9:30 - 16:00 

július 1. - augusztus 31.:  9:00 - 19:00 

szeptember 1. - október 31.  9:30 - 16:00 

 

Belépődíj: 

Felnőtt jegy: 2.000 Ft 

Kedvezményes jegy: 1.800 Ft 

Gyermek (3-14 éves korig): 1.500 Ft 

Családi jegy (szülők és a gyermekek 14 éves korig): 5.500 Ft  

 

A látogatóközpont és a barlang 15 percenként 35 fős csoportokban látogatható! Csoportok ré-

szére előzetes időpont egyeztetés lehetséges. A Látogatóközpont megtekintése érkezési sor-

rendben történik. 

Megtekintése: kb. 1,5 óra 



SZÉKELYKAPU 

 

A város egyik különleges látványossága az egykori vásártéren felállított székelykapu. Alatta 

közelíthetjük meg a Trianon emlékművet. 

 

Cím: 8300 Tapolca, Köztársaság tér 

GPS koordináták: 46° 52' 58.404" N, 17° 26' 28.8888" E 

 

 

PROTESTÁNS TEMPLOM 

 

A protestáns felekezetek közös templomát 1937-ben építették. 2002-ben a tornyát, majd a 

templomot és a többi épületrészt is felújították. Az evangélikusok és a reformátusok közösen 

használják.  

 

Cím: Tapolca, Ady Endre utca 13. 

Telefonszám: 87/412-422 

 

 

SAJTKUKAC JÁTSZÓHÁZ 

 

Fedett területen elhelyezkedő játszóházban csúszda mellett mászó, kúszó felületek is állnak a 

kicsik rendelkezésére. A helyszínen lehetőség van gyermekfelügyeletre is, ha a szülőknek el-

intézni valója támad a városban. A Játszóház alkalmas szülinapi zsúrok, foglalkozások meg-

rendezésére is. 

Belépő: 30 perc: 650 Ft  

60 perc: 1.200 Ft  

Gyermek felügyelet / 60 perc: 1.490 Ft  

Napi jegy (max 3 óra): 3.000 Ft / fő 

10 alkalmas bérlet (10 x 1 óra): 10.000 Ft 

Korlátlan havi bérlet: 20.000 Ft 

Csoportos kedvezmény 15 fő felett: 800 Ft / fő óránként 

Családi kedvezmény 3 vagy több gyermek esetén a többi gyermek: 800 Ft/ fő. 

 

Cím: 8300 Tapolca, Kossuth u. 1. 

Telefonszám: 30/348-1581 

E-mail: info@jatszohaztapolca.hu 

 

Nyitva tartás: 

Hétfő, kedd, csütörtök: 14.00-18.30 

Szerda, péntek, szombat, vasárnap: 10.00-12.30, 14.00-18.30 

 

Csoportok számára előzetes bejelentkezés alapján rugalmas nyitva tartással áll rendelkezésre. 

 

FA JÁTSZÓTÉR 

 

A gyermekek számára elkerített játszótéren fából készült játékok várják a kisebbeket. 

Cím: 8300 Tapolca Malom-tó sétány 

GPS koordináták: 46° 52' 58.404" N, 17° 26' 28.8888" E 

 



MALOM-TÓ ÉS KÖRNYÉKE 

 

A mediterrán házakkal körülvett tavat a Barlangok vize táplálja. Régészeti kutatások igazol-

ják, hogy a Templomdomb az i. e. 5 évezredtől lakott hely volt, és ezen a részen alakult ki a 

középkor Tapolca központja is. A tóparti házak telkei egykor egészen a vízpartig értek. A vá-

ros egy gyalogsétányt építetett a tó és a belőle eredő patak vonalán, gyönyörű növényekkel, 

kutakkal, fahidakkal, pihenőkkel, szobrokkal, játszótérrel. A tó körül több étterem is található. 

 

Cím: 8300 Tapolca, Malom-tó 

 

 

FELSŐ VÍZIMALOM 

 

Jelenleg a Hotel Gabri-

ellának ad otthont az 

egykori malom. Ha-

talmas kerekét a Ma-

lom-tóból lezúduló víz 

hajtja. Az ódon épüle-

tekkel és magas kőfa-

lakkal körülvett Ma-

lom-tó Tapolca egyik 

központja. Kívülről is 

gyönyörű látványt 

nyújt, körbe sétálható. 

 

Cím:  

Tapolca, Batsányi tér 

 

 

SZENT ANTAL BORMÚZEUM 

 

A tapolcai Malom-tó mellett található épületek alatt a múlt században a tapolcai zsidó borke-

reskedők több ezer hektoliter bor tárolására alkalmas pincéket alakítottak ki. A Szent Antal 

Bormúzeumban egy ilyen pince tekinthető meg. Többek között bortörténettel és a környék 

szőlőtermesztésének tradícióival is megismerkedhetnek az érdeklődők.  

 

Cím: 8300 Tapolca, Tópart, Arany János utca 

Telefon: +36 87 414 186 

Honlap: www.topartietterem.com 

E-mail: info@topartietterem.com 

Nyitva tartás: minden nap: 10.00-18.00 

Megtekintése: kb. 30 perc. 

 

 

 

 

 

 

 



MARTON LÁSZLÓ EMLÉKMÚZEUM 

 
Marton László (1925-2008) Kossuth-díjas szobrászművész állandó kiállítása. 

 

Cím: 8300 Tapolca, Malom-tó 

Telefon: +36 20 447 94 93 

Honlap: www.martongallery.hu 

E-mail: marton@martonlaszlo.hu 

 

Belépő: Felnőtt: 1.400 Ft 

Nyugdíjas, diák: 900 Ft 

Gyerek (14 éves kor alatt): 700 Ft 

 

Az árak tájékoztató jellegűek! 

 

Nyitva tartás: Június 15. - Augusztus 

31. között 

Kedd - Vasárnap: 9.30-17.30 

Hétfő:  zárva 

 
A galéria az év további részében te-

lefonos egyeztetés szerint látogatha-

tó. 

Megtekintése: kb. 30 perc 

 

NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

 

Az itt álló plébániatemplomot még Turul ispán emeltette a XIII. sz. első felében, erre utal a 

déli oldalán levő román stílusú ablak is. A XV. sz. elején építették a karthauzi szerzetesek a 

gótikus, keresztbordás mennyezetű szentélyt, amelynek déli külső falán Szent Kristóf freskó-

jának töredéke látható. Ez utóbbin Szent József alakjában Zsigmond király ismerhető fel. 

Padányi Bíró Márton veszprémi püspök a török idők után romossá vált templomot 1756-57-

ben barokk stílusban átépítette. Homlokzatát Szt. István és Szt. Imre fülkeszobrai díszítik. 

Északi oldalához az irgalmas nővérek rendháza és óvodája kapcsolódik, amelyet Ranolder Já-

nos püspök építtetett 1872-ben. 

 
Cím: 8300 Tapolca, Csobánc utca 1. 

Telefon: +36 87 510 784, +36 87 411 302 

Email: tapolcaiplebania@gmail.com 

 

Miserend: 

Hétköznapokon reggel: 7 és 15 óra 

Szombat: 18.30 

Vasárnapokon és kötelező ünnepnapokon: 8.00, 9.00, 10.30, este 18.30 

 

Első pénteken 18.30-kor is van szentmise. 

 

A temető kápolnában Vasárnapokon és kötelező ünnepnapokon: 10.00-kor 

 

Megtekintése: kb. 10 perc 



VÁROSI MÚZEUM 

 

Múzeum Tapolca történeti központjában, a Malom-tó fölött magasodó Templom-dombon ta-

lálható. A bejárat a római katolikus templom felőli oldalon található. Jelenleg három állandó 

és egy időszaki kiállítás tekinthető meg az épületben, amelyet a köznyelv "Kántorház" néven 

is ismer. A jelenlegi épület az 1800-as évek elején épült iskolának, de helyén már 1733-ban is 

zsúppal fedett iskolaépület állt. 1884-ig folyt oktatás a falak között, később a katolikus kán-

tortanító szolgálati lakása lett. Az 1980-as évek óta múzeumi célokat szolgál. Udvarán a régi 

temetőből megmentett sírkövek és I. világháborús emlékjelek találhatóak. Tapolcai Muzeális 

Gyűjtemény anyaga sok helyi értéket hordozó, jelentős nagyságrendű (mintegy 10.800 mű-

tárgy). 

1996. május 1-jétől a városi múzeumot a városi könyvtárhoz csatolták. 

 

Cím: 8300 Tapolca, Templom domb 8. 

Telefonszám: +36 87 412 243, +36 87 412 246 

E-mail: muzeum@vktapolca.hu 

 

Nyitva tartás: 

Május 1 - augusztus 31. 

Kedd-szombat: 10.00-17.00 

Hétfő és vasárnap: zárva 

 

Szeptember 1 - április 30. 

Kedd, csütörtök, péntek, szombat:12.00-16.00 

Hétfő, szerda és vasárnap: zárva 

 

Belépő: 

Felnőtt: 500 Ft 

Diák, pedagógus: 250 Ft 

Csoportos kedvezmény, 10 fő feletti létszám esetén (1 fő kísérő részére ingyenes):150 Ft/fő 

 

Kiskorúak általános iskolai tanulmányaik megkezdéséig, 70 éven felüliek, fogyatékkal élők, 

közgyűjteményi és közművelődési dolgozók részére a belépő ingyenes. 

 

Előzetes bejelentkezés, tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozás igényelhető. 

Tárlatvezetés:1.000 Ft  

 
Megtekintése: kb. 30 perc 

 

 

BATSÁNYI JÁNOS KÖLTŐ SZÜLŐHÁZA 

 
Batsányi itt és Veszprémben is tanult. Kassán Kazinczy Ferenccel együtt kezdte szerkeszteni 

a Magyar Museum című lapot, ebben jelent meg 1789-ben híres verse, A franciaországi vál-

tozásokra, melyben arra szólít fel, hogy "vigyázó szemetek Párizsra vessétek".  

Kazinczyval hamar összekülönböztek, de a Martinovics-féle összeesküvésben való részvéte-

lük miatt mindkettőjüket bebörtönözték. Barátok már soha nem lehettek. Batsányit később új-

ra elítélték, és Linzbe száműzték, ott is halt meg 1845-ben. A száműzetésbe követte őt felesé-

ge, az osztrák költőnő, Baumberg Gabriella. Batsányi hamvait 1934-ben hazahozták, és 

feleségével együtt a város temetőjében helyezték örök nyugalomra. 



A házon lévő tábla felső részén van Batsányi arcképének bronz domborműve. Csak súroló 

napfényben látszik a dombormű alján az alkotói szignó és évszám: Szánthó931. Szánthó Géza 

(vagy Szántó Géza) tapolcai szobrász és festő.  

Az alkotást 1931. október 25-én avatták. Létrehozásában dr. Nagy Jenő tapolcai helytörté-

nésznek van érdeme. 

 

Cím: 8300 Tapolca, Batsányi utca 12. 

GPS koordináták: É 46.881259, K 17.440156. 

 
 

STRAND 

 

2016-ban újra megnyílt a tapolcai strand. Megtalálható itt egy úszómedence és az ehhez csat-

lakozó élménymedence - a mindenhol népszerű forgóval-, és egy jakuzzival. Külön fellelhető 

egy meleg vizes, harminchat fokos ülőfürdő-medence is, továbbá működik három felnőtt, 

vagy nagyobb gyerekek számára kialakított csúszda, érkező medencével, illetve a legkisebbek 

örömére pancsoló medence, egy biztonságos, széles, enyhe lejtésű csúszdával. Az apróságo-

kat kisebb játszótér is várja. 

Cím: 8300 Tapolca, Strand út 

 

Nyitva tartás: 

Nyári szezonban 

Hétfő – vasárnap: 9.00-17.00 

Belépő: A következő szezonra még nincs meghatározva 

 

 

ELSŐ MAGYAR LÁTVÁNYTÁR 

 

Az Első Magyar Látványtár Kiállítóháza a balatonfelvidéki Tapolca-Diszelen 1997 nyarától 

látogatható. Az elromosodott Stankovics-malom, Mújdricza Péter építész tervei alapján 7 évi 

építkezés után született ujjá, és azóta minden évben új kiállítással várja látogatóit, egész éves 

nyitva tartással. A Látványtár Kiállítóháza az utóbbi években a kiállításokon kívül, egyre több 

rendezvényére is várja az érdeklődőket. Jazz koncertekre, előadóestekre, könyvbemutatókra, 

nyilvános beszélgetésekre. 

 

Cím: 8300 Tapolca-Diszel, Templom tér 

Postacím: 8297 Tapolca-Diszel, Derkovits utca 7. 

Telefonszám: +36 30 536 5456, +36 87 414 120 

E-mail: info@latvanytar.com 

 

Nyitva tartás: 

Június 19-től szeptember 30-ig rendes nyitva tartás: 10.00-18.00 

Október 1-től május 31-ig előzetes egyeztetés szerint 

HÉTFŐN SZÜNNAP! 

 

Belépő: Kiállítás 

Teljes árú: 600 Ft 

Kedvezményes: 400 Ft (csoport 20 főtől, diák, nyugdíjas)  

6 év alatt ingyenes.  

 



DISZELI BAROKK HÍD 

 

A barokk stílusú híd feltehetően a XVII-XVIII.századból való, bár a helyiek és mások véle-

kedése szerint akár még a rómaiak is építhették. A híd közepén egy fülkében látható Nepo-

muki Szent János szobra, aki a hidat és a rajta átkelőket hivatott óvni.  

 

Cím: Tapolca-Diszel, Szabó Ervin utca 

 

 

SZENT GYÖRGY-HEGYI „BAZALTORGONÁK” TANÖSVÉNY 

 

A Szent György-hegyen a legforgalmasabb, természeti értékekben legbővelkedőbb turista-

utakra illeszkedik a közel 4 km hosszú, önmagába visszatérő, hét állomásból álló magyar és 

német nyelvű tanösvény. 

A volt raposkai bányaudvarból indul az ajánlott nyomvonalú ösvény (megközelíthető Tapolca 

felöl Raposkai elágazónál balra). Az első ismertető tábla a Szent György-hegy földtörténeté-

vel ismerteti meg az érdeklődőket. A hegy növényvilága, és a "jégbarlang" állomásai után, ta-

lán a hely legismertebb és legérdekesebb látnivalójánál, a bazaltorgonáknál vezet fel az út, a 

414 méteres csúcsig. A hegy tetején egy újabb tájékoztató tábla segítségével azonosítható az 

elénk táruló, a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidéki tanúhegyektől a Somlóig tartó fe-

lejthetetlen panorámát. 

 

GPS: N46.843264, E17.442190 

 

Megtekintése: kb. 1,5 óra 

 

EGY NAPOS KIRÁNDULÁS TERVEZET ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZATOS, 

3-4 OSZTÁLY SZÁMÁRA 

Létszám: kísérőkkel együtt kb. 25-30 fő 

 



1.    9.30 érkezés: Tapolca, Ady Endre utcai parkolóba busszal 

  

2.    Tapolcai Tavasbarlang és Látogatóközpont: 

Előzetesen egyeztetni az időpontot. Interaktív bemutató megtekintése a Látogatóközpontban 

és séta a barlangban. (A csónakázás ebben a korban még nem ajánlott) 

Mosdó lehetőség! 

Cím: 8300 Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 3. 

GPS koordináták: É 46.883115, K 17.443221 

Honlap: http://www.tavasbarlang.hu 

E-mail: info@tavasbarlang.hu 

Központ telefonszáma: +36 87 412 579, +36 30 491 0071 

Nyitva tartás: 

november 1 - február 28.:              9:00 - 15:30 

március 1. - június 30.:                  9:30 - 16:00 

július 1. - augusztus 31.:               9:00 - 19:00 

szeptember 1. - október 31.:          9:30 - 16:00 

A látogatóközpont és a barlang 15 percenként 35 fős csoportokban látogatható! Csoportok ré-

szére előzetes időpont egyeztetés lehetséges.  

A Látogatóközpont megtekintése érkezési sorrendben történik. 

Belépődíj: 

Felnőtt jegy:                                                                        2.000 Ft 

Kedvezményes jegy:                                                         1.800 Ft 

Gyermek (3-14 éves korig):                                              1.500 Ft 

Családi jegy (szülők és a gyermekek 14 éves korig):  5.500 Ft  

Program időtartama: kb. 1,5 óra 

  

3.    11.00 Wass Albert Könyvtár: 

Előzetesen egyeztetni a Könyvtárral. Hétvégenként gyakran tartanak kézműves foglalkozás a 

gyermekeknek. A témája kötődhet a tavasbarlanghoz, melynek élménye még friss. 

Cím: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. 

Telefonszám: +36 87 412 328, +36 87 510 788  

Fax:+36 87 412 243 

E-mail: konyvtar@vktapolca.hu 

Honlap: www.vktapolca.hu 

Nyitva tartás: 

Hétfő:                                                 ZÁRVA 

Kedd – péntek:                                10.00-18.00 

Szombat:                                             9.00-13.00 

Program időtartama: kb. 1.5 óra 

  

4.    12.30 Ebéd a Malom-tó és környékén: 

Itt lehetőség van a hozott ebéd elfogyasztására. Környéken mosdó lehetőség! 

Program időtartam: 1 óra 

  

5.    13.30 Malom-tó szoborkereső: 

  

Az ebéd után a környék megismerésére a környéki szobrok játékos összegyűjtése.  

Program időtartama: kb. 1-1,5 óra 

  

6.    15.00 Malom-tó sétaösvény: 



Fa játszótér használata, kacsa és haletetés. Uzsonna, fagylaltevés. Mosdók felkeresése. Majd 

lesétálás a sétaösvényen a déli tehermentesítő út melletti parkhoz. Kültéri labdajátékok. 

Program időtartam: 2 óra 

  

7.    17.00 Az elkerülő parkolójában találkozás a busszal, hazaút. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Várpalotai járás 
 

Jásd 

Öskü 

Tés 
 

 



JÁSD 

Önkormányzat címe: 8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 1. 

Telefon: 88/587-820 

www.jasdonk@jasd.hu 

GPS koordináta: 47.287009,18.02389 

 

 

 

Szentkút – Mária kegyhely 

 

A keresztény szentkút 600 évnél is régibb, egyik legősibb 

búcsújáróhely hazánkban. A kápolnája 1825-1837 között 

épült barokk - rokokó stílusban, a korábbi fakápolna helyén. 

Műemlék jellegű. A Mária kegyszobor 6 méter magas 

bolgár mészkőből épült.  

 

 

 

 

Jásdi Tájház 

 

Különböző kiállítások és a jásdi kulturális élet kiemelt 

helyszíne a jásdi tájház.  Csoportos bejelentkezés a 

Polgármesteri Hivatalban vagy a 30/652-4437-es 

telefonszámon!  

 

 

Poós Vízimalom 

 

A PoósVízimalom az 1950-es évek végéig őrlőmalomként működött, ma múzeumként 

látogatható. A malom legnagyobb különlegessége, hogy látogatáskor üzemben helyezik.  

Nyitva tartás:  

Hétfő - Vasárnap: 9.00-18.30-ig, téli időszámítás alatt 9.00-16.00-ig.   

Csoportoknak előzetes telefonos bejelentkezés ajánlott! Telefon: 30/302-7523  

Árak: Felnőtt: 400 Ft/fő. Ifjúsági (6-18 éves korig): 250Ft/fő  



ÖSKÜ 

Önkormányzat címe: 8191, Öskü, Szabadság tér 1. 

Telefon: 88/588-560 

Email: polgarmester@osku.hu 

Web: www.osku.hu 

GPS: 47.160901, 18.071107 

 

Öskü a 8-as főút mellett fekszik és áthalad rajta a Budapest - Szombathely vasútvonal Székes-

fehérvár és Veszprém közötti szakasza, ezért közúton és vasúton egyaránt kiválóan megköze-

líthető. 

 

Öskü legfőbb nevezetessége a 11. századi 

eredetű Kerektemplom (Keresztelő Szent 

János Kápolna, rotunda). Az épület évszá-

zadokig a falu plébániatemploma volt, egé-

szen Öskü 1543-as törökök általi elpusztítá-

sáig, amikor több mint egy évszázadig 

romosan állt. Napjainkban látható formáját, 

a falu Zichy grófok általi újra-telepítése 

után, a 18. század elején nyerte el. A Kerek-

templom 1847-ig, az új templom elkészül-

téig Öskü római katolikus plébániatemplo-

maként működött, napjainkban kápolnaként 

funkcionál. 

A Kerektemplom előzetes, telefonos egyez-

tetés után látogatható, idegenvezetéssel.  

A belépés díjtalan. 

Kapcsolattartó: Nemes Ferenc. 

Telefon: 20/563-9115 

Email: ferenc.nemes35@gmail.com 

 

 

A Szent Kereszt Megtalálása plébániatemplom 1843 és 1848 

között épült, Zichy István gróf költségén az addigra már túlsá-

gosan szűkössé vált Kerektemplom felváltására, későklasszi-

cista stílusban. Falait a századfordulón Graits Endre festőmű-

vész festette ki, de a belső díszítésből napjainkra csak a szentély 

fal és mennyezetfestményei maradtak meg.  

 

A plébániatemplom csak előzetes egyeztetés után látogatható. 

 

Kapcsolattartó: Halmágyi Zoltán plébános. 

Telefon: 30/5637-975 

Email: halmagyizoltanantal@gmail.com 



Öskü evangélikus temploma 1784-ben épült, a korábbi, fából készült, szerény imaház helyén, 

eredetileg torony nélkül, barokk stílusban Birnkatelli József kőművesmester és Soósa József 

ács tervei alapján. A napjainkban látható homlokzatát uraló, későklasszicista tornyot 1834-ben 

építették hozzá, tervezője nem ismert.  

A templom csak előzetes egyeztetés után látogatható.  

 

Kapcsolattartó: Hamza Kinga Dalma lelkésznő 

Cím: 8191 Öskü, Fő u. 8. 

Telefon: 88/497-302 

Email: osku@lutheran.hu 

 

A község értékes nevezetességei a 18. században, 1776 körül készült barokk emlékoszlopok, 

amelyeket egy helyi kőfaragóművész Szloboda Mihály készített, aki a környéket birtokló Zichy 

család alkalmazásában állt. A község központjában található Szabadság téren, a parkban áll a 

Szentháromság emlékoszlop, a közeli Kossuth téren pedig a Szent Anna emlékoszlop. Mindkét 

műemlék szabadon megtekinthető, igény szerint magyar nyelvű idegenvezetés megoldható.  

 

Kapcsolattartó: Nemes Ferenc. Telefon: 06 20 563-9115 

 

 

Rossz idő esetén a Mecset utca 3/1 szám alatt található IKSZT-ben lehetőség van különböző 

játékok (X-box, csocsó, biliárd, társasjátékok) használatára, valamint a Községi Könyvtár is 

ebben az épületben található meg. Ez az épület alkalmas kisebb rendezvények lebonyolítására, 

a Művelődési Ház pedig a nagyobb létszámú programok lebonyolítására lehet kiváló színtér. 

Érdeklődni: Magyar Józsefné, programszervező 70/339-6586 

A településen található két élelmiszerbolt (Coop üzlet és Ildi ABC), illetve egy cukrászda- Juci 

cuki. Meleg étel fogyasztására az Önkormányzati Főzőkonyhával való egyeztetés után van le-

hetőség (Tóth Anita élelmezésvezető, tel: 70/335-3933, cím: 8191 Öskü, Mecset u. 3. a Tasner 

Antal Általános Iskola épületében). 

 



TÉS 

Önkormányzat címe: 8109, Tés, Szabadság tér 1. 

Telefon: Tel.: 88-589-421 

Email: tes@tes.hu 

GPS: 47.1522, 18.013 

 

 

 

A Keleti-Bakony legmagasabban fekvő, lakott települése Tés. Tengerszint feletti magassága 

465 m. A községet körülvevő fennsík is Tésről kapta a nevét. Veszprém és Fejér megye hatá-

rán Várpalotától 15 km-re fekszik.   

 

Tésen az állattenyésztés mellett ma is megélhetést nyújt a földművelés és az erdő. Az 1900-as 

évektől már feljegyzéseket találunk a falusi kisiparosokról, akik asztalosok, csizmadiák, taká-

csok, bognármesterek, cipészmesterek, ácsok, kőművesek, borbélyok, kovácsmesterek és 

molnármesterek voltak. 

A tési molnármesterek a friss bakonyi szeleket fogták be a szélmalmok vitorláiba. Tés jelké-

pei a hatlapátos szélmalmok, ipartörténeti emlékek.  

 

A természetkedvelők részére felejthetetlen élményt nyújt a községet körülölelő bükkösök, 

tölgyesek erdei útvonalai melyek alkalmasak gyalogos és kerékpáros túrázásra is. Itt vezet át a 

kelet-bakonyi piros jelzés és a falutól délre az országos kéktúra útvonal. Kiváló kirándulóhely 

a Gaja-szurdok. A Gaja-völgy egyik legszebb látnivalója a Római-fürdő gyönyörű vízesése. 

Csodálatos panoráma nyílik az 18,48 m magas Széchenyi Zsigmond kilátóról, az 574 m ma-

gas Öreg-Fútónéról, az 521 m magas Csengő hegyről. A község észak-nyugati részén lévő 

Láci dűlőből belátható a Bakony Pannonhalmától Vértesig elterülő része.  

 

 

TÉSI SZÉLMALMOK ÉS KOVÁCSMŰHELY  

 

Egész évben várja az érdeklődőket. 

A Táncsics utca 20-ból nyíló kertvégekben talál-

hatóak a Helt és Oziszélmalmok. A két felújított 

szélmalom ipartörténeti emlék. Helt József bog-

nármester szélmalmát 1840-ben építette Pircher 

János malomács. A köralaprajzú, enyhén karcsú-

sodó, háromszintes kőfalazatú épület kúpalakú 

zsindelytetőzete körsínen forgatható, így a hat 

vitorlát mindig szélirányba lehet állítani. A ma-

lomszerkezet ma is működőképes. Ozi János asz-

talos 1924-ben építette meg szélmalmát Helt Jó-

zsef szélmalmától 200 méterre. Ugyanolyan 

szerkezetű, mint a Helt-malom csak kisebb mére-

tekben. A Helt-malomban két pár kő, az Ozi-

malomban egy pár kő őröl. Mindkét malom népi 

műemlék. 



Az udvarban a kézi mezőgazdasági eszközök mellett 

megtekinthető Cseszneki Ferenc, uradalmi kovács-

mester eredeti állapotában megőrzött kovácsműhelye, 

mely méltón őrzi a tési iparosok emlékét is.  

Nyitva tartás: Hétfő - Vasárnap: 9-18-ig, 

Téli időszámítás idején: 9-16-ig  

  

Lehetőség van idegenvezetésre vagy megoldható a 

malom ajtaján található QR kóddal, mobilos idegen-

vezetéssel. 

 

A malom kulcsát a háziaktól kell elkérni!  

 

Cím: 8109 Tés, Táncsics u. 20.  

Telefon: 88/469-007  

GPS koordináták:47.260202643, 18.034658432  

 

Belépőjegy: 4 év alatt ingyenes  

Gyerek (4 év felett), nyugdíjas: 200Ft/fő  

Csoportos (15fő felett): 200Ft/fő  

Felnőtt: 300Ft/fő  

 

Kisebb ajándéktárgyak (hűtőmágnes, túrabotra jelvény, kulacstartó) vásárolhatók.  

 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIATEMPLOM 

Tés, Petőfi Sándor u. 31.  

 

A község központjában emelkedik a műemlék jellegű római katolikus templom. A mai késő 

barokkstílusú templomot 1725-ben kezdték el építeni. Bejáratától jobbra, a falban helyeztek el 

egy vaskorongot, ami a 465 méter magassági pontot jelzi. Középső részét 1727-ben építették, 

1834-től bővítették. Felszentelésére 1837-ben került sor. Említést érdemel a templom körüli 

hársfacsoport, mely gyönyörű látképet nyújt egész évben.  

Beke Zsolt plébános egész nap hívható a 20/383-6141-es vagy a 88/455049-es telefonszámon.  

 

 

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 

Tés, Petőfi Sándor u. 22.  

  

A mai evangélikus templom 1785-86 között épült to-

rony nélkül. 1864-ben a templomot teljesen felújították 

ekkor került sor a karzat és a torony megépítésére.  

Az egyházközség folyamatos nyitva tartással várja a 

hozzá érkező vendégeket. Hétköznap- és ünnepnapo-

kon egyaránt 8.00 - 20.00 óráig látogatható a templom, 

a templomkert és a parókia. (Fotó: Tés honlap)  

A templomkertben lévő parókia 2001 óta vendégház-

ként is üzemel.  

Érdeklődni lehet: Stanka Erika 20/824-2502  

Stanka Károlyné 20/770-3420 

Web: http://tes.lutheran.hu  



 

 

ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ ÁLLOMÁS  

 

Az Alba Regia Barlangkutató Csoport 1961 óta többek közt a Tési-fennsík karsztjelenségei-

nek és barlangrendszereinek feltárásában végez sikeres kutatásokat.  

A csoporthoz fűződik hazánk harmadik legmélyebb barlangjának - az Alba Regia barlang - 

felfedezése, amely 204 méteres függőleges kiterjedésének összhosszúsága 3,6 km.  

A kutatóház Tés-Csőszpusztán található, ahol a laboratóriumi és kiállítási helyiségek lehető-

séget adnak a természeti értékek megisme-

résére.  

A kutatóállomás kertjében nyaranta a bar-

langkutató táborok mellett, diáktáborok, 

környezetvédelmi táborok is otthont kap-

nak. A földalatti túrák kedvelőit előzetes 

egyeztetés alapján tudják fogadni.  

Az Országos Kéktúra útvonal bélyegzője 

megtalálható a kutatóállomáson.  

 

A csoport székhelye és levelezési címe:  

8044 Kincsesbánya, Kincsesi utca 2.  

Telefon: 22/418-224  

 

A Kutatóház: Alba Regia Barlangkutató Állomás 8109 TÉS-Csőszpuszta  

E-mail: albaregiabarlangkutato@vipmail.hu   

(Fotó: Kocsis Ákos)  

 

  

HAMUHÁZ 

 

A Csőszpusztától északkeletre egy rövid erdei szakasz után a hamuzsírfőzésről tanúskodó, ma 

már vadászháznak berendezett Hamuház látható.  

 

 



CSIKLING VÁR 

 

Tatárjárás után épült földvár a néhány száz méterre lévő Csikling vár, melynek már csak 

nyomai láthatók. Közelében található a Tési-fennsík perem egyetlen forrásbarlangja. 

Koordináták: N 47° 17,022' E 18° 4,893'   

 

TÚRAÚTVONAL 

 

Az Országos Kéktúra útvonala Tés-Csőszpusztát is érinti, ahol az Alba Regia Barlangkutató 

Állomáson találhatjuk a hivatalos kéktúra pecsételő helyet. A kéktúra bélyegző dobozkája a 

bejárat mellett van felszerelve, baloldalon. 

 

 

BUROK-VÖLGY 

 

A Tési-fennsíkon a fennsík közepén található a Burok-völgy mély szurdoka. A Királyszállás-

tól induló és Bakonykúti községig tartó mintegy 10 km-es főágból és számos oldalágból álló 

völgy. A Burok-völgy Magyarország egy igen érdekes, ritka természeti értékeket felvonultató 

természetvédelmi területe.  

Magyarországon csak itt maradt fenn eredeti ősállapotában természetes erdő. A völgy nagy 

része turista útvonalakon bejárható.  

  

 

RÓMAI FÜRDŐ 

 

A Tési-fennsík északi peremébe mély és meredek szurdokvölgyet vésett a Gaja patak, mely-

nek egyik turisztikai látványossága a Római-fürdő. A szurdokban fakadnak azok a karsztfor-

rások, amelyek a fennsík északi mészköves területeinek nyelőiből táplálkoznak (Siska-kút, 

Vadalmás-forrás, Kőbánya-forrás).  

 

  

SZÉCHENYI ZSIGMOND KILÁTÓ 

  

A fából készült kilátó  Tés község belterületétől észak-

ra, az Országos Kék- túraútvonal mentén, kis letéréssel 

található.  

A 2014 áprilisában ünnepélyes keretek között átadásra 

került kilátó 18,48 m magassága jelkép, amellyel a 

magyar szabadság előtt adózunk. Névadója a vadász-

irodalom kiemelkedő alakja, Széchenyi Zsigmond a 

Nádasdyak vadászvendégeként a környező edőkben 

ejtette el élete első őzbakját.  

A bükkerdőben lévő kilátóról csodálatos panoráma 

nyílik a szomszédos településekre, illetve láthatóak a 

szápári szélkerekek is. A kilátó gyalogosan, néhány 

perces sétával megközelíthető.  

Parkolás az út mentén a Bakony utca irányába.  

 

GPS koordináták: 47° 16' 21.9792" N, 18° 2' 28.2912"  

  



SZÁLLÁSHELYEK  

 

Tési Evangélikus Vendégház  

 

A Tési Evangélikus Vendégház 

folyamatos nyitva tartással egész 

évben várja vendégeit. A vendég-

ház három szobájában 29 főt tud-

nak elszállásolni (4+13+12). 

Nyári táborok, családi-, baráti 

hétvégék és egy- napos összejö-

vetelek lebonyolítására is kiváló 

helyszín. A gondozott udvarban 

szabadtéri játékokra, sátorozásra, 

bográcsozásra van lehetőség.  

(Fotó: Evangélikus Egyházközség honlapja)  

 

Árak: 

Fűtés nélküli időszak: 1400 Ft/fő/éj  

Fűtéssel: 2000 Ft/fő/éj  

Sátorban: 1000 Ft/fő/éj  

6 év alatt ingyenes  

  

Elérhetőségek: 

Tési Evangélikus Vendégház  

Cím: 8109 TÉS, Petőfi u. 22.   

Kapcsolattartó: Stanka Erika 20/824-2502  

Web: http://tes.lutheran.hu/vendeghazunk   

  

Napocska Vendégház  

 

A Napocska Vendégház családias környezetben várja vendégeit. A vendégházhoz közvetlen 

kertkapcsolattal 2-4-6-8 fős apartmanok is rendelkezésre állnak. A hatalmas kerthez állatsi-

mogató is tartozik. Lehetőség van tábortűz gyújtására, grillezésre, baráti összejövetelek meg-

tartására. Kutyabarát szálláshely.  

 

Árak:  

Vendégházban: 5500Ft/fő/éj (minimum: 1éjszaka/2fő)  

Gyermekes családok részére hosszabb tartózkodás esetén kedvezményt biztosítanak!  

Apartmanban: 9500Ft/fő/éj (minimum: 2éjszaka/2fő)  

Bérelhető heti vagy havi időszakra egyedi áron!  

 

Előzetes egyeztetés alapján rendelhető reggeli, ebéd és vacsora.  

Reggeli: 1650 Ft/adag  

Ebéd: 2200 Ft/adag  

Vacsora: 1950 Ft/adag  

 

Cím: 8109 TÉS, Bakony u. 96.  

Kapcsolattartó: Dobra Anikó 20/214-2317  

E-mail: bdaakce@gmail.com  

Web: http://napocskavendeghaz.webnode.hu/  

  

  

 

 



Királyszállás 

 

Királyszállás a dél-keleti Bakonyban egy erdővel körülvett 4 hektáros területen található. Szé-

kesfehérvár és Veszprém irányából a 8-as úton Várpalotáig onnan Szápár-Tés irányába kb. 6 

km után egy bekötő úton lehet eljutni a pihenőparkhoz.  

GPS koordináták: N 47° 15’ 02” E 18° 06’ 30”  

A 2015 tavaszán megújuló Vadászkúria 10 szobával (26 fő) étteremmel és kávézóval, vala-

mint a három vendégházzal (15 fő+8 fő+8 fő), egy lakókocsi parkkal és egy rendezvény-

pavilonnal várja kedves vendégeit.    

A park területén nincs térerő viszont a vadászházban ingyenes wi-fi szolgáltatás üzemel.  

A lakókocsi park tavasztól őszig (nem fűthető) 30 fő számára tud szállást nyújtani.  

A rendezvénypavilon (nem fűthető) alkalmas esküvők, rendezvények, konferenciák lebonyolí-

tására tavasztól őszig maximum 200 fő befogadásával.  

 

Kapcsolattartó: Hengl Mária, programszervező  

Telefon: 30/927-5695, 22/271-090  

E-mail: kiralyszallas@gmail.com  

Web: www.kiralyszallas.hu  

 

Az étterem 50 főig egész évben egyelőre csak előzetes, csoportos bejelentkezést tud fogadni.  

A kávézó hétvégén és ünnepnapokon 10°°-17°° óráig van nyitva. A parkban gyermekjátszótér 

(hinta, csúszda) várja a kisebbeket.  

 

 

VENDÉGLÁTÓHELYEK  

  

Németh Söröző - Étterem és Pizzéria: 

  

A Németh Söröző házias ételekkel várja a vendégeit. A vendéglő alkalmas csoportos étkezte-

tésre, rendezvények lebonyolítására.  Meleg étel rendelhető.  

Nyitva tartás:  

Hétfő – vasárnap: 7 – 21 óráig 

Cím: 8109 TÉS, Petőfi S. u. 42.  

Telefon: 30/235-5376, 30/212-7373  

 

Erdei Büfé – Falatozó 

  

Ital, édesség kapható. Előzetes egyeztetés alapján tea, pogácsa rendelhető.  

Nyitva tartás: HÉTFŐ – VASÁRNAP: 7:30-21:00  

Cím: 8109 TÉS, Bakony u. 73/A.  

Kapcsolattartó: Pilkáné Karker Zsuzsanna 20/470-1444  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Veszprémi járás 
 

Herend 

Márkó 

Nagyvázsony 



HEREND 
Önkormányzat címe: 8440 Herend, Kossuth u. 97. 

Telefon: 88/513-700 

E-mail: titkarsag@herend.hu 

Honlap: www.herend.hu 

GPS: 47 07' 60. 00, 17 44' 59.99”  

 

 

Herend település a Dunántúlon, a Bakony ölelésében fekvő 3493 fős kisváros. 

Megközelíthető Székesfehérvár-Veszprém vagy Szombathely-Ajka irányából a 8-as számú 

főútvonalon. Távolsági buszokkal és vonattal is jól megközelíthető, ez köszönhető annak is, 

hogy az egyik legfontosabb és legforgalmasabb közlekedési tengelyen helyezkedik el. 

 

A 2015-re szépen felújított főútvonalunkról jól látható táblák irányítanak, hol lehet a 

kiránduló buszokkal, gépkocsival behajtani az ingyenes városi parkolóba. Kellemes 

kikapcsolódást, időtöltést nyújt a park és a tó környéke. 

Innen maximum öt perces sétával elérhető a szintén ingyenes nyilvános mosdó (a 

Minimanufaktúra épületének hátsó részében), ajándék boltok, fagyizó, Spar, valamint a 

manufaktúra irányában bank és bank-automata. 

 
Előzetes bejelentkezés alapján látogatható itt tevékenykedő kézműves. 

Pataki Imre Herend, Kossuth u.72. 70/333-6048 (Kézműves mézek, szörpök) 

 

A város legfőbb vonzereje a Herendi porcelán, melyet még mindig abban az épületben 

készítenek, melyet Stingl Vince alapított 1826-ban kőedény gyárként. 

Kombinált jeggyel látogatható a 

Porcelánmúzeum, a Porcelánium 

épületegyüttese, a Minimanufaktúra, a 

Viktória Porcelánbolt és az Apicius 

étterem és Kávézó, ahol a kedves 

látogatók Herendi kávéscsészéből 

ihatnak egy finom kávét, mely benne 

foglaltatik a felnőtt kombinált belépő 

árában. 

 

Felnőtt jegy: 2000 Ft,  

Gyermek: 700 Ft 

Előzetes egyeztetés szükséges. 

http://herend.com/porcelanium-

latogatokozpont 

 

Pályaválasztás előtt álló diákoknak ajánljuk a herendi Szakképző iskola felkeresését. 

A város igyekszik sokszínű programokat kínálni kicsiknek, nagyoknak egész éven át. A 

Herendi Művelődési Ház és Könyvtár rendszeresen megszervezi például a Magyar Kultúra 

Napját, a Március 15-e, Gyermeknap, Idősek Világnapja ünnepségeket. 



Tanulmányi kirándulás keretében a könyvtár szintén várja a diákokat. A helyi Gyermeknap 

vagy az Augusztus 20-i fesztivál sok érdeklődőt vonz. Ősztől még változatosabb programok 

követik egymást: Márton-nap, Tökös-buli, Mikulás ünnepség, Adventi programok. 

 

Sétánk során elhaladunk a helyi önkormányzat előtt, az út másik oldalán pillanthatjuk meg a 

koszorúzási emlékparkot. 

 

A nemrégiben felújított Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola is szívesen 

várja az ide látogató diákokat, sportcsarnoka szabadidős foglalkozásokra hívogat. 

http://herendiskola.hu/ 

 

A város főutcáján tovább haladva a dombtetőn található 

az Európában egyedülálló porcelán ablakáról híres Szent 

Euszták Római Katolikus templom. (Kossuth u. 38. 

Telefon: 20/823-1551) 

 

Az utca másik oldalán található a régi iskolánk, ahol 

Közösségi és Tájház kerül kialakításra, jelenleg több 

szabadidős csoport működik itt. Állandó kiállításként a 

helyi német nemzetiségi szokásokat szeretnénk 

összegyűjteni, jelenleg Christkindl ruhákat, használati-, 

és emléktárgyakat kutatunk fel. 

 

Az épület mögötti játszótér egész nap látogatható, itt a 

gyerekeknek lehetősége nyílik a sok látnivaló után 

kikapcsolódni. 

 

Hogy miért is töltsön el itt egy napot? 

 

A Herendi porcelán Hungarikum, a város csendes, tiszta település, a templom porcelán ablaka 

egyedülálló. A Hajagon található kiránduló helyek közelsége is vonzó, a hegyen többféle 

túraútvonal lett kialakítva. A Bándi Esseg-vár is érinthető, illetve közel Veszprém és a 

Balatonpart. 

 

Kétnapos kirándulás esetén a programba beilleszthető a helyi tekepálya használata is. 

http://www.herend.hu/index.php/hu/civil-elet/civil-szervezetek/sport/32-varosi-teke-klub, 

illetve jó idő esetén az Élő Bolygó felkeresése, ahol a látogatók betekinthetnek a 

biogazdálkodás rejtelmeibe. http://elobolygo.com/ 

 

Étkezés: Paletta étterem Herend, Kossuth u.140. 

http://www.kozelben.hu/ceg/paletta-etterem-kossuth-u.-140.-8440-herend-93321 

 
Szállás és étkezés: Anna Panzió Herend Kossuth u. 83. Telefon: 20/352-3723 

Holló és Bárány Vendégház Herend, kültelek u. 9. Telefon: 20/325-8896 (mozgássérült 

személyek által is látogatható Férőhely: 6 szoba, 16 fő) http://www.holloesbarany.com 

 

Jó szívvel ajánljuk a Medvehagyma túraútvonalat, amelyet a természetbarát turisták szinte 

egész évben teljesíthetnek. http://www.hajag.hu/component/content/?view=featured 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Herend 



MÁRKÓ 
Önkormányzat címe: 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5.   

Tel.: 88/504-014 

E-mail: onkormanyzat@marko.hu 

Honlap: www.marko.hu 

GPS koordinátái: 47.117/17.817  
 

 

 

Márkó Veszprémtől 6 km-re, a 8. sz. főút mentén fekszik. Nagy kiterjedésű határát Hárskút, 

Gyulafirátót, Veszprém, Bánd és Herend fogja közre. Délen a Séd-patak völgye határolja, a 

belterület fennsíkját az északi részen magasodó hegyvonulatok zárják le.  

Márkó egyik nevezetessége a fennsíkból kiemelkedő dombon a Kálvária fehér kápolnája és 

stációi, melyek már messziről látszanak.   

A Kálvária eredetileg a keresztre feszítés helye Jeruzsálemben, s így nevezzük azoknak az 

állomásoknak az útját, melyeket Jézusnak Pilátus házától a Golgota hegyéig megtett útjának 

emlékére állítanak. A márkói hívek már a XIX. század elején elhatározták, hogy a falu 

határában kálváriát építenek. 1839-re felépült a kerek kupolás kálvária kápolna tizennégy 

oszlopstációval. A kápolna a második világháború alatt találatot kapott, majd az 1947-48-as 

kitelepítés után az egész kálvária hányatott sorsra jutott. Eltűnt a kápolna előtti kereszt, eltűntek 

a képek a stációkból. A kálvária teljes felújítása Márton Antal plébános szervező munkájának 

köszönhetően 1989-ben kezdődött el. A kápolna előtti keresztet Gábriel Flórián, a corpust 

Szabó Gyula márkói mesteremberek készítették.  

A stációk eredeti képei elvesztek, helyettük az új képeket Enyingi Mihály márkói keramikus 

készítette 2009-ben.   

A stációsor végén, egy dombtetőn emelkedik a kör alaprajzú, neoklasszicista stílusban épült 

kápolna. 

 

A stációk és kápolnák egész évben látogathatók. Belépődíj nincs.  

Általános iskolásoknak ajánljuk, kb. 1 órát vesz igénybe.  

 

Érdeklődni Polányiné Lénárt Katalinnál a 30/391-0497 telefonszámon lehet.  



Márkó  másik  nevezetessége az 1754-ben épült barokk 

stílusú római katolikus templom. A Szent Márk templom. 

A torony legfelül óraíves párkányzattal záródik. A XX. 

század elején készült fotón még látni a régi toronyórát, ami 

valószínűleg a II. világháború alatt sérült meg. Hála a 

2007. őszi felújítást végző mestereknek - akik a tisztítás 

során megtalálták és újrafestették a számlap helyén a római 

számokat - most újra a régi szépségében látható. Az 

oldalbejáratokat és a főbejáratot XIX. századi szegecselt 

fém ajtószárnyak zárják. A templom főbejárata a tornyon 

át vezet, a toronyalj csehsüveg boltozatú. Kétoldalt 

falmagba vezetett csigalépcsőn lehet feljutni a karzatra. A 

barokk művészet e kései szakaszában csaknem 

 elengedhetetlen díszítőelem volt a mennyezet- és falkép. A 

márkói templom freskói sajnos már nem láthatók, 

lemeszelték őket.   
 

Érdeklődni Polányiné Lénárt Katalinnál a 30/391-0497 telefonszámon lehet.  

 



NAGYVÁZSONY 

Önkormányzat címe: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. 

Telefon: 88/264-011 

Email: info@nagyvazsony.hu 

GPS: 46.982702, 17.696065 

 

 

A község Veszprém és Tapolca között, a Vázsonyi-séd mentén fekszik. Neve a Váson család 

nevéből ered (első ismert tagja a XIII. sz. elején a királyné udvarbírója volt). Nagyvázsonyt a 

később helyben “uralkodó” Calcus András vitéztől 100 márkáért az Igmándy-család vásárlolja 

meg, tőlük aztán a Vesen családé lesz újra a birtok (ők a Váson-ok leszármazottjai). A Mátyás 

idején (1462-ben) követként Rómába küldött Vezsenyi László meghal, így a vár és a község 

visszaszáll a koronára. Hunyadi Mátyás Kinizsi Pálnak ajándékozza Nagyvázsonyt. A település 

a török korban kipusztult, majd német és magyar családokkal települt és éledt újjá a Zichy-

családnak köszönhetően. 

 

A Kinizsi vár  

A falu közepén álló – fél évezrednél is idősebb – vár leghíresebb gazdája – Kinizsi Pál – a 

XV. sz. második felében az erődítményt külsőtornyos védőfalakkal, palotaszárnnyal és kápol-

nával egészítette ki. 



Elérhetőség: 

Nagyvázsony, Vár utca 9. 

Telefon: 88/264-786 

Email: info@kinizsivar.hu 

Nyitva tartás: 10-17 óráig 

Belépő: 

Diák/nyugdíjas 600 Ft/fő 

Felnőtt 900 Ft/fő 

Nagycsaládos 2600 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pálos Kolostor 

A mondai hagyomány szerint Kinizsi Pál egyik török rabjának váltságdíjából épült volna a ko-

lostor. Az alapítók célja az volt, hogy ez legyen családi temetkezőhelyük. Az alapítók bőkezű-

ségére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a hagyomány szerint 26 személy eltartására volt elég-

séges az alapítvány. Kinizsit valóban 

ide is temették (1494 végén). Sírját föl-

tárták, sírköve a nagyvázsonyi vár ká-

polnájában látható. A kolostor templo-

mát Szent Mihály tiszteletére 

szentelték föl. Az 1543-ban elnéptele-

nedett kolostor sorsát megpecsételte 

Veszprém várának török kézre kerü-

lése (1552). Azért, hogy a törökök ne-

hogy erődítménnyé alakítsák, s ezzel 

fenyegethessék a közeli vázsonyi vég-

várat, a többi környékbeli kolostorral 

együtt fölrobbantották. 

 

Egész évben látogatható, belépő nincs. 

  

Postamúzeum 

A faluképi jelentőségű, műemlék épületben 1968 óta láthatóak hírközlés-történeti kiállítások. 

Állandó kiállítása “Balaton-felvidék hírközlési emlékei” a Balaton-felvidék posta- és távközlés-

történetének tárgyi emlékeit valamint dokumentumait mutatja be, lehetőséget kínálva néhány 

régi telefon használatára és a postamúzeumi CD-ROM kiadványok megismerésére. 

A múzeumban látható az 1806-ban készült, Ausztria-Magyarország postaállomásait és útvona-

lait bemutató térkép, mely Mária Terézia 1750-ben kiadott postapátense nyomán kialakult rend-

szeres postautakat ismerteti. Az első járatok Bécs-Pozsony és Bécs-Buda között indultak meg, 

de hamarosan behálózták az egész országot. Az egymástól 1-1,5 postamérföldre fekvő postaál-

lomásokon cserélték a lovakat és pihenték ki magukat a delizsánszon, a kor legáltalánosabb 



személy- és postaszállító járművén utazók. A nagyvázsonyi lóváltó állomáshoz tartozó istálló 

épülete – a 19. sz. közepéről – a Kinizsi Pál u. 63. szám alatt ma is látható. A lóváltó állomást 

1862-ben állandó postamesteri hivatal váltotta fel.  

A kiállítás bemutatja 1867-től a századfordulóig a postaszolgálat fejlődését. Megismerteti a hi-

vatali munkaeszközeit: levélmérleget, súlykészletet, fémpénztartót. 

 

Elérhetőség: 

Nagyvázsony, Temető út 3. 

Tel: 88/264-300 

Nyitva tartás: 

Április 15-től október 15-ig 10-18 óra között 

(szünnap: hétfő) 

Belépő: 

Gyerek 200 Ft/fő 

Felnőtt 500 Ft/fő 

Családi 1000 Ft 

 

 

Néprajzi Múzeum 

A szabadtéri néprajzi kiállítóhelyként működő, utolsó tulajdonosáról Schumacher-háznak ne-

vezett épület 1825-ben épült. Oromfala vakolatdíszes: az oromcsúcs alatt egyszerű függöny és 

cseppdísz, továbbá vakolatkeretes padlásszellőzők találhatók, majd kör alakú mezőben az épí-

tés évszáma olvasható. Udvari homlokzatán tornác húzódik, amely az utcáról és az udvarról 

egyaránt megközelíthető. Innen nyílik a lakótér, minden helyiség külön bejárattal. 

Középen található a szabadkéményes füstelvezetésű konyha. Hátsó fala elé középre építették a 

Bakony és Balaton-felvidék falvainak jellegzetes 

hasáb alakú kemencéjét a takaréktűzhellyel (spar-

herd) együtt. Előbbin főztek, utóbbiban pedig ke-

nyeret, kalácsot sütöttek és alkalomadtán gyü-

mölcsaszalásra is felhasználták.  

 

Elérhetőség: 

Nagyvázsony Bercsényi u. 21. 

Telefon: 88/264-786 

Nyitva tartás: májustól októberig 10-17 óra között 

Belépő: Vári belépővel látogatható 

 

 

Kovácsmúzeum 

 Tarsoly László kovácsmester magánmúzeuma 2003 óta üzemel az 1970 óta folyamatosan mű-

ködő kovácsműhely mellett. A hagyományos eszközökkel berendezett múzeumba előzetes be-

jelentkezés alapján várják az egyéni vagy csoportos érdeklődőket, akik 1 órás bemutató prog-

ram keretében ki is próbálhatják a kovácsolás hagyományos technikáját és készíthetnek maguk 

is kovácsoltvas tárgyakat. A mesternek számos díjazott terméke megtekinthető, illetve rendel-

hetőek kovácsoltvas termékek.  

 

Elérhetőség: Nagyvázsony Kossuth u. 35. 

Telefon: 88/264-057 

Email: tarsolyrozsika@freemail.hu 

Nyitva tartás: bejelentkezés alapján 



Nemesleányfalu Lovas egyesület  

Lovaglás, hintós program, lovas oktatás, póni lovaglás, vezetve, futószárazás, lovaglás lovar-

dában, tereplovaglás. Nyári lovas tábor. Túrázó lovas tábor. Lovag tábor.  

Igény esetén csoportoknak programszervezés, fogatos élménytúra keretében a környék megis-

mertetése. 

 

Elérhetőség:  

Nagyvázsony, Nemesleányfalu u. 

Telefon: 70/432-5392 

E-mail: juli.hock@hotmail.com 

Nyitva tartás: minden nap 

 

 

A KÖZSÉGBEN SZÁMOS VENDÉGFOGADÓ MŰKÖDIK 

 

Az önkormányzat üzemeltetésében a Kinizsi Turistaszálló 

Elérhetőség: 

Nagyvázsony, Temető u. 1 

Tel: 30/479-5013 

Email: info@kinizsivar.hu 

 

A Katolikus Plébánián matracszállás működik. Itt sátrazásra is van lehetőség 

Elérhetőség: 

Nagyvázsony, Kinizsi u. 78. 

Érdeklődni lehet Marosi Szilviánál 

Tel: 30/325-8519, 30/653-8061 

Email: szilvi1975@vazsonykom.hu 

A faluról bővebb információ a www.nagyvazsony.hu honlapon 

 

A község gyönyörű természeti környezetben fekszik, és műemlékekben gazdag, valamint ki-

váló helyszín Kinizsi Pál személyének bemutatására. Élő történelem óraként szolgálhat az itt 

eltöltött napok.  

 

 

ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

Vázsonyvölgy Vendéglő és fogadó 

Elérhetőség: Sörház u. 2. Tel: 30/552-3802 

Nyitva tartás: 11 – 22 óra között 

 

Balázs Cukrászda és Kávézó 

Elérhetőség: Reményi Antal Rendezvényház 

Tel: 30/486-8674 

Nyitva tartás 

Hétfő, kedd szünnap 

Szerdától vasárnapig, 11-21 óra között 



 

 

 

 

 

Zirci járás 
 

Bakonynána 

Csesznek 

Csetény 

Zirc 

Zirc-Akli 

 



AKLI MAJOR 
8420 Zirc Akli major 

Telefon: 20/621-9904 

E-mail: aklimajor01@gmail.com 

GPS: 47.228362, 17.834781 

Zirctől 4 km-re, a bakonyi erdők ölén, apátságok metszéspontján fekszik Akli major közel ezer 

éves múltra visszatekintő barokk udvarháza. A jelenleg felújításra váró műemlék épületegyüttes 

a XVIII – XX. századi uradalmi majorsági gazdálkodás és életforma minden elemét bemutatja. 

A pajtákat, magtárat, kovács és bognár műhelyt, istállókat, tejházat, gyümölcsőrző házat, 

barokk konyhákat, klasszicista apáti lakást, ma is működő barokk kápolnát magába foglaló 

kerített udvarház, kiemelkedő agrártörténeti műemlék. 

 



Ajánlott programok, szolgáltatáscsomagok felsorolása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akli Major Piac: minden szombaton 

Akli Majortárlat: a hét bármely napján, előzetes egyeztetés alapján, történeti, néprajzi, 

gazdasági, építészeti major bemutató Akli Majorban 

Nyitott konyhák- nyitott tanyák – nyitott majorok, ökológiai gazdálkodók termelési és 

gasztronómiai bemutatkozása Akli Majorban, szombat-vasárnap, előzetes egyeztetés alapján 

Akli’matizációs Kaland Tábor: májustól szeptemberig, előzetes egyeztetés alapján, nemzetközi 

és magyar örökségvédelmi önkéntes táborok, önkéntes napok Akli Majorban 

Akli Major Kalandok: a hét bármely napján előzetes egyeztetés alapján 

 

Mennyi időt vesz igénybe? 

Akli Major Piac: minden szombaton 8.00-14.00 

Akli Majortárlat: 1-2 óra 

Nyitott konyhák – nyitott tanyák – nyitott majorok: 4-8 óra 

Akli’matizációs Kaland Tábor: vasárnaptól szombatig 

Akli Major Kalandok: 1-2 nap  

 

Milyen korosztály számára ajánlja? 

Akli Major Piac: bármely korosztály 

Akli Majortárlat: bármely korosztály 

Nyitott konyhák – nyitott tanyák – nyitott majorok: bármely korosztály 

Akli’matizációs Kaland Tábor: 12-14 éves, 14-18 éves, 18-30 éves korosztály 

Akli Major Kalandok: 12-14 éves, 14-18 éves, 18-30 éves korosztály 

Akli Major Kalandok 



A kulturális örökség védelme az épített örökség és a természeti örökség együttes védelmét 

jelenti. Mindkét témakör érinti az iskolai tananyagot, amelyet a majorban, játékos formában, 

tapasztalati úton mutatunk be a fiataloknak, felnőtteknek egyaránt. 

Egy napos major programunk során betekintés nyújtunk egy háromszáz éves barokk udvarház 

hétköznapi életébe, kertészkedünk, állatot gondozunk, kenyeret sütünk, sajtot készítünk, lekvárt 

és szappant főzünk, gyapjút dolgozunk fel, kovácsolunk.  

 

 
 

Az Akli Major Kalandok választható programjai 

 

Majortárlat.  

A major gazdasági, társadalmi, építészeti értékeinek bemutatása 1 órás tárlatvezetés keretében. 

Minimum létszám: nincs 

Felnőtt: 400 Ft/fő, gyermek: 200 Ft/fő 

 

 
 

Kenyérlángos sütés. A major XIX. századi kemencéjében kenyeret és kenyérlángost sütünk. A 

dagasztástól a kemencébe vetésig a fiatalokkal együtt végezzük el ezt az ősi, az emberi élet 

alapját jelentő munkát. A kenyérlángost az osztály közösen fogyasztja el. 

Minimum létszám: 20 fő 

Felnőtt és gyermek: 1000 Ft/fő 

 

 

 



Sajt-, kefir- és joghurtkészítés.  

A major tejkonyhájában tehén, kecske vagy juhtejből sajtot, kefirt és joghurtot készítünk. Végig 

követjük a tejtermékek készítésének mikrobiológiai folyamatát, majd együtt készítjük el a 

kiválasztott tejterméket.  

A tejtermékből kóstoló hazavihető. 

Minimum létszám: 15 fő 

Sajtkészítés felnőtt és gyermek: 1500 Ft/fő  

Kefir- és joghurtkészítés felnőtt és gyermek: 1000 Ft/fő 

 

Lekvár főzés.  

A major gyümölcsös kertjéből származó idény gyümölcsökből lekvárokat, liktáriumokat 

készítünk együtt, közben gasztro történeti bevezetést tartunk a régi idők gyümölcstartósítási 

eljárásaiba. A lekvárokból egy kis üveg kóstoló hazavihető.  

Minimum létszám: 20 fő 

Felnőtt és gyermek: 800 Ft/fő  

 

Szappanfőzés.  

A major gazdaságában található alapanyagokból (állati és növényi zsiradékok, gyógynövények, 

illó olajok) szappant készítünk. Végigkövetjük a szappan készítésének biokémiai folyamatát, 

majd együtt készítjük el a kiválasztott alapanyagú, illatú szappant.  Egy elkészített szappan 

hazavihető.   

Minimum létszám: 20 fő 

Felnőtt és gyermek: 1000 Ft/fő  

 

             

 

Kovácsolás. 

A falu kovácsműhelyében bemutatjuk a hagyományos mezőgazdasági kovácsolás elméletét és 

gyakorlatát. A kovácsmester minden érdeklődőnek segít egy kovácsoltvas tárgy leütésében 

(szög, S kampó), amelyet a munka végén, kihűlt állapotban haza lehet vinni. A program végén 

a kovácsmester felesége mindenkit megvendégel egy szelet bakonyi búcsú süteménnyel.  

Minimum létszám: 15 fő 

Felnőtt és gyermek: 1000 Ft/fő  

 

 



 

 

Tradicionális építő munkák: a major felújításán munkálkodó alapítvány évtizedes műemlék 

felújítási tapasztalata alapján vissza kell térni a tradicionális építési technikák használatához és 

oktatásához. A major felújítási területein bemutatjuk a cement nélküli mészhabarcs készítés és 

vakolás technikáját, a hagyományos ácsmunkákat.  

Minimum létszám: 10 fő 

Felnőtt és gyermek: 1800 Ft/fő  

 

Kapcsolat: 

Vajda Eszter 

Akli Majorért Műemlék Alapítvány 

8420 Zirc Akli major 

20/621-9904 

Facebook: Akli Major Piac 

 

 

Szállás lehetőség: 

Akli Major magtár épületében nomád szálláshely: 900 Ft/fő 

Bakonyszive vendégház, Zirc-Akli Kőris utca 28, Bachstedter Ibolya, 

bakonyszive@vipmail.hu, www.bakonyszive-zirc.hu, 55/416-007, 20/498-7551 

 



BAKONYNÁNA 

Önkormányzat címe: 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 3. 

Telefon: 88/587-320 

e-mail: bakonynana.onkormanyzat@gmail.com 

GPS koordináta: 47.281083,17.969332 

 

 

Bakonynána a keleti Bakony egyik legszebb fekvésű települése. Veszprém megyében 

található, az Országos Kéktúra útvonal mentén. Megközelítése a 82-es főút felől lehetséges, 

Zirctől 13 km-re fekszik. A kalandos útvonalakat kedvelők a 8-as főútról is megközelíthetik, 

Várpalotán és Tésen keresztül egy vadregényes (aszfaltozott) erdei úton át. 

Bakonynána kedvelt kirándulóhely, tökéletes úti cél a feltöltődni vágyóknak. Az aktív és 

passzív pihenést kedvelők egyaránt szívesen időznek a településen. 

 

 

Helyek, amelyeket érdemes felkeresni 

 

SZENT ANNA RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

 

A templom a falu közepén épült 1827-ben klasszicista stílusban, Singer György zirci 

kőművesmester tervei alapján. 1828-ban szenteltelték fel. Mögötte található a 2005-ben 

felújított kálvária. 



A templom előzetes egyeztetés alapján látogatható. Bejelentkezés az önkormányzatnál 

lehetséges, hivatali időben a 88/587-320-as telefonszámon. 

 

TÁJHÁZ 

 

A helyi Német Önkormányzat kezdeményezésére 1989-ben létrehozott kiállítási anyag 2014-

ben egy középparaszti épületben kapott helyet. Jelenleg 2 lakószoba, 1 konyha és 1 kiállítótér 

látogatható. 20. század eleji szobabútorokat, paraszti és iparos eszközöket, korabeli 

viseleteket és szakrális tárgyakat láthatnak az érdeklődők. 

A látogatás ingyenes. A kiállítást előzetes bejelentkezés alapján lehet megtekinteni. 

(Telefon: 88/587-320 vagy 30/528-8610) 

 

INNEN- TOUR TÚRAÚTVONAL (3 KM) 

 

A falun vezet keresztül egészen a faluvégen található halastóig, érintve a nyitott műhelyeket, 

szakrális emlékhelyeket és a Tájházat. Folytatásként, két irányban a Római fürdői (kb. 6-7 

km-es) és az Ördög-liki (kb.16 km-es) 

túraútvonal választható.  

Kérésre idegenvezetőt tudunk biztosítani 

(Telefon: 88/587-320) 

 

RÓMAI FÜRDŐ 

 

Kedvelt kirándulóhely. Az Országos Kéktúra 

útvonal Bakonyi szakaszának egyik 

leglátványosabb pontja, a Gaja-szurdok a 

mészkő és dolomit sziklák közé ékelődött 

vízeséssel lenyűgöző látnivaló. A Római 

fürdőtől nem messze található a Vadalmás-

forrás és több pihenő- és tűzrakóhely. 

 



KÉZMŰVESEK 

 

Népi bútorfestő 

A Kossuth u. 77 szám alatt található műhelyben az érdeklődők a kézzel festett, hagyományos 

motívumokkal díszített bútorokban és használati eszközökben gyönyörködhetnek, Cz. Budai 

Katalin keze nyomán. Bejelentkezés a 30/300-6292-es telefonszámon 

 

Fazekas 

Az Ady u. 38-ban lakó Farkas Róbert és felesége, Melinda, a korongozással ismerteti meg az 

érdeklődőket. A helyszínen megcsodálhatóak és megvásárolhatóak a házaspár által készített 

egyedi kerámia termékek. Érdeklődni a 88/488-539-es számon lehet. 

 

Üvegcsiszoló 

Kár lenne kihagyni Bierbaum Gabriella, az Alkotmány utca végén alkotó kézművesünk 

műhelyét, aki egyedi kristály- és üvegtermékeket készít csiszolásos technikával. Gabriella 

megrendelésre is készít dísztárgyakat, érdeklődni a 30/600-8072 telefonszámon lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÁLLÁSHELYEK 

 

Czepek Faház 

A vendégszerető falu magas színvonalú magánszállása a 3*-os Czepek Faház. Kétszintes, 

igényesen kialakított, kényelmes bútorokkal berendezett családi szálláshely. A kertben 

fajátszótér, medence, tűzrakóhely, grillezőhely. A házban 4 fő számára tudnak kényelmes 

szállást biztosítani. Klimatizált szoba, modern konyha, fürdőszoba áll a vendégek 

rendelkezésére Ellátás: előzetes megbeszélésre félpanzió kapható. 

Elérhetőség: 

8422 Bakonynána, Kossuth u. 8. 

Telefon: 20/491-5880 

Email: czepek-fahaz@freemail.hu 

 

 

Hétpecsétes  

VendégházRomantikus falusi szálláshely Bakonynána egyik legöregebb parasztházában. A 

falusi hagyományok és a környezettudatos életforma népszerűsítésére 2015-ben nyitott meg 

ez a különleges, búbos kemencés falusi vendégház, amelyet elsősorban az ökoturizmus iránt 

érdeklődő családoknak és baráti társaságoknak ajánlanak. 



Az egykor mészégetők otthonául szolgáló százéves parasztház felújítása során a 

hagyományos építészeti megoldásokat megtartva, de a modern igényeknek is megfelelve 

igyekeztek kényelmes szálláshelyet létrehozni. 

Kéktúrázók a szálláshely 10 kilométeres körzetében akár 7 pecsétet is beszerezhetnek, innen a 

Hétpecsétes név.  

Elhelyezés. A Hétpecsétes vendégház két szobájában összesen 7 főt tudnak elhelyezni. Az 

egyik szobában egy franciaágy és egy dupla ágy, a másik szobában három egyszemélyes ágy 

található. A két szoba a közös konyhából nyílik, ezért egymásnak ismeretlen csoportokat, 

társaságokat vendégeik kényelme érdekében egyidejűleg nem szállásolnak el. 

A konyha felszereltsége: tea- és kávéfőző teákkal és kávéval, étkészlet, főzőedények, 

kenyérpirító, kontaktsütő, rezsó, hűtőszekrény kis fagyasztórésszel, olajok, ecetek, fűszerek. A 

fürdőszobában mosdó, kád, zuhanyozó, kétszemélyes infraszauna, WC található. A helyiség 

egyik bejárata a hátsó szobából, a másik a tornácról nyílik. A kertben kerti asztalok, székek, 

bográcsállvány bográccsal, szalonnasütő, nyársak, grillrács, hinták, kerti játékok, nyugágyak 

találhatók. Ágyneműt, törölközőt természetesen biztosítanak. 

A házat valódi beszélgetős együttlétre, kikapcsolódásra és feltöltődésre rendezték be: tévét, 

wifit nem találni benne. Van viszont többféle társasjáték, könyvek, színesek, festék, 

játékállatkák, kártya, rádió. Kontakt: Pálfi Anna és Bankó Csaba, okotar2012@gmail.com, 

Telefon: 20/470-3434 

 

Prém Malom 

Gyönyörű környezetben, Bakonynána falu határában található a 19. században épült, 

igényesen átalakított malom épület. A vendégház az erdő szélén, a Gaja patak partján, igazi 

kikapcsolódást nyújt egy kisebb társaság részére. A vendégházban 5 db 2 ágyas 

(pótágyazható), zuhanyzós, wc-s szoba, konyha, tágas nappali és szauna van. 

Az udvarban tűzrakóhely, kocsi beálló és igény szerint sátorozási lehetőség van. 

Nyitva: egész évben 

Tel: 88-587-230, vagy 30-959 01 24 

E-mail: duszen@invitel.hu 

 

Római -Fürdő apartmanház 

A ház Bakonynánán több mint négyezer m2-es zöldterületen a Gaja-patak partján a falu utolsó 

házaként az erdő szélén helyezkedik el. A Római Fürdőhöz vezető Kéktúra útvonal 

közvetlenül a ház mellett vezet el. Az idelátogatók a friss levegőn élvezhetik a patak zúgását, 

a madárcsicsergést és gyönyörködhetnek a mókusok játékában. 

Az apartmanházban kényelmesen jelenleg 6 főt tudnak elhelyezni (további két szobával bővül 

a kínálat hamarosan), de szívesen fogadnak két főt is. A ház télen-nyáron üzemel. 

Bakonynána, Alkotmány u. 94. 

Tel: 30-640 3487 

 

AJÁNLOTT PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK 

 

A falu nevezetességeinek megtekintése után túrázás az Országos Kéktúra-útvonal mentén, a 

Római fürdőhöz. Az útvonal érint egy nagyon érdekes geológiai kiállítóhelyet is, érdemes időt 

áldozni rá. A program végén bográcsozási és sütögetési lehetőség a Vadalmási forrásnál, ami a 

Római fürdő közvetlen közelében található. 

 

Egésznapos kirándulás lehet akár gyalogosan, akár kerékpárral az Alsóperei Arborétum és 

Vadászkastély. Útközben kitérőt tehetünk a Csengő-hegyi kilátóhoz is, és tavasszal akár 

medvehagymát is szedhetünk. Az Arborétum területén van kijelölt tűzrakóhely, valamint 



játszótér. Hasonló kirándulást tehetünk a Tési szélmalmokhoz is a Széchenyi kilátó 

érintésével. 

 

A Bakonynánára látogatók időnként a falu programjaiba is belecsöppenhetnek. Évről évre 

megrendezésre kerülő programjaink: farsangi mulatság, Német Nemzetiségi nap, Búcsú, 

Gombócfesztivál, Márton napi lampionos felvonulás, Adventi zenei találkozó, Falukarácsony 

és Karácsonyi vásár, továbbá a „Chriskind”-lizők és Pásztorjátékosok Karácsony köszöntése. 

 

Sport és mozgás: a túrázási és kerékpározási lehetőségek mellett jógázásra is van lehetőség, 

illetve részt lehet venni a női focicsapat edzésein. 

Elérhetőségek: 20/229-7644 (jóga), 30/335-8539 (foci) 

 

Bakonynána rendkívül szép fekvésű település. Az ide látogatók a nyugalmas vidéki életbe 

nyerhetnek bepillantást. A túraútvonalakat bejárók olyan csodaszép természet alkotta 

képződményekkel is találkozhatnak itt, mint a mohás sziklafalak, páfrányokkal szegélyezett 

szurdokvölgyek, csörgedező patakok, kisebb vízesések, feltárt geológiai alapszelvény, kisebb-

nagyobb barlangok, víznyelők. Szépséges erdei-mezei virágok, értékes gyógynövények 

szegélyezik a kiránduló utak mentét. Minden évszakban gyönyörködhetünk az erdő és a táj 

szépségében. Megpillanthatjuk az erdő apró állatait, hallhatjuk a madarak csicsergését vagy 

élvezhetjük az erdő csendjét. 

 

Szeretettel várunk mindenkit. 

 

További információ és kapcsolattartás: 

 Misikné Kovács Ágnes (20/770-5409, agnes.misik@gmail.com) 

 Bierbaum Adrienn (20/229-7644, adrienn.bierbaum@espell.com) 

 Simonné Rummel Erzsébet (30/528-8610, lisil.bnana@gmail.com) 



CSESZNEK 

Önkormányzat címe: 8419 Csesznek, Vár út 42. 

Telefon: 88/595-530 

Email: csesznekonkormanyzat@gmail.com 

GPS: 47.353768, 17.883834 

 

 

 

A Magas - Bakonyban fekvő Csesznek községet elsőként 1234-1270 között említik 

okleveleink. A település neve feltehetőleg szláv eredetű „csosznek, csesznok” szóból ered, 

amely hagymát, fokhagymát jelent. 

 

Település elhelyezkedése 

Csesznek a Magas-Bakony északi oldalán, Veszprém megyében, a Zirci járásban található. A 

nyugati országrészt kevésbé ismerőknek úgy szoktuk bemutatni, hogy Győr és Veszprém 

között helyezkedik el. 

 

LÁTNIVALÓK A TELEPÜLÉSEN 

 

Cseszneki Vár 

A 82-es országút fölötti sziklaszirten magasodik a még romos állapotában is páratlanul szép 

XIII. században épült gótikus cseszneki vár. A több mint 700 esztendős vár virágkora - 

Zsigmond királyunk uralkodásának idejére - a XV. századra tehető, mely időszakban a várat 

birtokló Garai család, impozáns megjelenésű, gótikus lovagvárrá építette át az addig alacsony, 

belsőtornyos kis várat. Hadászatilag is kiemelkedő szerepet a török időkben, majd a Rákóczi 

szabadságharc idejében kapott. Utolsó tulajdonosai az Eszterházyak voltak, akik a XVIII. 

század közepére barokk várkastéllyá bővítették. Az 1810. évi földrengés majd az 1820-as 

villámcsapás meghozták a vár végső leromlását. A Cseszneki Vár napjainkban is a turisták 



kedvelt kirándulóhelyei közé tartozik. A várban jelenleg is folynak állagmegőrzési és 

rekonstrukciós munkálatok, melyek a látogathatóságot alapvetően nem befolyásolják! 

 

Belépőjegyek: 

Diák, nyugdíjas: 500Ft 

Felnőtt: 700Ft 

Nyitva 9-19 óráig 

 

 

Kőmosó-szurdok 

A Vasút utca és a Farkashegyi út kereszteződésénél, piciny gyalogúton vezet az út a Bakony 

talán legszebb sziklaképződményéhez, a Kőmosó-szurdokhoz. Piros plusz jelzésen elindulva, 

majd a barlang jelzésen tovább haladva közelíthető meg. Évszázadok alatt a víz olyan völgyet 

vájt a sziklába és olyan formákat alakított ki, amelyeket minden építész és formatervező csak 

irigyelhet. A szurdokon végighaladva, annak túlsó végén két barlangot találhatunk. Az egyik a 

majdnem kör alakú "Kecske-barlang". A másik barlang a hagyomány szerint egészen a vár 

ciszternájáig vezetett valamikor, ám ennek valóságalapja igen csekély. 

2013 augusztusában adták át az ország első Via Ferrata-ját Cseszneken, a Kőmosó-

szurdokban. A sziklamászást kedvelők 6 pályán különböző nehézségi fokozatokban 

próbálhatják ki magukat. A pályákat gyerekek is használhatják. A csoportok kérhetnek 

vezetőt. 

 

Tel: 20/421-9945 

További információ: www.vasaltutak.hu/via-ferrata/csesznek/ 

Nyitva: Szombat-vasárnap 10.00 – 14.00 óra, hétköznap előzetes egyeztetés alapján. 

Felszerelés díja: 2500Ft/fő 

 

 

Falumúzeum 

A Cseszneki Falufejlesztő Egyesület kezdeményezése 2002-ben nyílhatott meg újra a falu 

egyik réginek mondható parasztházában Csesznek helytörténeti kiállítása. A Falumúzeumban 

található régi eszközök nagy része a református néprajzi gyűjteményből származik, illetve 

egyéb lakossági felajánlásból. Az emléktárgyak között a régi kenderfeldolgozás, illetve a 

korabeli falusi emberek mindennapi szerszámain túl a környéken összegyűjtött kőzeteket, 

különböző őstörténeti maradványokat is megtekinthetnek az érdeklődők. 

 

Nyitva: 9 - 18-ig (előzetes egyeztetés szükséges) 

Cím: 8419 Vár út 35. 

Tel: 88/436-086 

 

 

Cuha-völgy 

A Cuha-patak vadregényes sziklaszurdokában halad a Győr - Veszprém vasútvonal. Aki 

végigutazik ezen a vonalon és utazását megszakítva kisebb nagyobb sétákat, túrákat tesz a 

Cuha-völgyből kiindulva, kivételes lehetőséget kap a természeti szépségekben gazdag 

vonalszakasz és környékének megismerésére, és egy életre szóló élménnyel térhet haza! 

A Cuha-völgy a Magas-Bakony egyik legszebb része, az országos hírűen szép Cuha-patak 

völgye. Ebben a vadregényes sziklaszurdokban haladó turistaút nemcsak gyalog, hanem lóval 

és kerékpárral is jól járható.  



Hazánk legváltozatosabb formákat megjelenítő tájegysége a Magas-Bakony, a kirándulók 

méltán kedvelt túraterülete. Az itt található erdőségek zöld szigetként őrzik a természet 

érintetlenségét, a hajdan legendás betyárokat bújtató égig érő bükkösök, tölgyesek, 

gyertyánosok között számos szurdok húzódik, mélyükön hegyi patakokkal. 

 

 

SZÁLLÁS 

 

Kisbükk Major 

A major 60 hektáros területén rengeteg háziállat él, de nem utolsó sorban egy láma is. 

Ebben a környezetben található parasztház jellegűen felújított turistaházunk, ami nagyobb 

csoportok számára nyújt kitűnő szálláslehetőséget, akár 50 vendég számára. 

Kempingünkben a sátorban, de akár jurtában is el lehet tölteni az éjszakát. 

Az udvaron több tűzrakó hely van, ami bográcsozásra is alkalmas, valamint egy játszótér, és 

egy kemence. 

 

Cím: 8419 Csesznek, Sarok köz 18. 

Kapcsolattartó: Pintér Balázs 

Telefon: 30/339-3391 

Email: info@kisbukk.hu, smafulap2@gmail.com 

Levelezési cím: 9171 Győrújfalu, Bokros utca 3. 

VENDÉGLÁTÓHELY 

 

A Várvölgy vendéglő a cseszneki vár felé vezető út mellett a falu közepén található. A Vártól 

mindössze 500m-re, kellemes környezetben, barátságos vendéglátással, házias ételekkel és 

falusi ízekkel várjuk a hozzánk betérni vágyókat! 

A vár völgyében ízletes paraszt reggelikkel, kiadós ebédekkel és kellemes vacsorákkal tehetik 

kellemesebbé a Cseszneken eltöltött napokat. 

Kiránduló csoportok, társaságok étkeztetését is vállaljuk előzetes egyeztetéssel. 

 

Nyitva: Kedd – Szombat: 8.00 – 22.00 Hétfőn és vasárnap zárva 

Cím: Csesznek, Vár utca 38. 

Telefon: 88/820-086 

E-mail: vendeglovarvolgy@gmail.com 



CSETÉNY 

Önkormányzat címe:8417 Csetény, Rákóczi u. 30. 

Tel: 88/485-014 

E-mail: onkormcseteny@gmail.com 

GPS: 47.316923,17.996759 

 

 

 

Csetény a Bakony keleti lejtőjén, a Zirc-Mór közötti országút mentén, Zirctől mintegy 15 km-

re terül el. 

Az autóval, autóbusszal érkezőknek a Gajamenti vendégház parkolójában van lehetőségük 

parkolni. A vendégház mellet található kastélyparkban szalonnasütő helyek vannak kialakítva 

padokkal. A vendégházzal szemben élelmiszerbolt található. 

A kastélyban hétköznapokon ingyenesen van mosdó használati lehetőség.  

 

HOLITSCHER-KASTÉLY ÉS A KASTÉLYPARK  

 

A műemlék jellegű, egykori barokk, majd az évszázadok során többször átépített és megtoldott 

kastély községünk büszkesége. Névadója Holitscher Károly, az épület utolsó tulajdonosa, 

egykori országgyűlési képviselő, bankelnök, nagybirtokos. Az épület építési idejét nem 

ismerjük, de 1747- 49. között már említik, mint Eszterházy Imre tulajdonát, rá utalnak az 

épületben talált C I E monogramos téglák. Ekkor már biztosan létezik a boltíves pince és az 

épületnek a pincével megegyező alapterületű része. A kastély felújítása során azonban találtak 

még Esterházy János gróf által -1692 előtt- vettetett téglákat is. 

A kastély körül található, több mint 16 hold területű, angol mintára telepített park történetéről, 

életkoráról nem sokat tudunk. A park elődje talán a kastély körül meghagyott ősi erdő lehetett, 



melynek még létező legidősebb fái 25o-3oo évesek, első említése 1846-ból való. Jelenlegi 

állapota inkább gondozott parkerdő jelleget mutat, mint a két világháború közötti egykor 

egzotikus növényekkel telepített arborétumot. 

Cím: Hunyadi u. 7. 

Kapcsolattartó: Jakab-Németh Gabriella  

Telefon: 20/365-9246 

konyvtar@cseteny.hu 

Idegenvezetés: nincs 

Belépő díj: nincs 

 

 

KATOLIKUS KÁPOLNA 

 

A török időkben már református hitű 

községben sokáig nem találunk más vallást, 

az első római katolikus hitűek is a kastély 

személyzetéből és a cselédekből kerültek ki. 

A hitéletet valószínű, hogy az oszlopi 

templomban gyakorolják, mivel helyi 

templomot, kápolnát nem említenek egészen 

a 19. század közepéig. 1838-ban Esterházy 

János fakeresztet állít a majorsági 

cselédlakások elé, az oszlopi út jobb oldalán. 

A mai Hunyadi utcában álló keresztet a 

katolikus hívek 1999-ben felújították és a 

parkbéli kápolna mellett állították fel. A 

kápolna a földesúri családot és hasonló hitű 

alkalmazottait szolgálta. Pontos építési ideje ismeretlen. Előbb 1994-ben újították fel az 

épületet a csetényi katolikus hívek, majd 2007-ben megkezdődött a tető- és héjazatcsere. A 

munkák végeztével 2007. szeptember 30-án szentelték újra a kápolnát, melynek védőszentje 

Rózsafüzér Királynéja. 

 

Kapcsolattartó: Horváth Lajos esperes, plébános 

88/488-176, lajoshbn@gmail.com, 

Idegenvezetés nincs, belépő díj nincs. 

 

 

A REFORMÁTUS TEMPLOM 

 

Cím: 8417 Csetény, Rákóczi u. 26. 

A mostani református templom helyén állott a középkorban a község első temploma. Első 

említése ugyan csak 1478-ból való: "kőtemplom kő toronnyal". Az 1790-ben elpusztult 

templomot már nem állítják helyre, hanem újat építenek a középkori kőtemplom helyén s 

részben annak romjaiból. 1792-93-ban épül fel Utolsó ízben 1900-as évek végén végeztek 

nagyobb tatarozást az épületen.  

 

Érdeklődni lehet: Hajdú Ferenc, lelkész 

20/980-0987, cseteny@reformatus.hu 

Idegenvezetés nincs, belépő díj nincs. 



TÁJHÁZ 

 

Összegyűjtötték Csetényben a még 

megmaradt tárgyi emlékeket, eszközöket. 

Ezen tárgyak kiállításához sikerült 

megszerezni az utolsó, szinte érintetlenül 

hagyott csetényi parasztházat. 

Cím: 8417 Csetény, Petőfi u. 135. 

A kiállítás megtekinthető minden nap  

9:00 - 16:00 között. 

 

Időpont egyeztetéssel más időpontban is látogatható. 

 

Belépő: 300 Ft/fő 

Kapcsolattartó:  Nagy Zoltán 

Telefon: 20/945-5227, 20/566-6832 

tajhaz.csetenyi@facebook.com 

Idegenvezetés: van 

 

 

SZÁLLÁS 

 

Gajamenti Vendégház   

Összesen 23 fő elhelyezését tudjuk kényelmesen biztosítani 2-6 fős szobákban. Jól felszerelt 

nagy konyha áll a vendégek rendelkezésére. Öt fürdőszobánk van zuhanyzóval, wc-vel és 1 

bidével, 10 fős finn szaunával.Vendégházunk felszereltsége: bogrács, grillsütő, sörasztalok 

padokkal, kültéri játékok, tűzrakóhely a szomszédban. Bababarát szállás, mivel babaágy, 

etetőszék, járóka, igény szerint egyéb baba-ellátási eszközöket biztosítunk. 

 

Szállás árak 

Alapár: 3.500 Ft/fő/éj .2 éjszakától: 3.000 Ft/fő/éj .Gyerekek: 0-3 éves korig ingyen,  

3-14 éves korig 30% kedvezménnyel szállhatnak. 

 

Kapcsolattartó:Kóczán Katalin 

Cím: 8417 Csetény, Hunyadi u. 5.  

Telefon: 30/377-3489 vagy 30/509-3235  

Email: gajamentivendeghaz@gmail.com  

gyorgy.gezane@gmail.com  

koczankatalin@gmail.com 

 

Cseténytől 12 kilométerre található Zirc, a Bakony fővárosa. A Bakony erdeivel kiváló 

kirándulási lehetőségeket nyújt a gyalogtúrázóknak és a kerékpárosoknak.  

 

 

Kapcsolattartó: Jakab-Németh Gabriella 

Telefon: 20/365-9246,  

E-mail: gabriella.nemeth81@gmail.com, konyvtar@cseteny.hu 



ZIRC 
Önkormányzat címe: 8420, Március 15. tér 1. 

Telefon: 88/593-700 

Email: pmh@zirc.hu 

GPS: 47.262096, 17.870784 

 

 

 

 

 

Zirc festői fekvésű kisváros a Magas-Bakonyban, a Zirci medencében. 

 

ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG – CISZTERCI LÁTOGATÓKÖZPONT 

 

A város jelképe a Ciszterci Basilica Minor, amely a középkori apátságtól nyugatra épült az 

1700-as években (1737-1752) barokk stílusban. A város központi részén elhelyezkedő cisz-

terci monostor jellegzetes épületének a templomhoz csatlakozó 18. századi szárnyait Wittwer 

Márton Atanáz karmelita szerzetes tervezte. Az apátságban megtekinthető a Rendtörténeti 

kiállítás, a barokk templom, illetve a Romkert is. Az épületegyüttest a 19. században bővítet-

ték. Napjainkban még két látogatható intézmény van az apátságban: az MTM Bakonyi Ter-

mészettudományi Múzeuma az első emeletén, továbbá az Országos Széchényi Könyvtár által 

üzemeltetett Ciszterci Műemlékkönyvtár a második emeleten. 

 

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR CISZTERCI MŰEMLÉKKÖNYVTÁR 

 

Az első könyveket a 18. században az új alapítást végző heinrichaui szerzetesek hozták ma-

gukkal. Az állomány 1950-re 65.000 kötetre duzzadt, a ciszterci rend feloszlatását követően a 

könyvtár állami tulajdonba került. Szerencsére a kezelésével a Nemzeti Könyvtárat bízták 

meg, amely e feladatot máig ellátja, míg a tulajdonjog visszaszállt a ciszterciekre. A könyvtár 

70 ősnyomtatványt, több mint 300 antikvát tudhat magáénak, melyek közül sok egyedülálló 

Magyarországon. 

 



ZIRCI CISZTERCI ARBORÉTUM 

 

Egyedi értéke a városnak a nemzetközileg ismert és elismert természetvédelmi terület, az Ar-

borétum is. A zirci arborétum jellegzetes angolkert, amelyben az erdőfoltok szabálytalan tisz-

tásokkal váltakoznak. 

 

A Látogatóközpont nyitva tartása: 

Március 15 – november 14 között kedd-

től vasárnapig 9-17. 

November 15 – március 14 között 

keddtől vasárnapig 10-16. 

Keddtől szombatig az első templomi 

vezetés március 15 – november 15. 

között 9.30 órakor, november 16 – már-

cius 14. között 10.30 órakor, vasárna-

ponként a szentmisék rendje miatt 11 

órakor indul. A templom zsolozsma 

miatt 12.30 – 13.30 óra között nem lá-

togatható, illetve látogathatóságát eskü-

vői, temetési, valamint az egyházi ün-

nepekhez kapcsolódó szertartások befolyásolhatják. A templom és a könyvtár csak vezetéssel 

látogatható, melynek időtartama fél óra. A templomi vezetés minden egész és fél órakor indul, 

a könyvtári minden negyed és háromnegyed órakor. Az Arborétum november 15. és március 

15. között nem látogatható. 

 

Elérhetőség: 

Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontja 

Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Telefon: 88/593-675 

E-mail: turizmus@ocist.hu, Web: www.zirciapatsag.hu, facebook.com/zirciapatsag 

 

 



MTM BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMA 

 

A Pro Natura díjas Bakonyi Természettudományi Múzeum 1972-ben, hazánk egyetlen vidéki 

természettudományi szakmúzeumaként jött létre Zircen. Feladata a Bakony-hegység termé-

szettudományos kutatása, a gyűjtött anyag 

őrzése, tudományos feldolgozása és be-

mutatása, a tudományos eredmények köz-

zététele. A több évtizedes kutatás és gyűj-

tés eredményeként összegyűlt tudás és 

gyűjteményi anyag tette lehetővé a Ba-

kony természeti értékeit bemutató állandó 

kiállítás létrehozását, mely a zirci Ciszter-

ci Apátság épületében található és több 

egységből áll. 

Nyitvatartás: hétfő kivételével 

9:00-17:00 óráig 

 

Belépőjegy árak: Teljes: 500 Ft 

Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 250 Ft 

Tárlatvezetés: 5000 Ft/csoport (max. 25 fő) (előzetes bejelentkezéssel) 

Erdei iskolai programok: többnyire 500 Ft/fő (részletek a honlapon) 

Cím: Zirc, Rákóczi tér 1. (kiállítás) 

Telefon: 88/575-300; 0630/388-7613 

e-mail: btmz@nhmus.hu 

Web: http://bakonymuseum.nhmus.hu 

 

 

 

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ 

 

A tematikus múzeumként működő intézmény tevékenysége Reguly Antal munkássága köré 

szerveződik, az állandó kiállítás 2013 őszén lett átalakítva. A tárlat méltó helyszínéül szolgál 

a Reguly család által is lakott Dubniczay-ház első emelete. 

 

Elérhetőség:8420 Zirc, Rákóczi tér 10. 

Tel: 88/415-422, 30/2376493 

Web: www.regulymuzeum.hu 

E-mail: 

regulymuzeum@regulymuzeum.hu 

www.facebook.com/regulymuzeum 

 

Reguly Antal Múzeum és Népművé-

szeti Alkotóházban LEGO Gyűjtemé-

nyek Kiállítása. Érdeklődni és csopor-

tokat bejelenteni a 30/611-0109-es 

telefonszámon lehet. 

 

 

 

 



AGRÁRMŰSZAKI EMLÉKEK GYŰJTEMÉNYE 

 

A Győr felé haladó országútról nem sokkal Zirc után letérve tekinthető meg, ahol európai és 

hazai ritkaságokat, így például körmös traktort, vagy a Hofherr–Schrantz gyár híres cséplőgé-

pét szemlélheti meg a látogató. 

 

TERMELŐI PIAC 

 

Zirc-Akli major piac  

Telefon: 20/621-9904 

Bakonyi Termelői Piac  

Telefon: 88/414-001  

 

VENDÉGLÁTÁS ÉS SZÁLLÁSHELYEK 

 

Cuha Völgye Étterem   8420 Zirc, Kossuth utca 11.  Tel: 0630/293-8092 

Jeskó Étterem és Panzió  8420 Zirc, Kossuth utca 28.  Tel: 0688/583-705 

Király Vendéglő és Vendégház 8420 Zirc, Kossuth u. 88.  Tel: 0688/820-042 

Patkó Vendéglő   8420 Zirc, Deák Ferenc utca 6. Tel: 0688/77-588 

Peti Falatozó    8420 Zirc, Alkotmány u. 5.  Tel: 0630/221-7790 

 

 

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Osztálykirándulás ajánlója 

 

VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA ZIRCEN 

A kiránduláson részt vevő diákokat a település 

legrégebbi történelmi emlékénél fogadjuk, ahol 

lehetőség van arra, hogy a buszból biztonságo-

san leszálljanak. Az egykori királyi kúria romja-

itól indulva kényelmes tempóban járjuk be a 

várost. A rövid séta érinti Zirc városának jelleg-

zetes helyszíneit – királyi kúria, Bagolyvár, az 

apátság mellett elhaladva a középkori oszlopfő, 

Dubniczay-ház. A Reguly Antal Múzeum és 

Népművészeti Alkotóházba érve foglalkoztató 

füzet kitöltésével zárjuk a sétát. Utána lehetőség 

nyílik a múzeum megtekintésére, kézműves 

foglalkozásra, majd a csoportot elkísérjük a 

Zirci Ciszterci Apátság nyugati bejáratához, 

ahonnan tetszés szerint meglátogathatják a Látogatóközpontot, az apátsági templomot, a Ba-

konyi Természettudományi Múzeumot vagy a Ciszterci Műemlékkönyvtárat. 

Séta ideje a foglalkozással együtt: kb. 90 perc.  

Ára: 1000/fő, amely tartalmazza a pedagógia foglalkozást és a múzeumi belépőt. 

A foglalkoztató füzet ára: 700 Ft/db. 

Maximum létszám: 30 fő. 

 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 

 

A kézműves foglalkozásokon végzett feladatok a résztvevők életkorától és előzetes ismeretei-

től függően változnak. Óvodai, általános- és középiskolai, de felnőtt csoportoknak is javasol-

juk az egyes foglalkozásokat. Végeredményként mindenki saját készítésű tárgyakat vihet ma-

gával. 



Időtartam: életkortól függően 45-60 perc. Maximum 

létszám egy foglalkozáson: 10 fő. Előzetes bejelent-

kezés szükséges. Ár: 700 Ft/fő/foglalkozás, mely 

tartalmazza az oktatást, az alapanyagokat és az esz-

közök használatát. 

 

GYERTYAKÉSZÍTÉS 

A foglalkozáson műlépből sodort, díszített, valamint 

olvasztott viaszból mártott gyertyák készülnek. 

 

BŐRMŰVES  

A bőrműves foglalkozáson színes bőrszálakból fo-

nunk karkötőt bőrvarró csikón ülve. 

 

MÉZESKALÁCSKÉSZÍTÉS  

A foglalkozáson a mézeskalácsokat egyedi, faragott 

mintás ütőfával készítjük el. 

 

NEMEZELÉS  

Színes nemez labdát, karkötőt vagy képet készítünk 

a foglalkozáson. 

 

SZÖVŐ  

A foglalkozás során szádfával és körmöcskével ké-

szítünk szalagokat, figurákat. 

 

FAZEKAS 

A foglalkozás során perselyt, ujjbábot, kis tálkát vagy különféle állatfigurákat készíthetünk 

agyagból. 

 

KÖZÖS UTAZÁS AZ ISMERETLENBE 

 

Ismerkedés Reguly Antal munkásságával és a finnugor népekkel. A finnugor nyelvek rokon-

sága a kötelezően megtanulandó családfánál jóval több, számos érdekes témát vet fel. Mire 

jók a nyelvek? Hogyan változnak? Hogyan ismerhetünk meg egy ismeretlen nyelvet? Hogyan 

írjunk le furcsa hangokat? Hogy készül(het) egy térkép? A foglalkozás keretében Reguly An-

tal munkásságán keresztül vizsgáljuk meg e kérdéseket. Hangzóanyagok, játékok, megoldan-

dó feladatok teszik izgalmassá a kiállítás megismerését. 

Időtartam: létszámtól függően 60-90 perc. 

Maximum létszám: 30 fő. Ár: 3000 Ft/csoport, mely az oktatást tartalmazza. 

 

A BOGNÁR- ÉS KÁDÁRMŰHELY VILÁGA, AVAGY: HA EGY GYALU MESÉLNI 

TUDNA… 

 

A foglalkozás során megmutatjuk, hogy milyen eszközöket és hogyan használtak a bognár-

mesterek a kocsikerék és a kádármesterek a hordó elkészítése során. E szép munkafolyamatok 

kivitelezéséhez nagy szakértelemre és sokféle szerszámra volt szükség. A foglalkozáson vá-

laszt kapunk arra, miért volt nagy jelentősége a bognár vagy kádár műhelyekben elkészült 

tárgyaknak régebben, hogy hogyan használták a faragószéket, mi a furdancs, hogy néz ki a 

gyalupad „őse”. 



A gyerekek memóriajáték képeinek segítségével indulnak felfedezni a tárgyakat a raktárban. 

A tárgyak felügyelet mellett és kesztyűt húzva megfoghatóak, kézbe vehetőek. 

Időtartam: 45 perc. Maximum létszám: 12 fő. 

Ára: 700 Ft/fő, amely tartalmazza a múzeumi belépőjegy árát is. 

 

KINCSEK A PADLÁSON 

 

Felfedezőút a Múzeum helytörténeti-néprajzi, grafikai és fotógyűjteményében: 

A padlástéri séta során a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi rak-

tárával ismertetjük meg az érdeklődőket. A vezetés során bemutatjuk a múzeum gyűjteménye-

it, megismerkedünk a digitális katalógus előnyeivel a múzeumi műtárgyak megismerésében, 

bepillantást kapunk egy-egy tárgy „életrajzába”, kiderül mi a különbség a múzeumi kiállítás 

és a múzeumi látványraktár között. 

Ára: 700 Ft/fő, amely tartalmazza a múzeumi belépőjegy árát is. 

További információ a Múzeum elérhetőségein: 

Telefon: 36/88-415422; 36/30-2376493;  

E-mail: regulymuzeum@regulymuzeum.hu 

Előzetes bejelentkezés e-mailben. 

 

 

A Bakonyi Természettudományi Múzeum Osztálykirándulás ajánlója 

 

A KIÁLLÍTÁS 

 

„A Bakony természeti képe” c. kiállítás látványos diorámák segítségével mutatja be a Bakony 

különböző élőhely-típusainak növény- és állatvilágát. Láthatjuk az erdők, rétek, legelőerdők, 

szurdokerdők, tőzegmohás úszólápok és a Fenyőfői Ősfenyves élővilágát különböző évsza-

kokban, kiemelve a védelemre szoruló madarainkat, a kétéltűek és hüllők bakonyi képviselőit. 

A vadászható nagyvadak (gímszarvas, 

dám, vaddisznó, őz, muflon) mellett kis-

emlősök és gombák is láthatók.  

 

A „Jégkorszaki óriások a Bakonyban” 

című tárlat fő szenzációja a Csajág hatá-

rában 2006-ban megtalált két mamut 

(Tonna és Mázsa), valamint egy barlangi 

medve teljes csontváza. Emellett számos 

más jégkorszaki állatot is bemutatunk. 

 

„A természet ékszerei”c. kiállításban a 

Bakony, Magyarország és a Kárpát-

medence jellemző ásványai láthatók. 

 

Ajándékként jelentős trófeagyűjtemény-

hez jutott a múzeum. Így jött létre a „dr. Bativai Schüle Imre János trófeakiállítás”, az itt lát-

ható preparátumok és trófeák hazánkon kívül, többek között Kamcsatka és Ausztria állatvilá-

gából adnak ízelítőt. 

Az állandó kiállítások mellett a SarokGalériában mindig a természettel kapcsolatos időszaki 

kiállítás kap helyet. 

 



FOGLALKOZÁSOK, ERDEI ISKOLA 

 

A múzeum dolgozói évtizedek óta tartanak foglal-

kozásokat a gyerekeknek, 2008 óta a Kankalin 

Erdei Iskola minősített erdei iskolaként működik. 

Alsó- és felső tagozatos diákok számára is vannak 

kidolgozott programjaink, ezeket főleg Zirc kör-

nyékén, a szabadban tartjuk. Lehetőség van geoló-

giai, őslénytani túrára a közeli Eperjes Tanösvé-

nyen, ahol az elmúlt évmilliók emlékeit lehet 

megtekinteni, a zirci Pintér-hegyen az erdővel és 

annak életével ismerkedni, a sokszínű rovarvilágot 

megismerni vagy a madárgyűrűzésről, madárfajokról sok izgalmas dolgot megtudni. A Cuha-

völgyi kirándulás minden iskolás csoport kedvelt programja, a Bakony egyik legszebb szur-

dokvölgyébe vonattal lehet eljutni, alagutakon keresztül, utána a túra során sok információ 

szerezhető a terület geológiájáról, különleges élővilágáról is. 

 

TÁRLATVEZETÉS, MÚZEUMI ÓRA 

 

A csoportoknak tartott tárlatvezetések általában interaktív formában történnek, a gyerekek 

korához igazodva sok érdekesség is elhangzik, színesítve a kiállítás látnivalóit. A kiállításhoz 

igényelhető feladatlap alaposabb ismeretszerzésre készteti a diákokat. 

Mivel tárlatunk a hazánkban található legtöbb élőhelyet és annak élőlényeit bemutatja, tan-

órákat is lehet tartani a tananyaghoz igazodó témakörökből. Ezt akár a kísérő tanár is megtart-

hatja, de kérhetik szakembereink segítségét is. 

 

Kapcsolattartó: Németh-Vida Beáta. Telefon: 20/386-3133 
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