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Nagyvázsony, 2014.11.30. 
 

A túra fontosabb adatai 
 

Túránk fıbb pontjai / 30 km Jelzés Táv (km) Szint (m) Ep. Nyitva 

Nagyvázsony, Kinizsi Sörözı  - 0,00 0,00 0 0 R. 07:00 - 10:00 
Vöröstó, kálvária P 3,22 3,22 60 60 1. 07:25 - 10:50 
Hideg-hegy szalag, P 2,42 5,64 69 129     
Zádorvári elágazás K - P 1,98 7,62 18 147     
Zádorvár, kilátó P - PL 0,33 7,95 13 160 2. 08:05 - 12:00 
Zádor-kút P - KL 0,31 8,26 0 160 3. 08:10 - 12:05 
"Térfoglaló erdı" szalag 0,53 8,79 31 191     
Barnag, autóbusz megállóhely PL 2,02 10,81 10 201     
Barnag, kálvária mőút, tábla 0,95 11,76 15 216 4. 08:40 - 13:00 
Hermán-völgy, 77-es fıút X szalag 2,18 13,94 3 219     
Felsıcsepelypuszta, ajkai mőút szalag 2,06 16,00 16 235 fr 09:15 - 14:05 
Csepelyi temlomrom szalag 0,57 16,57 11 246 5. 9:20 - 14:10 
Szent István templom szalag 3,14 19,71 28 274 6. 9:50 - 14:55 
Nagyvázsony, Kinizsi Vár PL, szalag 0,93 20,64 18 292 7. 9:55 - 15:10 
Szent Mihály kolostorrom K, KL 0,81 21,45 33 325 8. 10:00 - 15:25 
Szent Ilona templomrom KL, K 2,04 23,49 30 355 9. 10:20 - 15:55 
Tálodi kolostorrom K, szalag 1,10 24,59 44 399 10. 10:30 - 16:10 
Szent Jakab templomrom szalag (Z) 2,45 27,04 76 475 11. 10:50 - 16:45 
Nagyvázsony, Kinizsi Sörözı szalag (Z), P 1,86 28,90 25 500 C. 11:05 - 17:30 

 
Túránk fıbb pontjai / 15 km Jelzés Táv (km) Szint (m) Ep. Nyitva 

Nagyvázsony, Kinizsi Sörözı  - 0,00 0,00 0 0 R. 10:00 - 13:00 
Szent István templom szalag, PL 0,97 0,97 16 16     
Csepelyi temlomrom szalag 3,30 4,27 30 46 5. 10:30 - 14:10 
Szent István templom szalag 3,14 7,41 28 74 6. 11:00 - 14:55 
Nagyvázsony, Kinizsi Vár PL, szalag 0,93 8,34 18 92 7. 11:10 - 15:10 
Szent Mihály kolostorrom K, KL 0,81 9,15 33 125 8. 11:15 - 15:25 
Szent Ilona templomrom KL, K 2,04 11,19 30 155 9. 11:35 - 15:55 
Tálodi kolostorrom K, szalag 1,10 12,29 44 199 10. 11:45 - 16:10 
Szent Jakab templomrom szalag (Z) 2,45 14,74 76 275 11. 12:05 - 16:45 
Nagyvázsony, Kinizsi Sörözı szalag (Z), P 1,86 16,60 25 300 C. 12:20 - 17:30 

 
Vastag bető: ellenırzıpont, aláhúzott: frissítıpont. 

A jelzéseket piros-fehér színő mőanyag-szalagokkal egészítettük ki, ahol szükséges! 
 



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

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

2. A túra a következıkben ismertetett útvonalon halad, kéretik ennek betartása. Az útvonalon 11 
ellenırzıpont található, melyek közül egy helyen a pontırök bélyegzéssel igazolják áthaladásodat. A 
Kinizsi vár bejáratánál pedig egyénileg kell a pénztárostól bélyegzést kérni. A többi ponton neked kell 
az igazolásoknál feltett kérdésre a megfelelı választ bejelölnöd, egyénileg bélyegezned a kihelyezett 
bélyegzıvel vagy beragasztani egyet a kihelyezett matricák közül! Minden résztvevı, aki a túra 
útvonalát végigjárja, az útvonalon található valamennyi ellenırzıpont igazolását sorrendben beszerzi és 
jelentkezik a célban, megkapja a túra kitőzıjét és oklevelét.  

3. A túra útvonalán záró biztonsági ember, ún. seprő halad, tanácsait saját érdekedben is fogadd meg! A 
seprő 10 órakor indul és 4 km/h sebességre zárja az ellenırzıpontokat! A cél 17:30 órakor zár! 

4. Kérjük, amennyiben igazolófüzetet találsz, add le a pontıröknek a következı ellenırzıponton, 
amennyiben elvesztetted a sajátodat, ott érdeklıdj. 

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

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

7. A túrán mindenki saját felelısségére vesz részt, kártérítés a rendezıségtıl semmilyen jogcímen nem igényelhetı. 
8. Kérjük, hogy a túra során ne szemetelj, óvd a természetes és az épített környezetet. 
9. A túra útvonalán mőködı kocsma, vendéglı csak Nagyvázsonyban található. A Zádor-kút vizére, 

valamint a kisebb falvakban csak nyomóskútra számíthatsz, ha el nem zárják. Útközben a frissítıponton 
Ice tea és édesség jár a túra résztvevıinek. 

10. A túra napján, az igazolófüzet felmutatásával 50% kedvezménnyel látogatható a nagyvázsonyi vár!  
 

Végezetül jó utat, sikeres teljesítést kíván:        a Rendezıséga Rendezıséga Rendezıséga Rendezıség. 
 

 

Régi templomok nyomában IV. (30) teljesítménytúra h osszmetszete

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NAGYVÁZSONYN
A

G
Y

V
Á

Z
S

O
N

Y

V
Ö

R
Ö

S
T

Ó

H
id

eg
-h

eg
y

Z
ád

or
-k

út

Z
ád

or
vá

r

K
ál

vá
ria

S
ze

nt
 Is

tv
án

 te
m

pl
om

H
er

m
án

-v
öl

gy

C
se

pe
ly

i  
   

  t
em

pl
om

ro
m

S
ze

nt
 J

ak
ab

   
 te

m
pl

om
ro

m

K
in

iz
si

 v
ár

S
ze

nt
 M

ih
ál

y 
   

ko
lo

st
or

ro
m

B
A

R
N

A
G

K
ál

vá
ria

S
ze

nt
 Il

on
a 

   
te

m
pl

om
ro

m

T
ál

od
i  

   
ko

lo
st

or
ro

m

N
A

G
Y

V
Á

Z
S

O
N

Y

 
 



A túra útvonalának részletes leírása 
 
Nagyvázsony, Kinizsi Sörözıbıl kilépve jobbra indulunk el, a templom irányába. Zádorvárig a P sáv 
jelzést kell követni, amikor épp el nem tőnik. (Közben a COOP áruháznál a rövidebb, 15 km-es táv 
résztvevıi balra térnek az út túloldalára.) A 30 km-es távon túrázók itt tovább mennek és szinte csak 
a település szélén térnek le balra, a Vöröstói utcába a Zánka felé vezetı, szépen felújított mőútról. 
Keskenyebb mőút vezet át Vöröstó községbe, ahol a Fı utcán balra fordulunk, majd a falu túlsó végén 
jobbra, az 1. ellenırzıpont: Vöröstó, kálvária irányába.  
 
Itt átmenetileg a P jelzés felszívódik. Ahogy feljöttünk a stációk között a kápolnához, azt a (déli) irányt 
folytatva, illetve ahhoz képest balra tartva célozzunk meg az erdı sarkát, megkerülve az esetleg ott 
legelészı birkanyájat. Az erdı szélérıl jellegzetes öreg tölgyfák között lépünk az erdıbe, ahol az irányt 
tartva 280 méter múlva elérünk egy keresztezı földutat, melyen jobbra kell menni. 580 m múlva srégen 
jobbról érkezik a P jelzés. A következı, Y-elágazásban a dagonyát kikerülve balra menj tovább! Ezután 
már érdemi irányváltás nélkül mendegélünk a Hideg-hegy gerincéig, mely elıtt a keresztezı földúton 
balra térünk. Innen a csatlakozó Balaton-felvidéki K  jelzést is érdemes figyelni, mert erısebben van 
felfestve, mint a P sáv. Erdık és mezık váltják egymást, a széles útról idınként váratlanul keskeny 
ösvényre térnek a jelzések, melyek könnyen elvéthetıek. Borókásokat mellızve egy murvás úthoz érünk, 
melyen elıbb jobbra, majd 13 méter múlva élesen balra kell letérni! Elektromos távvezetékek alatt 
áthaladva erdei elágazásba érkezünk, ahol jobbra, majd 50 méter múlva balra kell fordulni a P – PL 
jelzéseken. Zádorvár  udvarába (2. ellenırzıpont) érkezünk, ahol – ha nincs pontır – a várba épített 
kilátó egyik lábánál keresd a kihelyezett bélyegzıt! (Ha nem találod, írd fel a vártúra kódját!) 
 
A Zádorvárból P – KL jelzéső lépcsısoron ereszkedünk a völgybe és ott jobbra fordulva 120 méter 
múlva tisztásra és egyben a 3. ellenırzıponthoz, a Zádor-kút hoz érkezünk.A kérdés megválaszolása 
után visszafelé indulunk el a völgy aljában vezetı murvás úton, mely felvezet bennünket vissza, a 
fennsíkra. A tanösvény „Térfoglaló erdı” táblájánál érkezünk a K – PL jelzésekhez, ahol elıbb jobbra 
fordulunk, majd a magányos fenyınél balra (K jobbra el). Ismét metszve a távvezetéket, PL jelzéső 
erdei úton érkezünk Barnag községbe, ahol a minden igényt kielégítı buszmegállónál jobbra térünk, 
majd a templom mögött balra, a kálvária felé (tábla is jelzi). A továbbiakban – egészen Nagyvázsonyig 
– a festett turistajelzéseket kénytelenek leszünk nélkülözni és elsısorban az útleírásra (valamint a 
szalagokra) hagyatkozni. A bekerített és kutyával ırzött részt mellızve már megjelennek a stációk, 
majd a ravatalozónál jobbra fordulva felmászunk a kápolnához. 4. ellenırzıpont: Barnag, kálvária. 
 
Visszatérünk a ravatalozóhoz és jobbra fordulva földúton túrázunk tovább, bozótsáv mentén. Egy 
itatóvályúhoz (és távvezetékekhez) érve kissé jobbra kell tartani. Megcélozzunk a távoli fenyves sarkát 
és óvatosan keresztezzük a forgalmas 77-es számú fıutat. Esetleg kissé jobbra kell térni az úton, majd 
az elsı lehetıségnél balra be az erdıbe. A fenyvest mellızve a keskeny ösvényen katonai gyakorlótér 
maradványaihoz érünk, ahol nagyjából a tisztás bal szélén tartjuk eddigi irányunkat. Egy kis tó mellett 
határozottabb földutat érünk el, melyen enyhén balra, a vadregényes Hermán-völgybe ereszkedünk. A 
völgy keresztezése után a Kab-hegy / szemközti erdı bal sarka felé vesszük az irányt, járt földúton. 
Kukoricás sarkánál, magasles mellett balra törik az út és trágyadomb mellett folytatódik délnyugati 
irányba. Felsıcsepelypuszta romos maradványai mellett az ajkai mőúthoz érünk, majd azt keresztezve 
a templomrom keleti látogatóközpontjának parkolója (egyben tervezett frissítıpont) mellett 
megyünk el. Meglehetısen saras rész következik, mely jobbról a leadatott kukoricás helyén 
kikerülhetı. A saras rész végén kissé jobbra térve egy felhagyott, régi földúton mászunk az elıttünk 
álló dombra, ahol a bozótos részbıl kiérve balra térünk. Átmegyünk a learatott kukoricáson a 
szemközti erdıfoltba, ahol a XV századi kıház romjait balról kerülve megérkezünk az 5. 
ellenırzıpontra: Csepelyi templomrom. (A bélyegzıt a rom déli oldalán keresd!) 



A 15 km-es táv résztvevıi Nagyvázsony, Kinizsi Sörözıbıl kilépve szintén jobbra indulnak el, de 40 
méter múlva – a COOP áruház elıtt átmennek az út túloldalára. Az úttesttel párhuzamos szervizúton 
elhaladunk a zánkai elágazás fölött, majd a Bercsényi utca torkolatánál egyenesen ereszkedünk tovább 
lefelé (levágva az autóút kanyarulatát). A parkolón keresztül elérjük a Rákóczi utat, melyen egyenesen 
megyünk egészen a pulai elágazásig (közben a másfelé haladó túrázókkal most még ne törıdjünk, mert 
ık már visszafelé jönnek az elsı kis betétkörrıl). A 77-es fıutat elérve jobbra fordulunk és a MOL 
benzinkút érintésével gyalogolunk rajta összesen 950 métert. A száguldó autók miatt fokozott óvatosság 
szükséges! Az elsı lehetıségnél (jobbra kis parkoló, távolabb halastó) balra térünk a fán látható, kopott 
PL jelzés iránymutatásának megfelelıen. A következı elágazásban (460 méter múlva) jobbra térünk, egy 
szintén fasorban vezetı földútra. 490 méter múlva, az erdıfolt sarkánál egyenesen kell továbbmenni 
(balra nem jó) és további 760 méter múlva, a srégen keresztezı erdısáv (patak) elıtt merılegesen balra 
letérve, a learatott kukoricás helyén megcélozzuk a távoli erdıfoltot. Az erdıfolt jobb oldali sarkánál 
belépve találjuk a nekünk elsı, de egyébként 5. ellenırzıpontot: Csepelyi templomrom. 
 
A templomromtól a szalagozásnak megfelelıen kimegyünk az erdı szélére és ott jobbra térünk, a Kab-
hegy felé. 260 méter múlva elérkezünk egy földúthoz, melyen balra vándorlunk tovább hosszasan, 
szántóföldi kultúrák között. Egy mélyedés után a Csernyı-dombra kapaszkodunk fel és hamarosan 
egy betongúlához érkezünk. „Zöld-tavi csúcs” ☺ A keresztezı murvás úton balra fordulunk és 1 km 
múlva Nagyvázsonyba érkezünk. A 77-es fıút óvatos keresztezése után a sarkon (pulai elágazás, 15 
km-es táv résztvevıinek már ismerıs lehet) balra találjuk a 6. ellenırzıpontot: Szent István templom. 
 
A templomtól visszatérünk a Rákóczi utcára, át a Vázsonyi-séd kıhídján és utána az elsı lehetıségnél 
jobbra térünk (Bástya utca). A nádfedeles ház elıtt ismét jobbra térünk a Varga utcába, mely a Kinizsi 
vár alá vezet. Itt az útjelzıtáblánál balra kell fordulni, a továbbiakban az országos K  jelzést követve. A 
Kinizsi vár  pénztárában – 7. ellenırzıpont – kérjünk bélyegzést! A várat a túra résztvevıi a mai 
napon féláron tekinthetik meg! Tovább a várfal mentén, a Postamúzeum elıtt jobbra, a Vár csárda felé 
vezetı úton. A temetı elıtt már táblák is mutatják az irányt a 8. ellenırzıpont, Szent Mihály 
kolostorrom felé, ahová a K  jelzésbıl balra ágazó KL  jelzés mentén juthatunk el.  
 
Bélyegzés és romok megtekintése után visszatérünk a K  sáv jelzésre, melyen az erdıbıl kiérve, a mezı 
szélén jobbra, lefelé kell tartani. Erdıbe, és újra a Vázsonyi-séd mellé érkezünk, majd egy hosszan 
elnyúló rétre, ahol balra megpillantjuk a 9. ellenırzıpontot: Szent Ilona templom romjait. A 
kihelyezett bélyegzıt – kis dobozban – falakon belül keresd! 
 
Visszatérünk a K  sáv jelzésre és azon balra, egy mocsaras részen át (ha nagyon vizes, akkor szalagozás 
mentén balról kerülve) érkezünk elıbb a Kinizsi-forrás hoz, majd a Tálodi kolostorromhoz, amely a 
10. ellenırzıpont. A kihelyezett bélyegzıt a falmaradvány kapuján átmenve, annak túloldalán keresd! 
 
Átmegyünk a kolostorrom falmaradványának kapuján, a turistautat elérve elıbb jobbra, majd az elsı 
leágazó úton balra letérünk. A patakon átkelve balra kell tartani, mígnem 180 méter múlva elérjük az itt 
szinte láthatatlan Z sáv jelzés (Kinizsi Pál turistaút) nyiladékát. A nyiladékon jobbra meredeken 
felmegyünk egy keresztezı útig, melyen szintén jobbra kell térni. A kopott zöld jelzés kivezet egy 
fennsíkra, ahol az út egy-két helyen mocsaras, de balról kerülhetı (a bejáráskor itt vaddisznóröfögés 
hallatszott a bozótosból). Boróka- és egyéb bokrokkal tarkított terepen érünk el egy balról érkezı 
földutat, majd azon tovább egy ötös elágazást, ahol kissé balra kell térni. A srégen balra lévı erdısávot 
elérve jobbra kell térni (annak túloldalán), a következı lehetıségnél szintén jobbra. A Z sáv jelzés a 
fasorban vezet, de az néhol járhatatlan. Ilyenkor balról lehet kerülni, mert a másik oldalon mélyszántás 
van. 130 méter múlva átmegyünk mégis a fasor déli oldalára, és kb. 80 métert a szántás szélén vagyunk 
kénytelenek megtenni. A szántás végében jobbra térünk, de addig nem keresztezzük a völgyet, amíg a 
szemközti dombon lévı temetıvel egy vonalba nem kerülünk. Egy, a völgyben álló jellegfa mögött 



megnyílik balra az út és felsétálunk balra, a temetıben álló Szent Jakab templomromhoz, ami a 11. 
(és egyben utolsó) ellenırzıpont. 
 
A templomromtól lefelé (eleinte kissé visszafelé) indulunk el, a temetıben ívesen jobbra lefelé induló 
gyalogösvényen (elvi ZL , majd Z jelzés). Leereszkedünk egy forráshoz, egyben betonvályús itatóhoz, 
majd a kıhídon át folytatódó úton Nemesleányfalu szélére érünk. A kıkerítések között nyíló utcán 
szeljük át a települést (elıbb Fazekas köz, majd a templom után Gyep sor). A település szélén a 
játszótér és focipálya között jobbra ívelı úton megyünk tovább. A hidroglóbusz mellett kiérünk a 
Petıfi Sándor útra, mely bevezet Nagyvázsonyba. A piros tetıs templomhoz érve jobbra fordulunk és  
Kinizsi Pál utcában 150 métert gyalogolva visszaérkezünk a célba: Nagyvázsony, Kinizsi Sörözı. 
 
Gratulálunk és várunk szerettel további rendezényeinken is! 
 
 

Támogatóink, akiknek köszönettel tartozunk 
 

• Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 
• Bakonyerdı Erdészeti és Faipari Zrt. Balatonfüredi Erdészet 
• Tanúhegyek nyomában teljesítménytúra rendezısége (Gász Kata és társai) 
• Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft. (kedvezményes várbelépı) 
• Barangolók Bt., Sztancsik György (bélyegzık, díjazások) 
• Pontıreink, valamint a seprők: Szalay Zsolt, Gethe László, Nagy Dávid, Hevér Éva, Maróti Boglárka, 

Szórád András (és akik még segítettek, de elfelejtettem ıket itt felsorolni). 
 

Menetrendi kivonat 
 

A túra napján, menetrend szerinti autóbuszjáratok indulnak 
 

Honnan - hová? Nagyvázsony, autóbusz vt. 
(a sörözı elıtti megállóból) 

Nagyvázsony, pulai elágazás 
(1 km-re, a 15 km-es táv útvonalán) 

Ajkára 13:40, 18:20  
Balatonfüredre 16:56  
Budapestre 12:39 16:03, 16:07, 17:51, 17:54 
Keszthelyre 15:04, 16:53 12:40, 13:37, 17:02, 20:01 
Nagykanizsára  13:37 
Nemesvámosra 12:35, 14:45, 18:15, 20:25 19:54 
Tapolcára 12:18, 15:04, 16:53 12:04, 12:40, 13:37, 17:02, 18:33, 20:01 
Veszprémbe 12:35, 12:39, 14:45*, 15:37, 

18:15*, 20:25 
11:48, 14:12, 16:03, 16:07, 17:51, 17:54, 
18:18, 19:54 

Zánkára 16:00  
 
A *-gal jelzett autóbuszok Veszprém, vasútállomásig közlekednek. 
A vastaggal szedett buszokra gyorsjárati pótjegy váltása kötelezı! 
 



Igazolások 
 

FIGYELEM! A Szent Mihály kolostorrom (és a Kinizsi vár) kivételével a többi ellenırzıponton nem lesz 
pontır! Egyénileg kell igazolni a kihelyezett bélyegzıvel, zsírkrétával (a falmaradvány üregében keresd, 
dobozban, vagy zacskóban kihelyezve), ezek hiányában a feltett kérdés megválaszolásával!  
 

Név:   Rajtszám: R. Nagyvázsony, Kinizsi Sörözı 

        

Rajtidı: Célidı: 

  

        0,0 km  �    0 m  �  07:00 - 13:00 

1. Vöröstó, kálvária 2. Zádorvár, kilátó 3. Zádor-kút 
   

3,2 km  �    60 m  �  07:25 - 10:50 8,0 km  �  160 m  �  08:05 - 12:00 8,3 km  �  160 m  �  08:10 - 12:05 

4. Barnag, kálvária 5. Csepelyi templomrom 6. Szent István templom 
   

11,8 km  �  216 m  �  08:40 - 13:00 16,6 km  �  246 m  �  09:20 - 14:10 19,7 km  �  274 m  �  09:50 - 14:55 

7. Nagyvázsony, Kinizsi vár 8. Szent Mihály kolostorrom 9. Szent Ilona templomrom 
   

20,6 km  �  292 m  �  09:55 - 15:10 21,5 km  �  325 m  �  10:00 - 15:25 23,5 km  �  355 m  �  10:20 - 15:55 

10. Tálodi kolostorrom 11. Szent Jakab templomrom C. Nagyvázsony, Kinizsi Sörözı 
    

24,5 km  �  399 m  �  10:30 - 16:10 27,0 km  �  475 m  �  10:50 - 16:45 28,9 km  �  500 m  �  11:05 - 17:30 

 


