
RÉGI TEMPLOMOK 
 NYOMÁBAN 

 
 
Az Útvonalkövetık Klubja (UKK) és a Teljesítménytúrázók Társasága (TTT) 2011-ben 1. (és ezen az útvonalon 
várhatóan egyszeri) alkalommal rendezi meg a „Régi templomok nyomában” gyalogos teljesítménytúrákat, 
amelyre valamennyi érdeklıdıt szeretettel várunk, köztük Téged és ismerıseidet, barátaidat is! 
 
A túra útvonala a Déli-Bakony kevésbé ismert részein vezet végig. Célja a terület, valamint az útvonalon 
található templomromok, nevezetességek bemutatása a résztvevık számára.  
 
A túra útvonala: Csabrendek – Dobai-földek – Gyepükaján – Nagykeszi templomrom – Károly-berek – 
Szentistváncsabi templomrom – Alcsabi templomrom – Surgótmajor – Sümegi vár – Fehér-kövek – 
Csúcsos-hegy – Csabrendek. Mivel az útvonal elsı 5 km-re mőúton vezet, ezért lehetıség lesz 
Gyepükajánból indulva egy rövidebb táv teljesítésére, az alábbiak szerint: 
 

Táv: 27,6 km 22,8 km 
Szintemelkedés: 470 m 445 m 
Rajthely: Csabrendek Gyepükaján 
  Griff Pizzéria autóbusz váróterem 
Rajtidı: 8:00 - 9:00 8:40 - 10:25 

 
Nevezési díj: 700 Ft/fı. Kedvezményesen 600 Ft/fı (TTT  tagok, valamint az elızı napi „Tanúhegyek 
nyomában” teljesítménytúra résztvevıi számára). 
Szolgáltatás: tea, pizzaszelet (a célban) és édesség (útközben), valamint csomagmegırzés.  
A túra napján reggel korlátozott mennyiségben vállalunk csomagszállítást Badacsonytomajról azok számára, akik 
tömegközlekedéssel érkeznek és Gyepükajánból kívánnak rajtolni. Gyepükajánból a célba nincs csomagszállítás! 
Díjazás: oklevél, kitőzı  
Szintidı: az indulás idejétıl függıen max. 9 óra, a célba 17 óráig kell beérkezni! 
 
A túra útvonalán 8 / 6 ellenırzıpont található, ahol egyes pontokon a pontırök bélyegzéssel, illetve 
egyéb módon igazolják az áthaladást. Máshol a kihelyezett zsírkrétával, vagy matrica felragasztásával 
kell igazolni a pont felkeresését. A túra útvonalán záró biztonsági ember(ek), söprők haladnak. 
 
A rajt megközelítése: Griff Étterem és Pizzéria, 8474 Csabrendek, József Attila utca 2. 
 
Személygépkocsival: Csabrendek a Sümeg – Devecser mőút mentén található, Sümegtıl 6 km-re. 
Badacsonytomajból a Nemesgulács – Kisapáti  - Tapolca – Sümeg útvonalon 34 km / 36 perc az út, de 
kedvezıtlen idıjárási viszonyok esetén érdemes a 71-es fıút – Balatonederics – 84-es fıút – Sümeg 
útvonalat választani (42 km / 41 perc). Aki nem akar az elején 5 km-t mőúton gyalogolni, az a 
pizzériánál hagyva az autót 420 méterre találja a buszmegállót, ahonnan 8:28-kor indul a busz 
Gyepükaján – Budapest felé. 
 
Közösségi közlekedéssel: 
Badacsonytomajból: 

1.) Badacsonytomaj vá. 6:50 – Tapolca vá. 7:12 (személyvonat), onnan az aut.áll. 850 m / 10 perc. 
2.) Badacsonytomaj vá. bejárati út 6:38 – Szigliget, bejárati út 6:48 (busz Zalaegerszeg felé), 

Szigliget, bejárati út 6:50 – Tapolca, autóbusz állomás 7:14 (busz Tapolcára) 
Innen tovább a folytatás közös: 
Tapolca, aut. áll. 7:35 – Sümeg, aut. áll. 8:05 (Somló Volán buszjárata Sopron felé) 
Sümeg, aut. áll. 8:20 – Csabrendek, sz. ib. 8:28 – Gyepükaján aut.vt. 8:38 (busz Budapest felé) 

2011. november 27. (vasárnap) 



A túrák rajtja közvetlen autóbuszjáratokkal elérhetı még az alábbi városokból: 
Keszthelyrıl 6:20   
Sümegrıl 7:10 8:20  
Gyırbıl  5:45 8:15* 
Pápáról 6:10 6:50 9:20* 
Ajkáról 5:52   
Devecserrıl 7:11 7:28 9:58* 

* A Gyırbıl 8:15-kor induló, Zalaegerszeg felé közlekedı autóbusz menetrend szerint 10:15-kor érkezik 
Gyepükajánba, így ezzel a busszal a rövidebb táv rajtja még elérhetı. Ez a busz a Budapest-Déli pályaudvarról 
6:11-kor, Székesfehérvárról 7:15-kor, Veszprémbıl 8:01-kor induló szombathelyi gyorsvonattal is elérhetı, 
amely 8:40-kor érkezik Devecserbe, így ott a busz indulásáig még egy jó órás városnézés is belefér. 
 

 
 
Hogyan juthatok haza a túra után Csabrendekrıl? 

Csabrendekrıl ind. 11:58 12:26 13:54 14:14 15:00 15:13 17:17 18:30 
Devecserbe érk. (vá.) 12:25 13:00*  14:20 14:41*  15:29 15:39 17:41 18:54* 
Ajkára érk. 12:45 13:22 14:38 I I I I 19:14 
Pápára érk. I  I 15:30 16:11 I 18:20  
Gyırbe érk. I  I   I 19:20  
Veszprémbe érk. 13:35  15:34   16:34   
Budapestre érk. 16:00     18:55   

*Devecserbıl 13:16, 15:15, 17:16, 19:16-kor gyorsvonat indul Veszprémen át Budapest-Délibe. 
 
Ajánlott felszerelés: a Keszthelyi-hegység turistatérképe (Cartographia Kft, 1994.), bejáratott túracipı, 
az idıjárásnak megfelelı öltözet, fényképezıgép, „Templomromok a Dunán túl” igazolófüzet. 
 
A túrával kapcsolatosan érdeklıdni lehet: 
 Hevér Gábor fırendezı  Tel: 06 20 3211805, e-mail: gabor.hever@gmail.com 
 Jakab Annamária rendezı  Tel: 06 30 3112258, e-mail: jakabam@gmail.com 
Valamint a http://www.utvonalkovetok.hu/ és a http://teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/ weboldalon. 


