
A túra útvonalának részletes leírása 
 
Rajt : Uzsa, vasútállomás A vasútállomás váróterméből kimegyünk az állomás előtti térre, ahol jobbra 
indulunk el, (nem megyünk ki a 84-es útra). A II-es számú váltóállító központ mellett a keskeny 
műúton jobbra fordulunk és 900 métert megyünk nyílegyenesen a Kerekerdő panzió bejáratáig. Az 
elágazásban balra térünk és 3 km-t sétálunk a P jelzésű erdei műúton a következő nagyobb elágazásig.  
Innen egyenesen indulunk el a P+ jelzésen Uzsa irányába, vagyis lefelé, de 400 méter múlva jobbra 
térünk a tovább ereszkedő műútról. Úttalan utakon követjük a szalagozást, melyről letérni szigorúan 
tilos, mivel a bánya üzemi területei vesznek körbe bennünket. A szalagozáson elérünk a szállítószalag 
azon pontjára, ahol az a föld alá bújik, így biztonsággal átmehetünk a túloldalára. A következő, 
párhuzamos nyiladékon jobbra indulunk el, felfelé. Az emelkedő végén a trafóházat jobbról kikerüljük 
és fölötte balra fordulva érjük el az 1. ellenőrzőpontot: Uzsaszentléleki pálos kolostorromot. 
 
A kolostorromtól meredeken indulunk el lefelé, tovább követve a szalagozást. Egy keresztező 
nyiladékot elérve, azon jobbra fordulunk és egy kisebb emelkedőn túl balra térünk, lefelé. Leérkezünk 
egy széles földútra, melyen balra fordulunk. Az út jobbra, lefelé ível és egy T-elágazásban végződik. Itt 
balra kell fordulni és egyenesen, az Ady Endre utcán át Uzsa központjába érünk. A park előtt a 
kereszteződésben jobbra fordulunk és a P+ jelzést követjük Uzsabánya alsó vasúti megállóig. A 
síneken túl, a 84-es úton balra fordulunk, de 80 méter múlva jobbra le is térünk az erdőbe. Itt egy 
gyenge földúton indulunk el srégen balra, felfelé, majd a következő elágazásban balra térünk. 
Megközelítjük a 84-es főutat, de nem megyünk rá ki, hanem előbb-utóbb elérjük a piros U betűvel 
jelzett Csarabos tanösvényt. A tanösvényen balra tovább: Erdésztelep, Tölgyfa pihenőnél találjuk a 
2. ellenőrzőpontot, egyben frissítőpontot (és a tanösvény kiindulási helyét).  
 
Pecsételés és frissítés után továbbindulunk a tanösvény bevezető szakaszán, majd 580 méter múlva 
jobbra térünk és a P▲ jelzésen mászunk fel a 3. ellenőrzőpontra, a Kecskevár csúcsán magasodó 
kilátóhoz. (Az igazoló bélyegzőt/matricát a legfelső szinten keresd!) 
 
A kilátó mögötti ösvényen indulunk tovább, majd a nyiladékon jobbra fordulunk. Az oldalcsúcson 
becsatlakozik a PU jelzés és egy meredek lejtőt követően balra térünk a tisztáson álló pihenő felé. 
Sorban érintjük a tanösvény 8., 7., 6. állomásait. A 6. állomásnál a völgyben balra térünk, majd 440 
méter múlva a kereszteződésben jobbra. Nyílegyenesen megyünk újabb 440 métert a tanösvény 5. 
állomásáig, amely egyúttal a 4. ellenőrzőpontunk. 
 
A matrica felragasztása (hiányában a kérdés megválaszolása) után tovább ereszkedünk a nyiladék 
folytatásán meredeken lefelé, majd a kavicsbánya bekötőútján balra fordulunk. 160 méter múlva 
elbúcsúzunk a hosszú távosoktól (akik a Mária úton jobbra fordulnak) és további 890 méteres sétát 
követően visszaérkezünk a hőn áhított célba: Uzsa vasútállomásra. Gratulálunk és várunk szerettel 
további rendezényeinken is! 
 

Támogatóink, akiknek köszönettel tartozunk 
 

• Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
• Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Uzsai Erdészet 
• Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. Keszthelyi Erdészet 
• Tanúhegyek nyomában teljesítménytúra rendezősége (Gász Kata és társai) 
• Uzsa, vasútállomás dolgozói 
• Barangolók Bt., Sztancsik György (bélyegzők, díjazások) 
• Pontőreink, valamint a seprűk és egyéb segítők 

 

RÉGI TEMPLOMOK NYOMÁBAN  
---------- 7. ---------- 

Uzsa, 2017.11.26. 
 

A túra fontosabb adatai – RTNY 15 km 
 

Túránk főbb pontjai / RTNY-15 Jelzés Táv (km) Szint (m) Ep. Nyitva 
Uzsa, vasútállomás  - 0,00 0,00 0 0 R. 07:00 - 10:00 
Kerekerdő panzió műút 1,40 1,40 16 16     
P / P+ elágazás P 2,99 4,39 68 84     
Uzsaszentléleki kolostorrom P+, szalag 1,38 5,77 95 179 1. 07:50 - 11:55 
Uzsa, faluközpont szalagozás 2,50 8,27 18 197     
Uzsabánya alsó v.mh. P+ 0,68 8,95 6 203     
Erdésztelep, Tölgyfa pihenő sz, PU 1,45 10,4 32,00 235 2. 08:30 - 13:30 
Kecskevár, kilátó PU, P▲ 1,37 11,77 142 377 3. 08:40 - 13:55 
Csarabos tanösvény, 5. állomás sz, PU 2,69 14,46 28 405 4. 09:00 - 14:50 
Kavicsbánya, bekötőút szalagozás 0,35 14,81 2 407     
Uzsa, vasútállomás műút 0,89 15,70 3 410 C. 09:10 - 15:15 

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

 
 
Név: …………………………. Rajtszám:………… Rajtidő: …………. Célidő: …………. 

 
R. Uzsa, vasútállomás 1. Uzsaszentléleki kolostorrom 2. Erdésztelep, Tölgyfa pihenő 
  Önkiszolgáló bélyegzés, vagy írd 

fel az emléktábláról az évszámot! 
  

07:00 — 10:00 07:50 — 11:55 08:30 — 13:30 
3. Kecskevár, kilátó (teteje) 4. Tanösvény, 5. állomás C. Uzsa, vasútállomás 
Önkiszolgáló bélyegzés, vagy írd 
fel a kilátó lépcsőfokainak 
számát! 

Ragassz be egy matricát, vagy 
ha elfogyott, akkor jegyezd fel 
tábla címsorát! 

  

08:40 — 13:55 09:00 — 14:50 09:10 — 15:15 

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. Vonatok indulása: 

• Ukk felé: 9:58, 14:58, 15:59 (csatlakozás Budapest felé), 16:58, 18:58. 
• Tapolca felé: 9:56, 13:56, 14:56, 16:56, 18:56 (utolsó lehetőség Bp-re, Balatonszentgyörgyön át) 


