
Buszos utak 2021

Szent Márton zarándokút II.

Ideje: 2021. május. 9-16      8 nap 7 éjszaka, vasárnaptól vasárnapig
Ha a vírushelyzet miatt meghiúsul a túra, akkor 2021.09.05 - 09.12 között tartjuk meg.

Folytatjuk a megkezdett zarándokutunkat. Ezúttal a Szombathelyi Kálváriától indulva északi 
irányban a Mihályiig tartó mintegy 100 km-es szakaszt járjuk be szelíd lankák, erdők, mezők, 
szántók, falvak mentén elhaladva. Helyenként letérünk a jelzett útról az érdekesebb látnivalók 
reményében. Az utunk mentén meglátogatunk négy Szent Márton templomot. Elhaladunk több
kastély mellett, melyekből sajnos csak egyet tudunk meglátogatni.

Gyülekező 6:15-kor a  Centrum mögött  lévő parkolóban. Érvényes személyi igazolványt vagy 
útlevelet mindenki hozzon magával. A szállás kőszegen lesz a felújított Csikar panzióban 
bőséges félpanziós ellátással. A közreműködők:

Napi bölcselet: Török István
Napi szösszenet: Palotai Attila
Napi ösmeret: Harsányi József az út szervezője

A Program:

1.nap
Indulás: 6:30- kor Miskolc, Centrum mögött  lévő parkolóból. 
Útközben megnézünk Pápán egy világviszonylatban is kuriózumnak számító látnivalót, 
melyhez hasonlót csak négy helyen lehet látni, többek között a Vatikánban.
Meglátogatjuk még Szombathelyen a Kánomi arborétumot, ahol ez időtájt pompáznak a 
rododendronok.

2.nap
Elbuszozunk szombathelyi kálváriához, ahonnan indul a zarándokutunk. A csónakázó tó, Vasi 
falumúzeum mellet az Oladi lakótelepen átsétálva kiérünk a városból. Tovább haladunk a 
sárga jelzés mentén Gencsapáti Szentkútig. Itt letérünk
a  sárga jelzésről, mert érdekesebbnek ígérkező
látnivalók vannak a falvakban, ezrért és a piros jelzésen
az Ördögkő  és az egykori malom mellett elhaladva
nemsoká Gencsapátiba érünk. Tovább haladva A Szent
Jakab plébánia templom mellet a Perint torkolatánál
épült római kori gátat nézzük meg .
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Továbbsétálunk Gyöngyösapáti, Gyöngyösfalun át a
gyöngyösfalui Szent Márton templomhoz.

Innen visszatérünk a sárga jelzésre és a Hopldfényliget valamint a 200 éves körtefa mellett 
elhaladva megállunk a Csömötei kilátónál, majd tovább megyünk Kőszegdoroszlóig.
Itt autóbuszra ülünk és visszatérünk Kőszegre.
A napi táv 21 km szintemelkedés 150m.

3  .  nap  

Autóbusszal visszatérünk  Kőszegdoroszlóira és az itteni
Szent Márton templomtól folytatjuk az utunkat.

A sárga jelzésen a Szabó hegy és a temető mellett 6 km séta után beérünk Kőszegre. 
Végigsétálunk a városon és elindulunk tovább a jelzésen Ólmod felé. Itt sem megyünk végig a 
jelzés mentén mert az az országúton vezet és nincs útközben az erdőn kívül semmi látnivaló, 
hanem 1 km után az erőszélén elkanyarodunk  egy jelzés nélküli erdei úton jobbra majd 
nemsoká balra be a erdőbe. 

Ezen 1 km után rátérünk a Mária útra, ahol az Őzkút
érintésével megyünk a Belovich kápolnáig. 
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Itt teszünk egy derékszöget balra és egy jelzés nélküli úton kb 1
km után rvisszatérünk a jelzésre, ahol már csak újabb 1 km-t
kell megtennünk az Ólmodi Szent Márton templomig. 

Innen a országutat követve átmegyünk
Horvátzsidányba megnézzük az érdekes
formájú Keresztelő Szent János templomot,
majd tovább Kiszsidányon át Peresznyére. Itt
autóbuszra ülünk és visszatérünk Kőszegre.
A napi táv 20 km szintemelkedés 230m.

4.  nap  
Autóbusszal visszatérünk  Peresznyére és innen  folytatjuk az
utunkat. 
Mivel innen is az országúton vezet tovább a sárga jelzés, ezért a
jelzés nélküli de a térképen Keleti borostyánút-nak jelölt úton megyün
a következő faluba Répcevisbe. A falut a Szent András templomnál
érjük el, ugyanott ahol a Szent András zarándokút sárga jelzése.

Répcavisből a sárga jelzésen haladunk tovább
Zsirába, ahol a Szent Lőrinc templom mellett
meglátogatjuk a  Rimanóczi-kastélyt, melyben jelenleg
a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok
Otthona működik. 
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Zsirából tovább a sárga jelzésen elindulva egy kis   útvonal
módosítással a Páduai Szent Antal kápolna mellet elhaladva
visszatérünk a sárga jelzésre. Azon végig Undba érünk az ottani
Szent Márton templomba.

A mai nap utolsó állomása Sopronhorpács Szent Péter és Pál-
templom, ahonnan haza buszozunk Kőszegre.
A napi táv 17 km szintemelkedés 70m.

5.nap pihenőnap

Reggeli után busszal átmegyünk Ausztriába
Lockenhausba, ahol meglátogatjuk Léka várát.
Léka várába a belépő vezetéssel 10 € .

Ezután visszatérünk Kőszegre és ha már itt vagyunk, akkor a város és környéke látnivalóival 
ismerkedünk. Ezek többek között a következők:
Jurisics-vár   Kálvária   Szulejmán kilátó  Óház-tetői kilátó

4 



Megnézzük még a koronaőrző
bunkert és a Hétforrást ha lesz
időnk rá.

Ha még mindig marad rá idő, kávézás, sörözés a belvárosban.

6.nap
Reggel visszabuszozunk Sopronhorpácsra és innen
folytatjuk a zarándokutunkat a Nemeskéri Evangélikus
templom felé. Odáig végig a sárga jelzés mentén megyünk,
útközben utunk érinti a Kisboldogasszony-kápolnát.

Tovább haladunk a sárga jelzésen erdők és szántóföldek
mentén, elhaladunk a Kokas-major és Margit-majorok valamint
egy vadászkastély mellett amely jelenleg szállodaként üzemel. A
mai utunk a pusztacsanádi Keresztelő Szent János katolikus
templomnál ér véget. A kellemes túra után busszal visszatérünk
Kőszegre.
A napi táv 16 km szintemelkedés szédítő 14m.

7.nap
Regeli után irány Pusztacsalád, innen indul az utolsó gyalogtúránk. Továbbra is a sárga jelzés 
mentén haladunk. Az erdő szélén a Kardos ér mellett haladunk egy jó darabon, majd egy 
országúton átkelve a szántóföldek mentén beérkezünk Himodra, utunk utolsó előtti 
településére. 
A Kisboldogasszony plébánia templom mellett elhaladva
egy darabig az országutat követjük, majd jobbra letérve
egy rövid erdős rész után a szántóföldek övezte sárga
jelzést követve megérkezünk zarándokutunk végére
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Mihályiba. Mint sok más kastély az utunk során, sajnos az itt található Dőry kastély sem 
látogatható. A kastélyparkba talán be tudunk menni.

A településen még a XIV. Században épült  római katolikus Szentháromság (akkori Szent 
György) templom érdemel említést. A templom látogatás után visszatérünk Kőszegre.
Az utolsó napi táv 19 km, a szintemelkedés jóval több mint az előző napi, eléri a 18m-t is.

8.nap

Regeli után összepakolunk és hazafelé vesszük
az irányt. Útközben nehogy elmacskásodjon a
lábunk megállunk Tatán és végigsétálunk a 2.5 km
hosszú különleges Fényes tanösvényen, melynek
egy része a láp fölötti cölöpökön álló pallón vezet.

Hazaérkezés késő délután.
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Autóbuszos kirándulás  programja Sopron  és környékén

Ideje: 2021. jún. 23-26     / 4 nap 3 éjszaka/ szerdától szombatig
Gyülekező: 2021. jún.23.   5:45- kor Miskolc, CENTRUM mellett  lévő parkolóban.
Indulás: 6:00 órakor.

Útvonal: Miskolc - Budapest- Tata- Sopron
Szállás: Sopron Egyetemi Diákhotelben apartman jellegű 2 ágyas szobákban
Ellátás: reggeli önellátó, 3 vacsora  az egyetem mellett az étteremben.

Program:
1.nap
Utazás Miskolc- Budapest  útvonalon Sopronig. Bp. után
egy kitérőt teszünk Tatára, ahol      megtekintjük a város
jelképét , legjelentősebb műemlékét a Tatai Öreg várat.

A várat a 14. század végén építette Zsigmond  király.
Később Mátyás király reneszánsz szellemben átalakította,
bővítette. Szívesen tartózkodott itt a vadászatai
alkalmával.

E kitérő után folytatjuk utunkat Sopronba. A szállás elfoglalása után
felfedezzük a „Leghűségesebb magyar várost.”
Tűztorony, Fő tér, Storno ház,  Kecske templom, stb.

         

2. nap
 Másnap folytatjuk városjárásunkat  a 
középkori Ó-Zsinagógával, majd
elbuszozunk Nagycenkre a legnagyobb
magyar Széchenyi István családi birtokára
ahol életét és munkásságát  végig
kísérhetjük. 

7 



Végigsétálhatunk a híres Hársfasoron, amelyet még
Széchenyi Antal gróf ültetett 1754-ben. A vasút iránt
érdeklődők megnézhetik a Kisvasút skanzenben a
század eleji mozdonyokat, vagonokat, gőzmozdonyokat.

Utána ellátogatunk a Fertő Hanság Nemzeti
Parkba egy 70 perces sétahajózásra a Fertő
tavon.

3. nap

Irány Fertőrákos! Először a Kőfejtőt nézzük
meg. Az itt kibányászott mészkövet
használták már a rómaiak is Scarbantina
falaihoz. Ebből épült Bécs több épülete is.
1970 óta  működik itt az Európa-hírű
barlangszínház.

Fertőrákoson található Magyarország egyetlen köztéren megmaradt  Pellengére az egykori
település önálló bíráskodásának emléke. Ehhez kötötték ki  a kisebb büntettek elkövetőit a 
középkorban nyilvános  megszégyenítés céljából.  
Megnézzük a Páneurópai Piknik Emlékhelyét . A rendezvény  1989. aug. 19-én volt, s ideje 
alatt több száz  NDK-s állampolgár , keletnémet családok tömegei törték át a határt és indultak
a szabadságot jelentő Nyugat felé.
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Amennyiben  át lehetne menni Ausztriába,
akkor ellátogatnánk Rusztra  a  gólyák
városaként  ismert egykori magyar  szabad
királyi városba.

4.nap
Indulás haza, megszakítva utunkat
Zsámbékon.
Itt  a látnivalók szinte kínálják magukat:
Romtemplom egy késő román, korai gótikus
stílusban épült 3 hajós bazilika-már csak rom.
A Népi lakóházban festett sváb bútorokat ,
ruhákat, használati tárgyakat a régi  zsámbéki
életet ismerhetjük meg.

Lámpa múzeumban több, mint 1100 világító tárgy
látható a kínai , meisseni porcelánlámpáktól az
egyszerű fényforrásig, mécsesekig. 1995 bekerült
a Guiness  Rekordok könyvébe.

A törökök emlékét idéző  Török kút . A község ivóvizét az 1960-as évekig innét hordták.
Zárdakert ,ez volt az apácajelöltek imaterülete, egészségügyi sétájuk helye.
Érdekessége még a Józsefvárosi pinceterület, amely mintegy 70 pincét foglal magában.

Érkezés : az esti órákban.

Belépők: 
Sopron:          Kedvezményes        Felnőtt

Storno ház:         500 Ft                   1000 Ft
Ózsinagóga:        500 Ft                   1000 Ft 
Tűztorony:          700 Ft
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Károly kilátó:      500 ft                    csop. 300 Ft

Nagycenk:
Mauzóleum:       400 Ft                    600 Ft
Hajókázás:             1600 Ft

Fertőrákos
Kőfejtő :                 1200 Ft                    1800 Ft

Zsámbék Kedvezményes Felnőtt Csoportos
Romtemplom    400 Ft                800 Ft       400 Ft
Lámpamúzeum: 400 Ft                800 FT       400 Ft
Sváb tájház:      200 Ft                400 Ft
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                                                   Bakony  
   Autóbuszos kirándulás és túra a Bakony szurdokvölgyeibe és sziklás árkaiba  
                                        2021. július 23 – 29 – ig   (7 nap) 
Találkozó helye: Miskolc,  „Centrum áruház” mögötti parkoló                                                           
Találkozó ideje:  2021. 07. 23.  6 óra  15 perc                                                                                      
Indulás:                2021. 07. 23.  6 óra  30 perc                                                                                     
Utazás:  Kényelmes autóbusszal, a túrákon terv szerint gyalog.                                                          
Szállás:  Zirc városában panzióban, fürdőszobás 2 ágyas szobákban.                                                  
Ellátás:  Félpanzió – bőséges reggeli és tartalmas estebéd.                                                               

Ajánlott felszerelés: Kényelmes túrabakancs (a gyakran sziklás terep miatt fontos, nem elegendő a 
túraszandál vagy sport félcipő), nyári túraöltözet kiegészítve hűvösebb időre való darabokkal, 
esőkabát, napszemüveg, kence a leégés ellen, árnyékoló a fejre (bár a szurdokokban ritka a tűző nap
de a nyílt terepen jól jöhet), bevált, kényelmes hátizsák, aki szereti túrabot, fotómasina, telefon 
töltővel, ingyenes európai egészségbiztosítási kártya (szürkés-kék), szükséges gyógyszerek, 
zseblámpa vagy fejlámpa, (ha esetleg egy-két sziklaüregbe, barlangba bekukkantanánk).   

Túravezető és – kísérő:   Palotai Attila                                                                                                
Tel.: +36 70 342 8320 ;     Email: birsalma19@gmail.com        

A tervezett túrák zömmel sziklás szurdokokban, patak völgyekben, hol köves, hol füves szűkebb, 
szélesebb árkokban illetve azok sziklás partszélein, időnként pompás kilátást kínáló helyeken 
vezetnek. A túrák átlagos erőnléti igényt támasztanak, az erősen sziklás részeken sem kell extrém 
kihívásokkal számolni.  

Programtervezet 

1.nap: Érdig buszozunk. Itt meglátogatjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot, ahol belepillanthatunk 
híres magyar utazók és felfedezők életútjába, illetve a Kárpát-medence tudományos feltáróinak 
munkásságába (Julianus barát, Kőrösi Csoma Sándor, Déchy Mór, Cholnoky Jenő, Vámbéry Ármin,
Teleki Sámuel, Germanus Gyula, Teleki Pál, Lóczy Lajos … ).   .           

  
  A múzeum kertje, benne nagy utazóink, kutatóink szobor Pantheonjával.    

A múzeum után Észak-Komáromba /Komárno/ gurulunk és bevesszük magunkat a gazdag és dicső 
történelemmel bíró sokat látott Komárom várába egy tárlatvezetéses várlátogatásra.   A vártúra 
hossza kb.: 70 – 80 perc. Érdemes zseblámpát és (vagy) fejlámpát magunknál tartani, mert a 
kazamatákban és sötét zugokban úgy többet látunk majd. 
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Az Újvár és Óvár madártávlati képe, jobbra a Duna, balra a Vág.   Sarokbástya a Kőszűzzel.  
     

      
Az Újvár kapuja.                         Az Óvár Ferdinánd kapuja 1550-ből.                                                 

A Csallóközből visszatérünk Pannóniába és egész heti bázisunkra hajtunk Zirc városába.          
Szállásunk a város központjától (Apátság) 350 – 400 m-re lészen, a közelben pékség, zöldséges, 
coop-abc, cukrászda, gyógyszertár, kocsmahivatal kettő is található.   
Megérdemelt vacsoránkat elköltjük és készülünk a másnapi szépnek ígérkező túránkra. 

2.nap: Első bakonyi túránkon végigvándorlunk a nem alaptalanul híres és kedvelt Cuha-patak 
völgyén, de nemcsak a leggyakrabban járt szakaszon (Porva-Csesznek vasútállomástól 
Vinyéig),ahol a KDP (Közép Dunántúli Piros) túraútvonal és a Veszprém – Győr vasútvonal is 
kanyarog három alagúton és két viadukton át, hanem a Cuha alsó, szűkebb, vad szurdokán is.  

Útvonal:  Kardosrét, Cuha-völgy, Porva-Csesznek vasútállomás (vasúttörténeti kiállítás), 
Rókalyuk-domb, Cuha-szurdok, Vinye (Vinye.hu Erdei büfé), Kőpince-forrás, Zsidó-rét, Alsó-
Cuha-szurdok, Remete-barlang, Ördög-rét, Bakonyszentkirályi út (83107 sz.)                                    
Táv:   17,0 km          Szint:   200 m   

12 



         
Túraút a Cuha-szurdokban (felső).                       Vasúti völgyhíd a Cuha-patak fölött.   
                      

        
Az Alsó-Cuha-szurdok kőgörgeteges, vad medrében…    

3.nap: Következő túránkon célba vesszük a Bakony másik, igaz rövidebb de nem kevésbé 
látványos és népszerű szorosát, a Gaja-patak zuhatagos sziklaáttörését Bakonynána alatt,      a 
Római fürdőt. Utunkon érintünk két kilátót, védett zsombolyokat és a Jásd melletti Szent-kutat is. 
Az út végén megnézzük az ipartörténeti védettség alatt álló szélmalmokat Tésen.   

Útvonal:  Felsőperepuszta, Csengő-hegyi kilátó (475 m), Csengő-zsomboly, Bongó-zsomboly, 
Bakonynána, Római fürdő (szurdok), Vadalmás-forrás, Szentkút, Jásd, Siska-kút, Széchenyi 
Zsigmond kilátó (410 m), Tés (Erdei büfé)                                                                                      
Táv:   16,0 km          Szint:   400 m                                                                                                       

A Római fürdő         
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Széchenyi kilátó, háttérben a Kisalföld laposa.      Elől a Helt-, távolabb az Ozi-féle malom.      

4.nap: Két középhosszú túra után jöjjön egy kicsit rövidebb menet de látnivalókban semmivel sem 
kurtább. A Várpalotától északra kanyargó Vár-völgyet fedezzük fel. A völgy felső szakaszán a 
völgytalpból kiemelkedő sziklatömbön porlad a még romjaiban is mutatós Bátorkő várának 
maradéki. Egykoron Igazságos Mátyás királyunk pompás vadászkastélya volt. A völgyben is 
tekergünk, majd fent a peremén is, mesés kilátószirteket érintve.                  
Várpalotáról a szállásunkra tartva megállunk Öskün. Látogatást teszünk a történelem viharait túlélt, 
közel ezer éves Árpád-kori, eredetében korai román stílusú rotundában.   

Útvonal:  Királyszállási elágazás, Vár-berek, Bükkfa-kút-árok, Gazsi-lik, Vár-völgy, Bátorkő vára, 
Kálista, Fajdas-hegy (413 m), Déli-oldali kilátószirtek, Vár-völgy, Várpalota                              
Táv:   13,0 km          Szint:   200 m   
 

     
A völgy felső szakasza az egyik kilátószirtről.      A középső szakasz.  

 
Bátorkő várának romjai.     
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  Öskü, Árpád-kori körtemplom.   

5.nap: Ezen a napon hosszú programunk lesz. Két rövidebb túra, melyek együttesen szépen kitöltik 
majd az időnket. Az elsőn felkapaszkodunk a Magas-Bakony déli peremén húzódó  644 m-es 
kiemelkedésű Papod csúcsára. A csúcson álló közel 20 m magas Vitéz Bertalan Árpád kilátóból 
pazar körpanorámában gyönyörködhetünk a Somló bazalt kúpjától a Kőris-hegyig, a tési 
szélmalmoktól a Kab-hegyen át a Balatonig.                                                                      
A másik kis utunkon eljutunk az Öreg-Bakony igazi gyöngyszemébe a Kertes-kői-szurdokba.   A 
helyi elnevezésű „Gugyor” pusztán 300 m hosszú de annál izgalmasabb és látványosabb a meredek 
sziklafalak között köveket kerülgetve bukdácsoló Gerence patak. A szurdok után az érintetlen 
Szömörke-völgyben haladunk a patak meanderjeit követve, a Szent Gellért-kápolnáig, majd tovább 
Bakonybélig.                                                 

Útvonal 1.:  Lókút, Széles-dűlő, Szőkekút-forrás, Mohos-kő-nyereg, Papod (644 m) Vitéz Bertalan 
Árpád kilátó, Borzás-hegyi-barlang, Borzás, Gyár-tábla, Lókút                                             
Táv:   11,0 km          Szint:   380 m  

Útvonal 2.:  Pénzesgyör, Kertes-kői-szurdok, Oltár-kő, Judit-forrás, Gugyor, Bányász-kút, 
Szömörke-völgy, Csöpögő-kút, Szent Gellért kápolna (Borostyán-kút), Bakonybél                             
Táv:     9,0 km          Szint:   100 m  
  

      
Kilátás a Papod csúcsáról nyugatra, a                   A Papodról észak felé tekintve a távolban a         
horizonton a Somló bazalt tanúhegye.                 Bakony teteje, a Kőris-hegy tömbje.    
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A Kertes-kői-szurdokban, a „Gugyorban”…         
                                                                                                                  

         
Az Oltár-kő.                                                               A Borostyán-kúti-tó a Szent Gellért kápolnával  

6.nap: Utolsó gyalogtúra napunkon Csesznek várában és a sok természeti „csemegét” rejtő  
környékén portyázunk . A várhegy nyugati sziklaletörése alatt kanyarog a szűk, rövid de izgalmas 
Kőmosó-szurdok, melyen „áttörjük” magunkat. A szurdok falán via ferrata pályák kerültek 
kiépítésre (azokat most kihagyjuk). Felfedezzük a több mint hét és fél évszázados múlttal 
büszkélkedő, számos történelmi esemény szemtanúját, a várat.                                               Az 
erősség meghódítása után folytatjuk túránkat az erózió remekműve felé,az Ördög-árokba.   A kb. 2,5
km hosszú sziklás patakmederben a dudari Nagy-ér kanyarog, mely évmilliók alatt vágta be magát 
mélyen a Bakony mészkő tömbjébe. Az árok felénél van az Ördög-gát, egy hatalmas sziklatömb 
által alkotott természetes szűkület és térlépcső. A völgyoldal szikla falában közel ötven kisebb 
nagyobb üreg, barlang van köztük az egész Bakony legnagyobbika az Ördög-lik (168 m hosszú, 20 
m mély).                                                                                                   
Rómer Flóris a Bakony első tudományos kutatója a magyar régészet megalapozója 1860-ban ezt 
írta:  „ …Ördög-árok, a víz és tán a földrengések borzasztó remekműve… vihartól felizgatott 
kőtenger. Az egész árok medréből háznyi nagyságú sziklák tornyosulnak.”   

Útvonal:  Csesznek-Suttony, Kőmosó-szurdok, Csesznek vára, Régi kőbánya, Töbör-hegy, Felső-
kőhegy, Ördög-árok, Ördög-gát, Cseres-erdő, Kéttölgyi út, Dudar                                              
Táv:   13,0 km          Szint:   350 m   
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        A 
Kőmosó-szurdok sötét, szűk sziklaszorosa.  
                                                                                                

  
Csesznek vára a falu feletti sziklaszirten.             Az Ördög-árok kő falai között…    
                           

     
Az Ördög-gát kőtömbje a szorosban.                    A gát utáni „csendesebb” szakasz.                    
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7.nap: Hazautazásunk napján két rövid kultúrprogramban lesz részünk. Az egyik 2000, a másik 
1000 évvel visz vissza az időben.                                                                                                  
Meglátogatunk egy római kori villagazdaságot „Villa rustica-t” a Nemesvámos melletti 
Balácapusztán. Az akkori neve Caesariana volt. A régészet szerint az egykori Pannóniában közel 
500 körül lehetett a hasonló gazdaságok száma de mind közül ez volt a legnagyobb.                          
A birtok közepén állt a feltárt és látogatható kb. 2400 m2 alapterületű lakóház a pompeiekhez 
hasonlatos padlómozaikokkal, színes falfestményekkel. A korabeli luxus minden kényelmével el 
volt látva. Fürdő, padlófűtés, zárt udvar, díszkertek, fogadótermek.     Az egyik helyreállított 
padlómozaik 70 m2-es és 700 ezer apró darabból áll. A balácapusztai épületegyüttes a feltételezések
és leletek szerint kb. 30 fő- és 100 melléképületből állt.             A kiállítás bepillantást nyújt az I.-III.
századi villagazdaság és római kor hétköznapjaiba.    

        
A rekonstruált főépület.                                           Az egyik pazar padlómozaik.   
                                

A balácapusztai látogatóközpont.        
                                                                                                      
Hazafelé tartva másik megállónk Sóly református temploma. A környéken zajlott 997-ben a csata, 
melyben Vajk a későbbi I. István király legyőzte Koppányt. Győzelme után (fogadalmát megtartva) 
István, kápolnát emeltetett Sólyban. Az 1009-ből származó királyi okirat (a vesz-prémi püspökség 
alapítólevele, melyet itt a kápolnában adott ki a király) az egyetlen olyan templommá teszi az 
országban, amely dokumentáltan Szent István személyéhez fűződik. Az 1200-as évek elején a kis 
kápolnát román stílusú kő templommá bővítették, majd a török romlás után kijavították. Nagy 
átfogó átépítése a XVIII. sz. közepén történt barokk stílusban. A templombelsőben 1997-ben 
középkori falfestmény töredékeket tártak fel a meszelés és a vakolat alatt. A 2009-ben történt ásatás 
során a padozat alatt középkori csontvázakat leltek.  Két holttestet úgy temettek közös sírba, hogy 
az egyik átkarolja a másikat. A köznyelv elnevezte a sólyi Rómeó és Júliának. Az „1000 éves sólyi 
templom” hazánk legrégebbi falusi műemlék temploma, a keresztény magyar állam bölcsője; mind 
fizikai megjelenésében, mind eszmeiségében egyedüálló, amit jelképez. 2013 óta történelmi 
emlékhely.   
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A temlom és szerény belsője… 

A sólyi látogatásunk után a busz orrát Miskolc felé fordítjuk és csendesen hazagurulunk az egész 
fárasztó hétre (reményeim szerint nem unalmas), rápihenni.   
 
A programok változásának vagy felcserélődésének lehetőségét és jogát (rossz időjárás, előre nem 
látható akadályozó tényező) a túravezető fenntartja magának.  

A fakultatív programok költségei:   

Magyar Földrajzi Múzeum:           felnőtt/1000 Ft,  62 év felett/500 Ft,  70 év felett/ingyenes       
Észak-Komárom (Komárno) vár:  csoportos felnőtt/4,0 €,  nyugdíjas/2,5 €                                        
Tés, Helt működő szélmalom:      felnőtt/300 Ft,  nyugdíjas/200 Ft                                                     
Öskü, körtemplom:                        perselypénz (adomány)                                                                   
Csesznek vára:                                felnőtt/700 Ft, nyugdíjas/500 Ft(kérhető várvezetés 5000 Ft)   
Villa Romana Baláca:                     felnőtt/800 Ft, nyugdíjas/400 Ft                                                     
Sóly, református templom:          perselypénz(adomány)       
           
Ezentúl zsebpénz mindenkinek a saját vásárlási (költési) szokásainak az ismeretében. 

Túratársi üdvözlettel, 
                                       Palotai Attila     
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 Autóbuszos kirándulás az Őrségben és Göcsejben

2021. augusztus 11-15
5 nap/4éjszaka

Indulás: 2021. augusztus 11. szerda reggel ½ 7-kor a Centrum áruház mögötti parkolóból.
Az Őrség zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai Mura vidéken 
húzódó történeti és néprajzi tájegység.

1. nap:   augusztus 11. Miskolc –Máriabesnyő - Budapest - Ozora-Páka 

2. nap augusztus 12.(csütörtök)
Páka – Szécsisziget – Tormafölde - Lendva – Dobrovnik 

Lendva
 A határtól néhány kilométerre, Szlovéniában fekvő, kétnyelvű Lendvát gyönyörűen felújított
vára miatt érdemes felkeresni. 
Lendvai vár (A lendvai vár már a 12. században állt a település feletti hegyoldalon, első írásos
említése 1192-ből kelt. Mai alakjára 1690 és 1705 között az Esterházy hercegek építtették át. 
Szent Katalin-plébániatemplom – római katolikus egyházi intézmény, jelenlegi formája 1751-
ből származik,
Szent István szobra     
Bánffy Központ vagy Magyar Nemzeti Művelődési Intézet 
Lendvai evangélikus templom Fő utcán álló épület, keleti bejárati oldalán haranglábbal.
Zala György tér     
Kultúrotthon     vagy     Művelődési ház   vagy Színház- és Hangversenyterem, ami Makovecz Imre
tervei szerint épült.
Terme Lendava termálfürdő –A gyógyvízre 1965-ben találtak rá.
Lendvahegyen épült Vinarium torony – 2015-ben átadott kilátó. 53.5 magasságából egyszerre 
4 ország tárul elénk.
 Szentháromság-kápolna     – Szőlőskertek által körülölelt területen emelkedik, 1727–1728-ban 
épült. Hadik Mihály múmiája itt tekinthető meg. 240 lépcsőn vagy lift segítségével juthatunk fel 
a toronyba.

Dobrovnik 
Ellátogatunk Közép-Európa egyetlen orchídeatermesztő vállalkozásába, az Orchídeafarm és 
Trópusi kertbe, ahol évente 500 ezer növényt nevelnek.160 féle orchídea látványa nyűgözi le a
látogatót.
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Szécsisziget:
Vízimalom MúzeumA hazánkban már csak
mutatóban fennmaradt néhány vízimalom egyike. A
több száz éves ipartörténeti emlék felújítva várja a
látogatókat.

Lehetőség szerint megtekintjük az Andrássy –
Szapáry kastélyt is.

Füge- és kivi ültetvény Tormaföldén: Hamisítatlan mediterrán élményt kínál a Szent János-
hegy lankáin fekvő Fügeliget birtok. Az egykori szőlőhegy a panoráma miatt is megér egy 
kirándulást.

Páka
Öveges professzor háza, Páka: Szülőfalujában, egykori lakóházában
rendezték be a múzeumát a híres fizikaprofesszornak, akinek
kísérletein nemzedékek nőttek fel. Működő maketteken Öveges
József legnépszerűbb kísérleteit is megismerhetjük

3. nap augusztus 13.(péntek)
Körmend
Körmend Rába-parti város Vas megyében, a megye
Körmendi járásának székhelye, jelentős történeti
események színhelye.

Nevezetességei:

Körmendi várkastély Batthyány–Strattmann-kastély, 17. század) - a főépületben a Dr. 
Batthyány-Strattmann László Múzeum
Rk. templom, késő gótikus, 16. századi alapokon.
Tiszti ház
Maria Immaculata-szobor
A város főterén található dór oszlopon nyugvó földgömbön áll Szűz Mária szobra, 
melyet Batthyány Fülöp herceg készíttetett szülei emlékére 1822-ben. Glóriáját a város 
világíttatta ki dr. Batthyány-Strattmann László előtti tisztelgésül.
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Heiszig-ház
A 19. században a két különálló épület a gazdag Heiszig kereskedőcsalád és a Vas Megyei 
Takarékpénztár tulajdona volt. A század végén építették össze őket eklektikus stílusban.
Evangélikus templom
A református templom tőszomszédságában, neogót stílusú templom 1888 óta a város 
ékessége.
Református templom
Épült 1788-ban. Belső falát Haranghy Jenő freskói díszítik. Késő barokk stílusú tornyát 1825-
ben emelték.
A világháború áldozatainak emlékműve -A Hősök terén áll, Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása.

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg Zala megye székhelye, megyei jogú város. A Zalaegerszegi járás központjaként 
számos település tartozik a vonzáskörzetébe. Magyarország 17. legnépesebb városa. 

Főbb látnivalói:
Törvényszék barokk   épülete,  
Sóház, 
Deák-szobor, Göcseji Múzeum  ,  
Mindszenty téren: Mária Magdolna Plébániatemplom, valamint a templom déli oldalánál 
Mindszenty József hercegprímás szobra ,
Földönjáró torony  óra  :  
A város központi részétől délkeletre, a Kosztolányi utcában a Hevesi Sándor Színház és a Griff
Bábszínház előtti téren egy igazi különlegesség, a „Földönjáró toronyóra” található. A Mária 
Magdolna Plébániatemplom korabeli toronyórájának felállítási munkálatai 2005 
szeptemberében fejeződtek be. A közel 200 éves óraszerkezet a világon egyedülálló módon, 
üvegházon belül, működés közben látható
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, egykori zsinagóga
Gábor Miklós zalaegerszegi születésű, Kossuth-díjas színművész szülőháza

4. nap augusztus 14.(szombat)
Dél-Zala a lágyan hullámzó dombok, a termálfürdők és a
kiterjedt, érintetlen erdőségek hazája. Mintha a határ menti,
aprófalvas vidéken megállt volna az idő: mindent átjár a
nyugalom és meghittség varázsa.
Ezen az erdőkben gazdag vidéken találjuk az ország
legkiterjedtebb kisvasúthálózatát: a Csömödéri Állami Erdei
Vasút 109 kilométer hosszan szeli át a göcseji tájat. A nyári
szezonban Kisvonattal utazunk Csömödértől Kistolmácsig. A túrázást vizes élményekkel is 
feldobhatjuk: frissüljünk fel az ország legszebb panorámájú nyitott termálfürdőjében 
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Bázakerettyén; vagy csobbanjunk egyet az erdei vasút végállomásánál, a festői környezetben 
fekvő Kistolmácsi-tóban.

Velemér 
Felkeressük az Őrség ékkövét, a középkori Szentháromság-templomot. A falait díszítő freskók 
hazánk legteljesebb épségben fennmaradt középkori falfestményei.

Őriszentpéter
Az Őrség fővárosaként tartják számon. A védműként is használt templom védőszentje Szent 
Péter apostol. Az egykori védművek maradványai ma is jól láthatóak. A templom 
szomszédságában lévő téglaégető megtekintését sem mellőzhetjük. Őrség Múzeum 
megtekintése.

Szalafő-Pityerszer
 Ez a hely Skanzenhez méltó módon mutatja be a tájegységre jellemző építészeti jegyeket és 
az egykori mindennapi élethez szükséges eszközöket. Az időutazás garantált a látogatók 
számára. Belépő: csoportos: 700 Ft (15 fő felett), felnőtt: 1.200 Ft, Gyerek, nyugdíjas: 800 Ft
Ispánk:
Erős György „íz restaurátor”-ral ismerkedünk meg, aki rövid előadás keretében bevezet minket
a manuális csokoládé készítés rejtelmeibe. Kóstolással próbál meggyőzni minket végterméke 
minőségéről. Belépő: 1.000,-Ft Csoportos: 950,-Ft / vásárlási lehetőség is lesz /
Szőce:
Végig sétálunk a 900 m hosszú tőzegmohás lápréten, ami az Őrségi Nemzeti Park egyik 
leghíresebb és legjelentősebb, fokozottan védett része. 
Pankasz
Az  Őrség  jelképévé  vált  szoknyás  harangláb.  a  legszebb  és  egyben  a  legrégebbi  a
térségben, hisz már 1755 óta áll.  Érdekessége, hogy harangját tölgyfazsindely védi, teteje
pedig rozsszalmából készült zsúp

5. nap augusztus 15.(vasárnap)
Hazafelé séta Vácott, valamint a Vácrátóti arborétum megtekintése.
Ezután már utazunk haza.

A 2021. évi belépőjegy árakat indulás előtt időben közlöm.

Üdvözlettel: Szabó Etelka
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EGYNAPOS BUSZOS UTAK

2021.04.10  . szombat autóbuszos út az MHTE tagjai számára  

„Fel Gömörbe” – az érchegység egyik legszebb körkilátást kínáló csúcsára az Ökör-
hegyre       (Pozsáló, Nagy-kő, /Skalisko/) 

Útvonal : Dénesi-hágó (999 m), Urak-hegye, Fehér-sziklák, Ramzova, Hármashatár (1255 
m),       .                Ökör-hegy /Skalisko/ (1293 m), Pozsáló men.ház /chata Volovec/, 
Középső-hegy,        .                Csucsom (400 m) 

Indulás: Centrum Áruház mögötti parkoló 6:00-kor, találkozás  5:45-kor  
Táv : 16,5 km     Szint : 530 m Túravezető: Palotai Attila

Hazafelé, ha belefér az időnkbe a menedékház utáni maradék, centjeinket el tudjuk költeni 
Rozsnyó valamelyik „Hivatalában”. 

Amennyiben, akkor még mindig vagy megint nem lenne okos lépés átlépni „kis Hazánk” 
határait (a járvány helyzet miatt), a következő „belső” túrált tartjuk meg az Ökör-hegy helyett 
(szintén buszos út).  
„B” terv:

Homokkő halmokon hullámozva 

Északról dél felé keresztül az Óbükk (Vajdavár) homokkő vidékén Domaházától a 
Bükkszenterzsébet fölötti Nagy-kőn át Tarnaleleszig. A túra előtt meglátogatjuk Kissikátor 
mellett az Árpád-kori alapokra épült festett kazettás mennyezetű Kisboldogasszony rotundát.
 
Útvonal : Domaháza (220 m), Hangony-patak völgye, Kaszáló-völgy-fő, Vaskapu (435 m),        
.                 Bérc-fa, Debornya- fő (510 m), Berek-hegy (491 m), Nagy-kő-eresze, Mocsolyás-   
.                 völgy, Tarnalelesz (200 m) 
Indulás: Centrum Áruház mögötti parkoló 6:00-kor, találkozás  5:45-kor  
Táv : 18,0 km    Szint: 530 m Túravezető: Palotai Attila

2021.04.  24.     s  zombat   autóbuszos túra   
XV. Nagy-Milic Szlovák-Magyar Természetjáró Találkozó  a B-A-Z Megyei Természetjáró 
Szövetség tagszervezetei számára.
Pusztafalu (330 m), Dombrózska, Mejeszke (475 m), Senyánszki-rét, Alsó-csata-rét (600 m), 
Kis-Milic (Károlyi-kilátó: 884 m), Nagy-Milic (896 m), Hajagos, Bodó-rét (630 m), Hideg-kút, 
Felső-malmi-rét, Füzér (380 m) 
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Indulás: Centrum Áruház mögötti parkoló 6:00-kor, találkozás  5:45-kor  
Táv :  15,0 km     Szint :  650 m Túravezető: Palotai Attila

Lehet hogy két csoport lesz (kis túra) megfelelö számú jelentkező esetén. Busszal a zempléni 
Bodó rétig és ugyanonnan haza.

2021.06.12.   szombat     autóbuszos túra az MHTE tagjai számára
kirándulás  a Magas- Tátrába a Zöld tavi menedékházhoz.

Indulás: 6:00-kor, gyülekező 5:45-kor a centrum mögötti parkolóban Matlérházáig. Vissza 

ugyanonnan.

Táv: 15 km        Szint: 640 m   Túravezető: Fejér Ildikó

B. terv amennyiben a vírus miatt nem tudunk menni

Kazincbarcika- Várhegytető Tardona

Indulás a Búza térről  8:15-kor  a Kazincbarcikára induló autóbusszal.

Táv: 10 km   Szint: 300 m   Túravezető: Fejér Ildikó
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202  1  .08.  28  . szombat   - autóbuszos út az MHTE tagjai számára

Kirándulás Borsiba

Borsi: Rákóczi várkastély, esetleg a templom, ahol Rákóczit keresztelték Karos: Honfoglalás 
Kori Régészeti Park és Honfoglalás Kori Látogatói Központ, Pácin: Mágócsy kastély, Cigánd: 
Falumúzeum, Múzeumporta, (esetleg a Rákóczi híd és a Tisza partja ha lesz idő rá) 

Gyülekező 6:15-kor a búzatéri templom mögötti parkolóban

Indulás: 6:30-kor, találkozás 6:15-kor          Túravezető: Szabó Ferencné

2021.10.16   szombat   autóbuszos út az MHTE tagjai számára
Bazalt vulkánok hátán „Észak-Nógrádban” 

A túra előtt meglátogatjuk az Árpád-korban, román stílusban épült, Szent Abdon és Szenna 
ókeresztény vértanúknak szentelt templomot Almágy  (Gemersky Jablonec) községben. 

Útvonal :  Ajnácskő /Hajnácka/, Ragács (Ebeczky-barlang), Szalonkás, Szár-kő (bazalt            
.                 orgonák), Cserepes, Dobogó, Várgede /Hodejov/   

Indulás: Centrum Áruház mögötti parkoló 6:00-kor, találkozás  5:45-kor  
Táv :  17 km     Szint : 700 m Túravezető: Palotai Attila
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