
A túra útvonalának részletes leírása 
 
Rajt : Aszófő, vasútállomás. A vasútállomás váróterméből kimegyünk az állomás előtti térre, ahol 
jobbra indulunk el, a Z jelzésen. A 71-es főút mellé kiérve jobbra fordulunk, át a fénysorompón, majd 
ismét jobbra. A következő sarkon pedig balra (Kües utca). Az utca végén balra, majd 50 méter után 
jobbra. Kerékpárúton , majd arról a sajkodi elágazásnál jobbra letérve, S jelzésen érkezünk az 1. 
ellenőrzőpontra: Apáti templom. Pecsételés után tovább a S és ZT  jelzéseken, majd 1,1 km múlva 
balra a S▲ jelzésen, fel a 2. ellenőrzőpontra: az Apáti-hegyen épült új, Őrtorony kilátóhoz . Az 
ellenőrző kérdés felírása után vissza a S▲ jelzésen, s azt követve tovább le, Sajkodra. Mályva utca 
végén a jelzőoszlopnál jobbra, majd 70 méter múlva, az Apáti étterem sarkánál letérés a műútról balra, 
a közeli nádas felé. Szent Jakab út (sárga kagyló) jelzése alapján, a nádas szélét követve a fűvel 
benőtt földúton 1,6 km – utána a tűzcsap melletti T-elágazásban balra, SL jelzésen a 3. 
ellenőrzőpontig: Kövesdi templomrom.  A templomromtól visszafelé, SL jelzés vezet tovább a 
nyárfasor felé, ahol a tűzcsap után a távok szétválnak: itt egyenesen tovább a SL jelzésen. A 
Romkápolna utcán érünk be a házak közé, melynek végében, a már ismerős S jelzésen balra kell 
fordulni. X. ellenőrzőpont: Aszófő, sorompó! A fénysorompó után a következő lehetőségnél ismét 
balra és a Z jelzés vezet vissza a célba, Aszófő vasútállomásra. Gratulálunk és várunk szerettel 
további rendezényeinken is! 
 

Igazolások 
 
 
Név: …………………………. Rajtszám:………… Rajtidő: …………. Célidő: …………. 
 
FIGYELEM! Az ellenőrzőpontokon nem lesz pontőr! Egyénileg kell igazolni a kihelyezett bélyegzővel, 
zsírkrétával (a falmaradvány üregében keresd, dobozban, vagy zacskóban kihelyezve), ezek hiányában a feltett 
kérdés megválaszolásával! 
 

R. Aszófő, vasútállomás 1. Apáti templom 2. Apáti-hegy, kilátó 
  Keresd a bélyegzőt, zsírkrétát, 

vagy írd fel, hogy hány ablaka 
van a templomnak!  

Számold meg és írd ide, hogy 
hány lépcsőfok vezet fel az 
Őrtorony kilátóba? 

06:30 — 17:00 06:45 — 17:25 07:00 — 17:45 

3. Kövesdi templomrom X. Aszófő, sorompó C. Aszófő, vasútállomás 
Keresd a bélyegzőt, zsírkrétát, 
vagy írd fel, hogy hány sorból áll 
az információs tábla szövege!  

A legközelebbi váltó száma:?   

07:20 — 18:25 07:25 — 18:30 07:30 — 18:35 

 
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  
---------- 6. ---------- 

 

Aszófő, 2016.11.27. 
 

A túra fontosabb adatai – CSIGA-BIGA TÁV (7 km) 
 

Jellegzetes helyek, ellenőrzőpontok Követendő Táv Szint Csiga-Biga Ellenőrzőpontok 
Csiga-Biga táv 7 km jelzés ↔(km) ▲(m) ↔(km) ▲(m) Ssz. Nyitva 

Aszófő, vasútállomás  - 0,00 0 0,00 0 R. 06:30 - 17:00 
Aszófő, sorompó (S/Z) Z 0,38 4 0,38 4     
Aszófő, sorompó (S/SL) S 0,08 0 0,46 4     
Apáti templom Ô 1,55 16 2,01 20 1. 06:45 - 17:25 
Apáti-hegy nyerge, elágazás S 1,11 79 3,12 99     
Apáti-hegy, Őrtorony kilátó S▲ 0,26 17 3,38 116 2. 07:00 - 17:45 
Apáti-hegy nyerge, elágazás S▲ 0,26 0 3,64 116     
Sajkod, Apáti étterem S▲ 0,71 0 4,35 116     
Nyárfasor, tűzcsap  - 1,71 0 6,06 116     
Kövesdi templomrom SL 0,20 10 6,26 126 3. 07:20 - 18:25 
Nyárfasor, tűzcsap SL 0,20 0 6,46 126     
Aszófő, sorompó (S/SL) SL 0,28 10 6,74 136 X. 07:25 - 18:30 
Aszófő, sorompó (S/Z) S 0,08 2 6,82 138     
Aszófő, vasútállomás Z 0,38 3 7,20 141 C. 07:30 - 18:35 

 
Vastag betű: ellenőrzőpont, aláhúzott: frissítőpont. 

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

Menetrendi kivonat, hazafelé 
 

• Vonat, Székesfehérvár és Tapolca felé egyaránt: 8:57 – 10:57 – 12:57 – 14:57 – 16:57 – 18:57 
• Autóbusz, Budapestre: 16:06; Veszprémbe: 11:11, 16:21, 18:17, 18:22 (buszmegálló 224 m-re van) 

 
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) 
• Aszófő, vasútállomás dolgozói 
• Barangolók Bt., Sztancsik György (bélyegzők, díjazások) 
• Pontőreink, valamint a seprűk: Szalay Zsolt, Gethe László, Nagy Dávid, Hevér Éva, Szórád András (és 

akik még segítettek, de elfelejtettem őket itt felsorolni). 
 


