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Zánka, 2013.12.01.

A túra fontosabb adatai

Túránk főbb pontjai Jelzés Táv (km) Szint (m) Ep. Nyitva

Zánka, Zizi Pizza Bár  - 0,00 0,00 0 0 R. 07:30 - 10:00
Hegyes-tű, nyereg S 3,15 3,15 157 157   
Monoszló, templom S 2,32 5,47 23 180 1. 08:15 - 11:20
Árokfői templomrom S vissza, sz 3,39 8,86 62 242 2. 08:45 - 12:15
Szentantalfa, Fő utca sz, Z 1,89 10,75 19 261   
Szent Balázs templomrom Z, PL 2,51 13,26 90 351 3. 09:20 - 13:20
Szent Balázs-hegy, elágazás PL, Z 0,35 13,61 23 374   
Herendi templomrom Z+, K, KL 1,46 15,07 18 392 4. 09:40 - 13:45
Halom-hegy alja, K / P elág. KL, K 2,75 17,82 112 504   
Halom-hegy, Kossuth kilátó régi K, K▲ 0,58 18,40 58 562 5. 10:05 - 14:35
Halom-hegy, P / S+ elág. K▲, P 0,45 18,85 1 563   
Nemes-mező S+ 1,48 20,33 0 563   
Kisdörgicsei templomrom szalag 0,53 20,86 1 564 6. 10:30 - 15:15
Kisdörgicse, barokk kőhíd sz, műút 0,43 21,29 1 565   
Kű-völgy, P / S elágazás S 0,81 22,10 12 577   
Felsődörgicsei templomrom P 0,24 22,34 9 586 7. 10:40 - 15:35
Alsódörgicsei templomrom P 0,99 23,33 34 620 8. 10:50 - 15:50
Fenyves sarka, letérés a műútról P, műút 1,11 24,44 0 620   

Sági-erdő, 15. sz. határkaró szalag 1,12 25,56 3 623   
Ságdörgicsei templomrom szalag 2,85 28,41 8 631 9. 11:30 - 17:10
71-es főút / nagyvázsonyi elág. kerékpárút 1,57 29,98 22 653   
Zánka, Zizi Pizza Bár műút, sz 1,89 31,87 17 670 C. 12:00 - 18:00

Zánka-Köveskál, vasútállomás S 1,24 33,11 0 670   

Vastag betű: ellenőrzőpont, aláhúzott: frissítőpont.
A jelzéseket piros-fehér színű műanyag-szalagokkal egészítettük ki, ahol szükséges!



Tisztelt Sporttárs!

Sok szeretettel köszöntünk a Teljesítménytúrázók Társasága (TTT) és az Útvonalkövetők Klubja (UKK) által közösen 
megrendezett „Régi templomok nyomában” teljesítménytúrán. Mielőtt elindulsz, kérjük, vedd figyelembe az alábbi 
tudnivalókat:

1. A túrán bárki részt vehet,  aki  az indítási  helyen részvételi  szándékát a rendezőségnél  bejelenti  és a 
nevezési díjat befizeti.

2. A  túra  a  következőkben  ismertetett  útvonalon  halad,  kéretik  ennek  betartása.  Az  útvonalon  9 
ellenőrzőpont található,  melyek közül két helyen a pontőrök bélyegzéssel igazolják áthaladásodat.  A 
többi ponton neked kell az igazolásoknál  feltett kérdésre a megfelelő választ bejelölnöd, egyénileg 
bélyegezned  a  kihelyezett  bélyegzővel  vagy  beragasztani  egyet  a  kihelyezett  matricák  közül! 
Minden résztvevő,  aki  a  túra  útvonalát  végigjárja,  az  útvonalon  található  valamennyi  ellenőrzőpont 
igazolását sorrendben beszerzi és jelentkezik a célban, megkapja a túra kitűzőjét és oklevelét. 

3. A túra útvonalán záró biztonsági ember, ún. seprű halad, tanácsait saját érdekedben is fogadd meg!  A 
seprű 10 órakor indul és 4 km/h sebességre zárja az ellenőrzőpontokat! A cél 18 órakor zár!

4. Kérjük,  amennyiben  igazolófüzetet  találsz,  add  le  a  pontőröknek  a  következő  ellenőrzőponton, 
amennyiben elvesztetted a sajátodat, ott érdeklődj.

5. A  túra  útvonala  részben  jelzett  turistautakon  vezet.  Viszonylag  sok  a  jelzetlen  szakasz,  ahol  piros-fehér 
műanyagszalagok kihelyezésével igyekeztünk segíteni a tájékozódást. Azonban érdemes figyelembe venni, hogy 
a szalagokat illetéktelenek letéphetik, vagy áthelyezhetik, így célszerű elsősorban az útvonalleírásra hagyatkozni.

6. Ha úgy határozol, hogy a túrát megszakítod, kérjük, ezt a legközelebbi ellenőrzőponton tedd, vagy a név 
és rajtszám közlésével ezt valamely másik túrázóval üzend meg, vagy hívd a főrendezőt: Hevér Gábort 
a (20) 321-1805 vagy Csornai Edinát a (70) 622-3552 telefonszámon.

7. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, kártérítés a rendezőségtől semmilyen jogcímen nem igényelhető.
8. Kérjük, hogy a túra során ne szemetelj, óvd a természetes és az épített környezetet.
9. A túra útvonalán Monoszlón vízcsap, Szentantalfán (kitérővel) vendéglő, Dörgicsén (kitérővel) söröző található. 

Útközben frissítőpont (Ice tea és édesség) jár a túra résztvevőinek. 

Végezetül jó utat, sikeres teljesítést kíván:        a Rendez ségő .



A túra útvonalának részletes leírása

Zánka, Zizi Pizza Bárból kilépve balra fordulunk a Rákóczi úton. Monoszlóig a  S sáv jelzés vezet 
bennünket. A Rákóczi út végén balra térünk (Köveskál felé) és a műúton hagyjuk el Zánkát. Kisebb 
lejtő után, az út balos kanyarulatában jobbra letérünk egy dűlőútra. Keresztezzük a tagyoni műutat, 
majd  az  út  végében  jobbra  térünk  egy  nádfedeles  háznál.  A  következő  sarkon  balra,  fel,  majd 
egyenesen be az erdőbe. A borókás területén csatlakozik jobbról a Balatoni Kék jelzés, mellyel együtt 
érünk  fel  a  Hegyes-tű  nyergébe.  Tovább  egyenesen  (lefelé)  a  műúton,  majd  annak  balos 
kanyarulatában egyenesen folytatjuk a túrát. Egy nyílt,  bokros részen ösvényünk balra fordul, majd 
rövidesen az  Alsó-erdőben található kis tisztáson jobbra elhagyjuk a K jelzést. Az erdőből kiérve a 
„Déli tanösvény” táblái mentén leérünk a monoszlói műútra, melyről 144 méter múlva jobbra letérünk 
egy  kavicsos  útra  és  egy  kisebb  bukkanót  leküzdve  Monoszlóra  érkezünk.  Monoszló,  kultúrház 
buszmegállónál  balra  térünk  a  falu  meglehetősen  romos  templomához,  amely  ugyan  még  nem 
templomrom, viszont a túra 1. ellenőrzőpontja. 

Az ellenőrző kérdés megválaszolása után visszamegyünk a buszfordulóhoz és onnan balra indulunk el, 
a  kék négyzet jelzésen.  A  falu  szélén  a  jelzés  eltér,  mi  maradunk  tovább,  egyenesen a  jelzetlen 
murvás úton. Szőlők mentén felérünk egy tetőre (hátunk mögött a Tanúhegyek), majd ereszkedünk 
lefelé. Utunk aszfaltozottá válik, jobbról mély horhosok kezdődnek, a pincéknél utunk jobbra megtörik. 
380 méter múlva a műút élesen balra fordul – itt egyenesen letérünk és a sűrű aljnövényzetű erdőben, 
szalagozás segítségével próbáljuk megtalálni a 2. ellenőrzőpontot, az Árokfői templomromot.

A rom meglátogatása után keskeny ösvényen visszatérünk a Balatoncsicsó felé vezető műútra, melyen 
jobbra indulunk el. 300 méter múlva a keresztező Z jelzésen jobbra letérünk és a mezőn át Szentantalfa 
felé menetelünk. (Kalandorok a templomromtól a régi Z jelzés mentén is megpróbálhatnak eljutni a 
faluba,  ahogyan  mi  is  tettük  azt  az  első  bejáráskor.)  Szentantalfára érve  a  Templom utcán  balra 
fordulunk, végül kijutunk a Fő útra. Itt találkozunk a Balatoni K jelzéssel, a Fő úton balra megyünk 115 
métert, majd Sósi úton jobbra letérünk. A következő sarkon balra, a villanyoszlopon található Z jelzés 
iránymutatása szerint.  Az emelkedő földúton szőlők közé érünk,  majd egyszer csak villanyoszlopok 
tűnnek fel az út bal oldalán. A 4. villanyoszlopnál (rajta meglehetősen kopott Z jelzés),  fenyőfákkal 
körülvett pince előtt jobbra térünk egy szintben haladó földútra. Az út végében a betonteknős úton jobbra 
térünk,  majd amikor az élesen jobbra,  lefelé  fordul,  akkor letérünk róla egyenesen,  egy földútra.  A 
Vidosa Pincéhez invitáló táblánál még egyenesen megyünk tovább, a következő sarkon azonban élesen 
balra, felfelé. A mélyúton 176 méter múlva ismét présházak és szőlők közé érünk. Előbb jobbra, majd a 
szőlők mentén balra ível a Z jelzésű út, végül a templomrom fölé érünk, ahonnan a PL jelzésen rövid 
kitérőt teszünk a Szent Balázs templomromhoz (3. ellenőrzőpont).

A templomromtól vissza a  PL jelzésen, 89 méter múlva egy murvás utat keresztezünk. Egyenesen 
megyünk tovább, be az erdőbe, ahol 260 m múlva Szent Balázs-hegy, útkereszteződésbe érkezünk. Itt 
balra fordulunk, a továbbiakban a Z+ jelzésen. Ez főleg eleinte nagyon ritkán jelzett, később, néhány 
kisebb kanyarulatot követően ereszkedni kezdünk, a nyílt részt kettéválasztó erdősávon. 1170 métert 
követően Herend község egykori helyére érünk, ahol a kereszteződésben a Z+ gyakorlatilag is véget 
ér, így most már a Balatoni Kék jelzés mentén, egyenesen folytatódik utunk. 254 méter múlva az úttól 
jobbra találjuk a Herendi templomrom falmaradványait, egyben a 4. ellenőrzőpontot.

A rövidke KL jelzésen visszatérünk a K jelzésre, azon jobbra fordulva elmegyünk az elmocsarasodott 
Herendi-kút mellett,  majd az erdősávon áttörve, annak túlsó szélén jobbra térünk. Az erdő szélén, 
néhány magasles érintésével elérjük a murvás utat a Lencse-hegy alatt, melyen jobbra, majd 137 méter 
múlva  balra  térünk  és  erős  emelkedőbe  kezdünk.  Az  erdőből  kiérve  présházak,  pincék  mentén 



emelkedünk egyre  feljebb,  majd  az  erdőbe  érve  élesen  balra  fordul  az  út.  Itt  az  első  elágazásban 
egyenesen folytassuk, majd határozott jobbra fordulással mi is kiérünk a Mencshely – Dörgicse műútra. 
Jobbra  fordulunk,  aztán  20  méter  múlva  balra  fordulunk  (a  „Halomhegy”  felé,  a  zöld  táblának 
megfelelően).  A  műutat  elhagyva  ismét  balra  tartunk,  eleinte  párhuzamosan  a  műúttal,  de  később 
fokozatosan jobbra  ível  a  turistautunk.  Beérve az erdőbe egy nagyobb útelágazás következik,  ahol 
jobbra  térünk a csatlakozó  P jelzés  társaságában.  107 méter  múlva ismét  jobbra,  a  régi  K jelzést 
követve.  Erős  emelkedővel  érünk fel  a  vízmű területéhez,  ahol  jobbra  térünk a  kopott  K▲ jelzés 
mentén. A tisztásra kiérve a facsoport mögött jobbra térünk és megérkezünk az 5. ellenőrzőpontra, a 
Halom-hegy tetején álló Kossuth-kilátóhoz.

A panoráma megtekintése után visszamegyünk a vízműhöz, ahol kissé jobbra, majd balra, tovább a 
kocsinyomon.  189  méter  múlva  újabb  tisztás  következik,  melynek  túlsó  végén  a  régi  K és  K▲ 
észrevétlenül balra tér, mi pedig jobbra a keresztező P jelzésen. A következő lehetőségnél (102 méter 
múlva) utunk aszfaltozottá válik, itt  merőlegesen balra térünk a meglepően jó állapotú  S+ jelzésre. 
Nagyjából  egyenesen,  az  ÉNY  irányt  tartva  leérkezünk  egy  völgybe  (Bertalan-kert),  ahol  jobbra 
folytatódik utunk, nyílt területen. 670 méter múlva útcsomópontba érünk. A S+ jelzést elhagyva az 
erdőfolt  bal  oldalán futó,  erősebben járt  úton közelítjük meg Kisdörgicse  szélét.  470 méter  múlva 
feltűnik az úttól jobbra a 6. ellenőrzőpont, a Kisdörgicsei templomrom.

A  templomromtól  az  erdősávval  nagyjából  párhuzamosan,  déli  irányba  megyünk  tovább  a  mezőn 
átvezető kocsinyomon és a temető mellett kiérünk a vászolyi műútra, melyen jobbra fordulunk. Balra, a 
szalagkorláton túl barokk kőhíd látható. A szalagkorlát végét követően, a kerítéssarokkal szemben balra 
térünk egy tisztásra,  melynek végében pillepalackokra festett S jelzésű ösvényen ereszkedünk be a 
vadregényes Kű-völgybe. A patakmeder keresztezése után S jelzésű ösvényünk a völgy bal oldalában 
enyhén emelkedni kezd. Mindvégig a sziklák aljában vezető ösvényt kell követni! Amikor elfogynak a 
sziklák,  határozott  jobbra  fordulással  visszatérünk  a  patakmederhez.  Itt  balra  folytatódik  a  jelzés, 
kiérünk egy nyílt területre, miközben jobb kéz felé a kerítésen belül levendulaültetvény található. A 
kerítés sarkát követően a keresztező földúton jobbra térünk, és a  P – S jelzésű mélyúton a temető 
mellett található Felsődörgicsei templomromhoz (7. ellenőrzőpont) érkezünk.

Pecsételés után visszamegyünk a völgybe, ahol jobbra fordulunk, majd 30 méter múlva ismét jobbra, a  
csoffadt  P sáv jelzésen (egyenesen a földúton a P+ jelzés vezet, nekünk nem jó irány). A  P sáv a 
kezdődő bozótsáv, illetve a völgy jobb oldalában vezet. Előttünk a dombon már látható a következő 
templomrom.  Az alsódörgicsei  temető  előtt  balra  betérünk  az  erdőbe,  át  a  patakmeder  túlsó  (bal) 
oldalára. A temető vonalában, a fára festett jelzés szerint balra, meredek ösvényen mászunk fel a  8.  
ellenőrzőpontra, az Alsódörgicsei templomromhoz.

Innen a tisztás (piknikező hely) alsó szélén indulunk tovább, majd egy keskeny műút kanyarulatához 
érve elhagyjuk a P jelzést, a műút bal ágán indulunk el lefelé. Balra megcélozzunk a Dörgicse szélét 
jelző táblát, ahonnan a nyílegyenes műúton Balatonakali felé indulunk. 763 méter múlva, az út jobb 
oldalán  kezdődő  fenyves  előtt  jobbra  betérünk  (a  sárga  tetejű  gázvezeték-jelzőoszlopnál)  egy  régi 
földútra. 208 méter múlva, a bal kézre eső ligetes erdő sarkánál balra térünk a keresztező földúton. Ez 
hamarosan  jobbról  érkező  erősen  járt  földútba  torkollik,  melyen  tovább  haladunk  előre,  tipikus  – 
Balaton-felvidékre jellemző – ligeterdőben. Az út fokozatosan jobbra ível és egy jobb kéz felé eső 
zártabb erdő sarkát érjük el a 15. határkarónál. A ligetes és zárt erdő határán vezető utat kövessük,  
melyet a növekvő sorszámú határkarók is jelölnek. A 35. karónál jobbra kissé megtörik az út, balról 
zárt fenyves következik. A 37. karónál (magasles) a jobbra vezető út számunkra a megfelelő. A 40. 
karónál  a  keresztező földúton balra  térünk,  majd 70 méter  múlva jobbra  ki  a  szőlők szélére,  ahol 
szintén jobbra. Előttünk Zánka, Gyermekváros emeletes épülete (netán fényei) láthatóak. Baloldalt a 
szőlőket  bozótos  terület  váltja,  majd  nyílt  rész  következik  néhány  szórványos  fával.  Az  utolsó 



magányos fánál srégen balra térve észre és célba veszünk egy fehér táblát, amely a Somogyi-völgyből 
érkező murvás út mentén található. A murvás úton kiérünk a 71-es főút melletti kerékpárútra. A főút  
túloldalán, bekerített területen előbb vízmű, majd kőkereszt és mögötte a Sárdörgicsei templomrom 
maradványai (9. ellenőrzőpont) találhatóak. 

A  kérdés  megválaszolása  után  továbbmegyünk  a  71-es  főúttal  párhuzamos  kerékpárúton.  A 
haditörténeti park, majd a Gyermekváros bejárata után egy híd következik, azután a nagyvázsonyi 
elágazásnál jobbra térünk, a Nagyvázsony/Tapolca felé. 1090 m országúti séta után Zánkára érünk, 
ahol az Ifjúság útján élesen balra, aztán 140 méter múlva a Naplemente utcán jobbra fordulunk. A 
Naplemente utca egy idő után Iskola utca néven folytatódik, melynek végében, az orvosi rendelőnél  
jobbra fordulunk és 150 méteren belül megérkezünk a célba, a Zizi Pizza Bárba. Gratulálunk!

Támogatóink, akiknek köszönettel tartozunk

 Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
 Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. Balatonfüredi Erdészet
 Tanúhegyek nyomában teljesítménytúra rendezősége (Gász Kata és társai)
 Barangolók Bt., Sztancsik György (bélyegzők, díjazások)
 Pontőreink, valamint a seprűk: Orbán Imre, Szalay Zsolt, Hevér Éva, Maróti Boglárka, Szórád András.

Menetrendi kivonat

 VOLÁN Monoszlóról – Zánkára 16:10, 18:45
 VOLÁN Szentantalfáról – Zánkára 10:27, Nagyvázsonyba 12:11
 VOLÁN Dörgicséről – Balatonfüredre 14:45, 16:50 (érk. 15:21, 17:26; csatlakozó busz Zánkára: 16:35, 17:55)

 VOLÁN Zánka-Köveskál vá. bejárati út megállóhelyről (a 71-es főúton áll meg, 760 méterre a céltól):
– Balatonfüredre:  14:44,  15:49 (Budapestre),  16:03 (Veszprémen át Szfvárra),  18:04 (Veszprémbe), 

18:53 (Várpalotára)
– Keszthelyre: 15:28 (Lentibe), 17:00 (Zalaegerszegre), 18:21, 18:32 (Zalaegerszegre)

 VOLÁN Zánka, orvosi rendelő megállóból (150 méterre a céltól)
– Tapolcára: 14:26, 16:48, 19:09
– Zánka-Köveskál vasútállomásra (3 perc): 14:10, 16:21, 18:56

 MÁV Zánkáról – Székesfehérvárra: 12:26, 14:26, 16:26, 17:34, 18:26, 20:26
 Közvetlen gyorsvonat Budapest-Déli pályaudvarra: 14:26 – 17:24, 17:34 – 20:29
 MÁV Zánkáról – Tapolcára: 13:33, 15:33, 17:33, 19:33, 20:26, 21:33.

A vastaggal szedett vonatokra, buszokra, gyorsvonati/gyorsjárati pótjegy váltása kötelező!
Székesfehérvárról valamennyi felsorolt személyvonathoz van csatlakozás Budapest irányába.





Igazolások

FIGYELEM!  Pontőrrel  előreláthatólag  a  2.  és  a  7.  vagy  8.  ellenőrzőponton  fogsz  találkozni.  A  többi 
ellenőrzőponton nézz körül alaposan a romok között, mert a kihelyezett igazolóeszközt (bélyegző, matrica, 
zsírkréta) általában a falmaradványok üregeibe helyeztük!

Név:   Rajtszám:

    

 

Rajtidő: Célidő:

     

R. Zánka, Zizi Pizza Bár 1. Monoszló, templom 2. Árokfői templomrom
 

0,0 km      0 m    07:30 - 10:00 5,5 km    180 m    08:15 - 11:20 8,9 km    242 m    08:45 - 12:15

3. Szent Balázs templomrom 4. Herendi templomrom 5. Halom-hegy, kilátó

13,3 km    351 m    09:20 - 13:20 15,1 km    392 m    09:40 - 13:45 18,4 km    562 m    10:05 - 14:35

6. Kisdörgicsei templomrom 7. Felsődörgicsei templomrom 8. Alsódörgicsei templomrom

20,9 km    564 m    10:30 - 15:15 22,3 km    586 m    10:40 - 15:35 23,3 km    620 m    10:50 - 15:50

9. Ságdörgicsei templomrom C. Zánka, Zizi Pizza Bár ? Meglepetés ☺
  

28,4 km    631 m    11:30 - 17:10 31,9 km    670 m    12:00 - 18:00  




