
Igazolások 
 

FIGYELEM! A legtöbb ellenőrzőponton nem lesz pontőr! Egyénileg kell igazolni a kihelyezett bélyegzővel, 
zsírkrétával (a falmaradvány üregében keresd, dobozban, vagy zacskóban kihelyezve), ezek hiányában a 
feltett kérdés megválaszolásával!  
 

Név:   Rajtszám: 1. Uzsaszentléleki kolostorrom 

       

Önkiszolgáló bélyegzés, vagy 
írd fel az emléktábláról az 
évszámot! 

Rajtidő: Célidő: 

        07:50 — 10:00 
2. Erdésztelep, Tölgyfa pihenı 3. Kecskevár, kilátó 4. Tanösvény, 5. állomás 
  Önkiszolgáló bélyegzés, vagy 

írd fel a kilátó lépcsőfokainak 
számát! 

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

08:30 — 11:10 08:40 — 11:30 09:00 — 12:05 
5. Úrbéri templomrom 6. Hárs-hegy, PO jelzés 7. Sümeg, Huber Söröző 
Önkiszolgáló bélyegzés, vagy 
írd fel a kódot a zsírkrétával! 

Önkiszolgáló bélyegzés, vagy 
írd fel a kódot a zsírkrétával! 

  

09:50 — 13:30 10:55 — 15:20 11:11 — 16:00 
8. Ereki templomrom 9. Sarvaly-forrás, pihenő C. Uzsa, vasútállomás 
Önkiszolgáló bélyegzés, vagy 
írd fel a kódot a zsírkrétával! 

Bélyegző, vagy a forrásházon 
olvasható évszám: 

  

11:45 — 16:50 12:15 — 17:45 13:00 — 19:00 
 
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. 
 

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

Uzsa, 2017.11.26. 
 

A túra fontosabb adatai – MARATON, 30 km 
 

Túránk főbb pontjai / Maraton, 30 Jelzés Táv (km) Szint (m) Ep. Nyitva 
Uzsa, vasútállomás  - 0,00 0,00 0 0 R. 07:00 - 08:30 
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 - 10:00 
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 10,40 32,00 235 2. 08:30 - 11:10 
Kecskevár, kilátó PU, P▲ 1,37 11,77 142 377 3. 08:40 - 11:30 
Csarabos tanösvény, 5. állomás sz, PU 2,69 14,46 28 405 4. 09:00 - 12:05 
Kavicsbánya, bekötőút szalagozás 0,35 14,81 2 407     
Letérés a Mária útról Sm 3,06 17,87 57 464     
Úrbéri templomrom szalagozás 1,90 19,77 13 477 5. 09:50 - 13:30 
Visszatérés a Mária útra szalagozás 1,51 21,28 38 515     
Bárdiótag Sm 2,65 23,93 30 545     
Hajnal-hegy, P / P+ elágazás Sm & P 0,77 24,70 31 576     
Hárs-hegyi nyereg, PO jelzésen P+ 2,50 27,20 130 706 6. 10:55 - 15:20 
Sümeg, Tapolcai út PO, sz 0,97 28,17 6 712     
Sümeg, Huber Söröző (30 cél) P 1,38 29,55 6 718 7. 11:11 - 16:00 
Ereki templomrom SL, sz. 3,77 33,32 16 734 8. 11:45 - 16:50 
Sümegprága, buszmegálló szalagozás 2,24 35,56 42 776     
Sarvaly-forrás sz, K, sz 1,54 37,10 60 836 9. 12:15 - 17:45 
Sarvaly-erdő, elágazás K 0,91 38,01 0 836     
Kerekerdő panzió P 2,74 40,75 40 876     
Uzsa, vasútállomás műút 1,40 42,15 4 880 C. 13:00 - 19:00 

 
Vastag betű: ellenőrzőpont, aláhúzott: frissítőpont. 

A jelzéseket piros-fehér színű műanyag-szalagokkal egészítettük ki, ahol szükséges! 
 

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, vagy 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. Ezután sokáig a Mária 
út sárga m jelzését kell követnünk. 160 méter múlva jobbra letérünk a műútról (amely egyenesen 
tovább Uzsa vasútállomáshoz vezeti a 15 km-es táv résztvevőit, tehát itt még meggondolhatod magad)!  
 
Hangulatos út menti ligetes tisztások következnek, melyeket elhagyva jobboldalon nézzük meg az erdő 
legöregebb fáját, egy kb. 300 éves kocsányos tölgyet. Rögtön utána kiépített erdei pihenőhöz érkezünk, 
tartsunk ezen a szép helyen mi is egy kis pihenőt. 770 m-t megyünk tovább nagyjából eddigi 
irányunkat tartva a továbbra is nagyon szép és változatos erdőben, amikor egy keresztező úton jobbra 
térünk, a Lesence-völgy peremén. A jelzetlen úton 710 métert megtéve egy keresztező nyiladékban 
jobbra térünk és kitérőt teszünk az 5. ellenőrzőpontra, az Úrbéri templomrom  maradványaihoz. A 
nyiladék egy meredek lejtőben végződik, melynek aljában srégen balra, 180 méterre található az 
Úrbéri-kút  és az általa táplált hangulatos kis erdei tó. 
 
Az igazolás megszerzése után a bejárt nyiladékon visszafelé indulunk el, melyre 1,33 km múlva egy 
négyes kereszteződésben becsatlakozik a Mária út  (sárga m). Tovább egyenesen, hangulatos 
szálerdőben – egy darabig vadvédelmi kerítés mellett – hamarosan megérkezünk a kb. 800 m-re lévő 
Kanászházi-dagonyához, ahol egy kis tó is van. Innen a jobboldalon kezdődő gyalogúton megyünk 
tovább még 1,07 km-t, és jobbra a Bárdiótagi kapunál egy kerítésátjáró létrán át elhagyjuk az erdőt. 
Keresztezzük a Tapolca–Sümeg közutat, és a szembeni úton megyünk tovább a hegyoldali szőlők, 
házak felé. 540 m-t teszünk meg, Bárdiótag házai között a P jelzésű úthoz érkezve balra fordulunk. 300 
méter múlva, a második távvezeték alatt élesen jobbra indulunk tovább egy völgyben felfelé. 460 méter 
múlva (ahol a Mária út és a P sáv balra eltér), kezdődik egyenesen a P+ jelzés, amely meglehetősen 
hiányos. 90 méter múlva srégen jobbra tartunk, 140 méter múlva egy murvás utat keresztezünk. 
Nagyjából szintvonalon maradva elmegyünk az egykori Surgótmajor mellett. Bő 1 km múlva egy 
útdeltában balra tartunk (ahol a legelső „Régi templomok nyomában” túra érkeztek jobbról, sok-sok 
évvel ezelőtt). A jelzett turistaút balra befordul egy völgybe, ahol 1,2 km múlva egy jellegzetes 
elágazásba érünk. Itt balra kell térni a kezdetben láthatatlan PO jelzésre. Kisebb emelkedőn felérünk az 
Hárs-hegy nyergébe, ahol a 6. ellenőrzőpont vár ránk. 
 
Tovább indulunk lefelé, egy árok jobb oldalán, később balra leereszkedünk az árok aljára. A házak 
közé érve, egyenesen ereszkedünk lefelé, egészen a Tapolcai útig. Itt jobbra fordulunk és a 
továbbiakban a P sáv jelzést követjük. 370 métert megyünk a temető második, kis kapujáig, ahol balra 

betérünk. Megkerüljük a temetőkápolnát és a kálvária  mellett jobbra ereszkedünk lefelé. 90 méter 
múlva srégen balra fordulunk, elhagyjuk a temetőt és fokozott óvatossággal keresztezzük a 84-es 
főutat. Tovább megyünk egyenesen, 3 emeletes panelházak mellett, majd a trafószekrénynél jobbra 
térünk a Szabó Dezső utcába. A következő lehetőségnél balra és a Rákóczi Ferenc utcán érjük el a 
Flórián teret, melynek közepén az autóbusz állomás, jobb oldalán pedig a 7. ellenőrzőpont, illetve a 30 
km-es táv célja található: Sümeg, Huber Söröző és Cukrászda. 
 
 A 30 km-es távot teljesítők az autóbusz állomásról 11:25, 12:30 vagy 16:25-kor induló buszjáratokkal 
térhetnek vissza az uzsai rajtba (az első busz pótjegyköteles, a harmadik pedig hivatalosan nem áll meg 
Uzsa, vasútállomás bejárati útnál, hanem csak az erdészeti telepnél, ahonnan még 1,1 km-t kell 
visszafelé gyalogolni. A közbenső időszakban pedig vonattal lehet visszautazni Uzsára: Sümeg 
vasútállomás 1,2 km-re található jobbra, a kék jelzésen, a vonat 13:47, 14:47 és 16:47-kor indul. 
 
A Maraton teljesítése esetén a sörözőből kilépve jobbra indulunk el, majd az első sarkon (COOP 
mellett) az Árpád utcán balra. A városból SL jelzés vezet ki – elvileg egészen az Ereki templomromig 
–, a valóságban a sümegprágai elágazásban elfogy. � A vasúti átjáró után egyenesen ballagunk tovább 
Keszthely felé a műúton. Jobb oldalon 900 méter után lesz egy szobor, majd további 450 métert 
követően egy kőkereszt. Ezután átmegyünk a Marcal hídján és a Jánosmajor betonkerítése előtt balra 
letérünk a műútról egy földútra. Erről 250 méter múlva ismét balra térünk és megcélozzuk szemközt, a 
Marcal erdősávján nyíló átjárót, ahol az itatóvályú mellett egy gázlón át keresztezzük a patak medrét. 
Egyenesen megyünk tovább a szemközti kiemelkedésen álló facsoport felé, amely a 8. ellenőrzőpontot, 
egyben az Ereki templomrom maradványait rejti. 
 
Az igazolás megszerzése után visszamegyünk 590 métert a Jánosmajor szélén vezető földúthoz és azon 
balra megyünk tovább. 570 méter múlva ismét átmegyünk egy Marcal feletti hídon és az elágazásban 
egyenesen megyünk tovább, majd további 380 méter múlva az útdeltában (gázvezeték jelzőoszlopánál) 
jobbra térünk. A Petőfi Sándor, majd a buszmegállón túl már Kossuth Lajos utcán egyenesen 
átmegyünk Sümegprágán. A túlsó végén egyenesen betérünk az erdőbe. Utunk jobbra tart, érintjük a 
sportpálya egyik sarkát. A jól járható erdei úton, lényegében tartva az egyenes irányt, 740 méter múlva 
a Sarvaly erdészháznál elhelyezett kéktúra-bélyegzőhöz érünk. Egyenesen indulunk tovább a műúton, 
majd 160 méter múlva, a tisztáson jobbra térünk Sarvaly-forrás, és a mellette található pihenőhely, 
egyúttal a 9. ellenőrzőpont felé. 
 
A forrástól visszatérünk a műútra, majd azon tovább jobbra 750 métert megyünk a Sarvaly-erdő nevű 
útkereszteződésig az országos kék jelzésen. A kereszteződésben tovább indulunk egyenesen, a kevésbé 
jól jelzett P sáv jelzésű turistaúton. Balra, a kerítéssel elzárt vaddisznóskerten belül található a 
Sarvalyi templomrom, ahová sajnos nem mehetünk be. ���  Tovább megyünk egyenesen a kerítés 
mentén, a következő völgybe leérve utunk balra kissé megtörik, majd egyenesen felmegyünk a 
szemközti dombtetőre, még mindig a kerítés mentén. Az emelkedő tetején lévő T-elágazásban jobbra, 
majd 110 méter múlva a srégen keresztező műúton élesen balra fordulunk. 1,07 km-t követően újra a 
Kerekerdő panzió bejáratánál vagyunk, ahol ma már jártunk egyszer. A keskeny műúton balra 
fordulunk, a vasúti átjárónál ismét balra és a már ismerős úton visszaérkezünk a hőn áhított célba: Uzsa 
vasútállomásra. Gratulálunk és várunk szerettel további rendezényeinken is! 
 
Uzsáról a vonatok indulása: 

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

 
 
 


