
Igazolások 
 

FIGYELEM! Az 5. ep. – Vászoly, Szent Jakab kútja – kivételével a többi 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: R. Aszófő, vasútállomás 

       

  

Rajtidő: Célidő: 

        06:30 — 09:00 

1. Korpádi-kút 2. Szent László kútja 3. Noszlopy-forrás 
   

06:55 — 09:40 07:00 — 09:55 07:25 — 10:35 

4. Pécsely, játszótér 5. Szent Jakab kútja 6. Vászolyi templomrom 
   

08:05 — 10:50 08:40 — 12:55 08:50 — 13:10 

7. Keresztfa-tető 8. Balatonudvari, temető 9. Örvényesi templomrom 
   

09:05 — 13:40 09:40 — 14:50 10:00 — 15:10 

10. Kövesdi templomrom X. Aszófő, sorompó C. Aszófő, vasútállomás 
    

10:20 — 15:40 10:25 — 15:50 10:30 — 16:00 

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

Aszófő, 2016.11.27. 
 

A túra fontosabb adatai – NAGY KÖR (42, 26 km) 
 
Jellegzetes helyek, ellenőrzőpontok Követendő Táv Szint RTNY - 27 Maraton Ellenőrzőpontok 

Nagy kör / Maraton - 1. rész jelzés ↔(km) ▲(m) ↔(km) ▲(m) ↔(km) ▲(m) Ssz. Nyitva 
Aszófő, vasútállomás  - 0,00 0 0,00 0 0,00 0 R. 06:30 - 09:00 
Aszófő, sorompó (S/Z) Z 0,38 4 0,38 4 0,38 4     
Aszófő széle Z, -, Z 0,59 9 0,97 13 0,97 13     
Korpádi-kút  - 1,75 15 2,72 28 2,72 28 1. 06:55 - 09:40 
Szent László kútja  - 0,91 7 3,63 35 3,63 35 2. 07:00 - 09:55 
Dobogó-tó  -, műút 0,86 27 4,49 62 4,49 62     
Noszlopy-forrás műút, - 1,97 49 6,46 111 6,46 111 3. 07:25 - 10:35 
Margitmajor P 0,88 14 7,34 125 7,34 125     
Pécsely, játszótér  -, S, - 3,89 83 11,23 208 11,23 208 4. 08:05 - 11:50 
Pécsely, templom műút 0,70 5 11,93 213 11,93 213     
Pécsely, aut.ford. KL 0,57 5 12,50 218 12,50 218     
Szent Jakab kútja  - 2,90 124 15,40 342 15,40 342 5. 08:40 - 12:55 
Vászoly, templomrom  - 0,95 28 16,35 370 16,35 370 6. 08:50 - 13:10 
Vászolyi-forrás  - 0,90 14 17,25 384 17,25 384     
Keresztfa-tető Z 1,09 91 18,34 475 18,34 475 7. 09:05 - 13:40 
Balatonudvari, templomok Z 4,70 0 23,04 475 23,04 475     
Balatonudvari, temető Ô 0,25 1 23,29 476 23,29 476 8. 09:40 - 14:50 
Örvényes, temetőkápolna Ô, - 1,54 20 24,83 496 24,83 496 9. 10:00 - 15:10 
Kövesdi templomrom Ô, - 1,95 10 26,78 506 26,78 506 10. 10:20 - 15:40 
Nyárfasor, tűzcsap SL 0,16 0 26,94 506 26,94 506     
Aszófő, sorompó (S/SL) SL 0,28 10 27,22 516     X. 10:25 - 15:50 
Aszófő, sorompó (S/Z) S 0,08 2 27,30 518         
Aszófő, vasútállomás Z 0,38 3 27,68 521     C. 10:30 - 16:00 
 

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

 
A túra útvonalának részletes leírása 

 
Rajt : Aszófő, vasútállomás A vasútállomás váróterméből kimegyünk az állomás előtti térre, ahol 
jobbra indulunk el, a Z jelzésen. A fénysorompó mellett kiérünk a 71-es főútra, itt balra tovább, a Z – S 
fonódó jelzésen. 300 méter múlva a „Behajtani tilos” táblával jelzett úton jobbra, majd a 
telefonfülkénél ismét jobbra térünk. Aszófő vége előtt jobbra letérünk a „Vörösmáli dűlő” felé. Murvás 
utunk a távvezeték alatt merőlegesen balra fordul. Elérjük a pincéket, a kőkeresztnél jobbra, majd 120 
méter múlva balra folytatódik az út. A pincesor végén belépünk az erdőbe, ahol 30 méter múlva jobbra 
letérünk egy vadcsapásra. Meredek lejtő alján jobbra, át a távvezeték alatt, jobbra találjuk az 1. 
ellenőrzőpontot: a Korpádi-kutat.  
 
A forrástól vissza a távvezeték alá, ott jobbra fordulj! Eleinte bozótharc, majd egy tisztásra kiérve út 
érkezik jobbról. 200 méter múlva a földút elfordul balra: itt egyenesen, majd a bozótoson át vissza a 
távvezeték alá. A 28-as számú villanyoszlopnál srégen balra folytatódik az út, 180 méter múlva egy 
bekerített tanya és szőlős sarkához érünk, ahol egy másik út érkezik balról. Itt élesen jobbra, a 
bozótosba vezető, frissen dózerolt úton, 30 méterre találjuk a 2. ellenőrzőpontot: a Szent László-kutat. 



 
Visszamegyünk a kerítés sarkához és srégen jobbra, a kerítés mellett vezető úton indulunk el felfelé. 
Hátranézve szép kilátás! Az út végül beletorkollik a 7303-as számú Aszófő – Balatonfüred műútba, 
melyen jobbra fordulj! A kutyamenhely és a Dobogó-tó (bekerített horgásztó) után, egy kisebb 
emelkedő tetején térj le balra, a Koczor Pincészet felé. A következő lehetőségnél fordulj balra, a 
„Malom-völgy kirándulóközpont felé”. Hosszasan kövesd a friss aszfaltcsíkot, a 46731-es számú 
trafóház előtt (mely a műút bal oldalán található) térj srégen jobbra, a középső útra! Ha ez sikerült, 
hamarosan egy fekete-fehér sorompónál, utána pedig egy erdei pihenőhelynél (padok, asztalok, esőház) 
találod magad. Kövesd tovább a csalános ösvényt, a Szőlősi-séd partján és a 3. ellenőrzőpontra, a 
Noszlopy-forráshoz érkezel. 
 
Igazolás és vízvételezés után át kell kelned a patakon! Innen a P sáv jelzés vadregényes ösvényét 
kövesd eleinte a patakkal párhuzamosan, majd attól fokozatosan balra eltávolodva. A mezőre kiérve 
balra folytatódik a P jelzés ösvénye és Balatonszőlőstől délre, Margitmajor  mellett a keresztező úton 
érkező Z jelzéssel elfordul. Tovább, ismét jelzetlen, szalagozással segített ösvényen, az eddigi irányt 
folytatva mássz fel a dombra, ahol egy jellegzetes fenyő található! Innen ismét földút vezet az erdő 
szélén, le az Aszófői-séd völgyébe, ahol a magaslesnél balra tarts! Egy kis tisztás innenső szélén az út 
jobbra is vezet, de bele egyenesen egy mocsárba. A tisztás jobb szélén 30 métert menj előre és ott 
jobbra találsz egy alkalmas gázlót, az átkelésre. Miután sikerült, jobbra visszatérsz a földútra, mely 
tovább követi az erdő (balra) és mező (jobbra) szélét. Egy magaslesnél élesen balra fordul, majd 
megérkezel az Aszófői-séd másik, szárazabb ágának medréhez, melyen kelj át! Innen egyenesen haladj 
tovább: át a távvezeték alatt, majd fasor és szántó között fel a következő dombra, ahol a jobbról a 
szántót szőlőültetvény váltja. A szőlőültetvény túloldalán a kereszteződésben fordulj jobbra! Innen a 
nem túl feltűnő S sáv jelzést kell követned Pécsely felé. Továbbra is a szőlőültetvény mentén kell 
menni 300 métert, majd a végén, T-elágazásban balra. Jobbról egy magányos, szürke présház, majd 
trágyadomb következik, aztán srégen jobbra folytatódik az út, mely innentől köves. Jobbról erdő 
szegélyez, egy-két S sáv jelzés is látható. 250 méter múlva Y-elágazáshoz érkezel, itt balra fordulj! (A 
jobb szára bevezet a szürkemarhák részére bekerített legelők közé, ahol becsomagolt szalmabálák is 
voltak a bejáráskor.) A bukkanó mögött feltűnik Pécsely, ahová bevezet az út. A játszótér a 4. 
ellenőrzőpont, ne felejtsd el bejelölni a helyes választ az ellenőrző kérdésre! 
 
A játszótértől (és a sportpályától) balra, füves területen átvágunk az Iskola utcába, azon pedig jobbra, a 
– vasárnap sajnos zárva tartó � – Zádor vendéglőhöz érkezünk. Balra kövesd tovább a Fő utat, a 
templomot a gyalogúton jobbról kerüld, megjelenik a KL  jelzés. Tovább a főúton (Templom utca), a 
posta után, a Hosszú utcán fordulj jobbra! (Az 51-es szám alatt vasárnap 12 óráig nyitva tartó boltot 
találsz.) Buszforduló előtt letérsz a KL jelzésről, a kék nyomóskút melletti úton tarts balra! A faluból 
kiérve az erősebb kövesút balra ível, majd 310 méter múlva – ahol enyhén jobbra tér, jobbra bekerített 
területen egy gémeskút is látható – a balra leágazó gyengébb utat válaszd! Egy hosszan elnyúló tisztás 
következik, itt mindkét út jó (a jobboldali kövesebb, a bal mocsarasabb), majd a tisztás túlsó végében, 
T-elágazásban fordulj balra! Hamarosan borókabokrok között, majd tölgyesben vezet felfelé az út. Y-
elágazásban balra, szép kilátás a Balaton felé, majd jobbra fel a Bagó-hegy nyergébe. Borókás, majd 
magányos fák, végül egy tisztás: egyenesen előre, a vízmű mellett. Vászoly szélén, a Petőfi utca 
végében kereszteződés: egyenesen előre. Balra ível az út, jobbra alattunk már látszik a víziszínpad és a 
Szent Jakab-forrás, de itt nagyon meredek a partoldal. A Petőfi utca 14-es számú házzal szemben 
indul egy lépcsősor a „nézőtéren” át, azon közelítsd meg az 5. ellenőrzőpontot! 
 
A tó partján (esetleg megkerülve), a víziszínpad mellett szintben sétálj vissza a Petőfi utcába! A 
téglavörös 7-es számú ház előtt fordulj balra, ez is Petőfi utca! A következő lehetőségnél, T-
elágazásban fordulj jobbra! Ez az út a templom felett elvezet egyenesen, egészen a temető bejáratához. 
Itt térj rá balra, a Pécselyre vezető műútra! 190 méter múlva, az út bal oldalán álló „Emlékkereszt” 

feliratú tábla iránymutatása szerint térj merőlegesen balra! Menj fel a dombtetőre, ott található a 6. 
ellenőrzőpont, a Vászolyi templomrom helyén álló emlékkereszt. 
 
Az emlékkereszt mellett fordulj jobbra, az út egy jobb-bal töréssel visszavezet a pécselyi műútra, 
amelyen fordulj jobbra, a közeli buszmegálló felé (Vászoly, Kakashegy). A buszmegálló után, az út 
kanyarulatában térj merőlegesen balra és menj be a közeli erdőbe, amely egy tábla szerint eladó. A 
nyaralóházakhoz érve térj srégen jobbra, kisebb bozótharc árán leereszkedsz egy murvás útra, s azon 
ismét jobbra. Az út a (működő) vízimalom kerítése előtt balra fordul, a patak hídja után az úttól balra 
fakad a Vászolyi-forrás. Felérünk a Vászoly – Balatonudvari közötti keskeny műútra. Innen a Z sáv 
jelzést követve előbb balra fordulunk a műúton, majd 40 méter múlva jobbra letérünk és felmászunk a 
Keresztfa-tetőre, ahol a 7. ellenőrzőpont található egy fa törzsén, még a lejtő előtt. 
 
Hosszú egyenes következik lefelé, szép kilátással a Balatonra (közben egy, 3-as számú magasles). A 
végén balra, majd a 18-as számú erdészeti határkaró mellett jobbra térünk. Az úttól balra fenyőfákkal 
körülvéve egy barna nyaralóépület található. A következő elágazásban jobbra térünk (egyenesen, az 
OSM térkép szerinti track egy magánterületen vinne át) és néhány kanyarral elérünk a Kisleshegy-
dűlőre, ahol az Y-elágazásban balra térünk. Az út végén szemközt, egy gyengébb úton folytatódik a Z 
jelzés. Amikor látszólag egy barna nyaraló kerítésének kapuja állja utunkat, jobbra találjuk a jelzés 
folytatását. Szép ösvény vezet a cserszömörcésben lefelé, az Y-elágazásban jobbra, lefelé tarts! Egy 
kerítésre szerelt tábla szerint a III. ker. Kőzet utcában járunk, hosszú és egyenes lejtőt követően egy 
acélszerkezetű villanyoszlopnál kell a keresztező úton balra elfordulni. Jobbról erdőfolt következik és a 
második lehetőségnél (zöld szegélyű és feliratú „KIS-LESHEGY” feliratú táblánál) jobbra. Műútra 
kiérve, azon egyenesen Balatonudvariba. 71-es főút mellett a kerékpárúton balra, a templomokat 
balról kerüld! A sportpálya után jobbra fordul a bringaút, 8. ellenőrzőpont: Balatonudvari, temető. 
 
Tovább a kerékpárúton Örvényesre, ahol a központban, Szent Imre utcán balra térj! Y-elágazásban 
jobbra, a vízimalom felé. Utunktól balra Szent Imre templom és alatta, a támfalban fakad a Pán-forrás. 
Az Örvényesi-séd hídja után balra található a vízimalom, srégen balra lépcső vezet fel az Örvényesi 
templomromhoz, amely ma már nem rom, hanem temetőkápolna és a 9. ellenőrzőpont. A kihelyezett 
bélyegzőt hátul, a fal üregében keresd! 
 
Visszatérünk a Szent Imre utcába, s azon balra, ki a 71-es főútra! Mivel nincs kijelölt átkelőhely, légy 
óvatos! A szemközti rézsűn felmegyünk a kerékpárútra, s azon balra tovább, Aszófő felé. Vállalkozó 
kedvűek, akik nem félnek egy kis bújócskától az ártéri erdőben, a következő lehetőségnél jobbra 
térnek, az „örvényesi szabadstrand” felé. A vasúti fénysorompó után azonnal balra, füves sávon a 
közeli erdőig. Ezután következik a bújócska a fák között, egészen Aszófő állomás „B” bejárati 
jelzőjéig (a vasúti töltésre felmenni és azon közlekedni szigorúan tilos!) Az említett jelzőnél kissé balra 
megközelítjük a vasúti pályát, de nem megyünk fel rá, hanem hamarosan jobbra találunk járható utat. 
Kiérünk egy mező végébe, melynek jobb szélén járható földút vezet az Almás-forráshoz, és a mellette 
található Kövesdi templomromhoz, amely a 10. ellenőrzőpont. Itt is kihelyezett bélyegzőt kell 
keresned, a templomrom belsejében! (Akik nem vállalták a kalandot, Örvényesről a kerékpárúton 
menetelnek egészen Aszófőig, ott a buszmegállónál és egyben az első lehetőségnél jobbra letérve, az 
aszófői állomáson át tudják megközelíteni a Kövesdi templomromot, valamivel hosszabb, de 
kényelmesebb úton. A templomrom és az ellenőrzőpont a vágányok túloldalán található!)   
 
A Kövesdi templomromtól SL jelzés vezet tovább a nyárfasor felé, ahol a tűzcsap után a távok 
szétválnak. A Maraton résztvevői innen a kis kör itinere alapján jobbra folytatják a túrát, Tihany felé. A 
26 km-re vállalkozók egyenesen mennek tovább a SL jelzésen. A Romkápolna utcán érnek be a házak 
közé, melynek végében, a S jelzésen balra kell fordulni. X. ellenőrzőpont: Aszófő, sorompó! A 
fénysorompó után a következő lehetőségnél ismét balra és a már reggelről ismerős Z jelzés vezet vissza 
a célba, Aszófő vasútállomásra. Gratulálunk és várunk szerettel további rendezényeinken is! 


