
Kirándulások
a Tihanyi-félszigeten

és környékén



Kedves Vendégeink!
Engedjék meg, hogy egy kellemes kirándulásra invitáljuk

Önöket. Tihany és környéke telis-tele van látnivalókkal, szá-
mos közülük még felfedezésre vár. Ezzel a céllal hívjuk és
szeretettel várjuk Önöket ezen a csendes, barátságos vidéken!

Elsõ célállomásunk a Tihanyi-félsziget. A Balaton egyetlen
félszigete festõi fekvése, földtani érdekességei, történelmi
mûemlékei, növény- és állatritkaságai évente közel egymillió
turistát vonzanak. A tájképet a vulkanikus erõk évmilliókkal
ezelõtt alakították ki. A krátermaradványokban jött létre a
Balaton vízszintjénél magasabban fekvõ két tó: a Belsõ- és
Külsõ-tó. A félsziget területén feltárt régészeti leletek igazolják,
hogy azt már az õskor óta emberek lakták. A középkorban
történt a mai Tihany település õsének a megalapítása, amikor
1055-ben I. András király itt építtette meg a királyi család
temetkezõhelyét és föléje monostort, amelybe bencés szerzete-
seket telepített. Ezzel vette kezdetét a bencés apátság élete. A
16–17. századi török háborúk idején várrá alakított monostor
elpusztult, de a 18. században barokk stílusban újjáépült, s
azóta a félsziget keleti ormán, a Balaton felett, Tihany õsi
jelképe. Néhány éve ismét a bencés szerzetesek a barokk apát-
ság tulajdonosai és a Bencés Apátsági Múzeum fenntartói. 

A geológiai érdekességek mellett a ritka növények és álla-
tok élõhelye is a félsziget, amit 1952-ben – Magyarországon
elsõként – tájvédelmi körzetté nyilvánítottak. A félsziget ter-
mészetvédelmi kezelõje a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.
Túrázásra számtalan lehetõség nyílik, érdemes felkeresni a
Barátlakásokat, az Aranyházat, a Kiserdõ-tetõt és még sokáig
sorolhatnánk a további természeti látnivalókat.

A település állandó lakosainak száma 1400 körül van, akik
közvetve, illetve közvetlenül a turizmusból élnek.

Tihany nemcsak a Balaton, de Magyarország gyöngyszeme
is, mely minden évszakban kínál valami érdekes látnivalót.
Vonzereje elsõsorban az apátsághoz kapcsolódó történelmi és
kulturális emlékek, programok, valamint az egyedülálló ter-
mészeti környezet ötvözve a Balaton kínálta felüdüléssel.

Tihanyi múzeumok, kiállítóhelyek

· Babamúzeum, Visszhang u. 4. Tel.: 87/448-431
· Bencés Apátsági Templom és Múzeum,

I. András tér 1.  Tel.: 87/538-200
· Magyar Királyok Történelmi Panoptikum és

Kalózmúzeum, Kossuth u. 35. Tel.: 30/946-8220
· Marcipán Múzeum, Batthyány u. 17. Tel.: 30/216-8191
· Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 

Pisky sétány 12. Tel.: 87/714-960
· Magyar História (Audiovizuális látványosság) 

Postaköz 1. Tel.: 30/864-8373



Tihany



Tihanyi jelentõs rendezvények

Pünkösdi Vígasságok Pünkösd
Levendula Fesztivál június
Apátsági koncertek július–augusztus
Lovasnap július
Folklórestek július–augusztus
Tihanyi Nyári Színház július–augusztus
Szüreti napok szeptember
Gardafesztivál október
Adventi napok december

A félszigetet elhagyva, Aszófõre vezet utunk. Ez a 357
lélekszámú falu a Tihanyi–félsziget bal öblében fekvõ
kisközség. A község a XI. századtól a tihanyi bencés apátság
jobbágyfaluja volt. Történelme több évszázados múltra tekint
vissza, egyik fennmaradt tanúja a XIII. századból való kövesdi
templomrom.  A XVI. században a törökök kétszer lerom-
bolták, csak a XVIII. században népesedett be újra. A lakosság
a vékony, köves talajon szõlõmûveléssel és gyümölcster-
mesztéssel foglalkozott, ma is ez a falu fõ megélhetési forrása.
Szent László temploma 1832–34. között épült, klasszicista
stílusban. A Petõfi u. 10. sz. ház és a vasúthoz közeli
Vörösmáli-dûlõben lévõ régi pincesor érdekes látnivalót nyújt.
A mûemléki védelem alatt álló pincék belül présházrészbõl és



dongaboltozatos tárolóhelyiségbõl állnak, homlokzatuk szé-
pen díszített. Határa természetvédelmi terület. A csendre
vágyó turisták szívesen választják ezt a több útvonalon is
megközelíthetõ barátságos települést.

Aszófõ szomszédságában található Örvényes. Ez a ma 174
fõs község már a rómaiak idejében lakott település volt. A
középkori okiratok szerint a falu a Tihanyi Apátság birtoka,
1092-ben az õsi települések között említik. Az 1200-as évektõl
már templomos hely. A falu régi malmos település volt, már az
Árpád-házi oklevelek is megemlékeznek az örvényesi vízi-
malomról. A Balatonba tartó Pécsely-patak vize négy vízimal-
mot hajtott. A jelenleg megtekinthetõ festõi elhelyezésû
malom a XVIII. században épült népies stílusban, belsõ beren-
dezése is ép. A malomépület kis molnárszobájában néprajzi,
népmûvészeti gyûjtemény található. Mûemléki védelem alatt
áll a XVIII. századi kétnyílású, barokk stílusú kõhíd is, amelyet
Nepomuki Szt. János szobra díszít.

1733-ban Rheinland Pfalzból német családok népesítették
be a kihalt települést. A lakosság megélhetését a szõlõmûvelés
és a borkereskedelem biztosította, mely napjainkban is
jellemzõ a településre. Ingyenes strandja számos vendéget
vonz a hangulatos kis faluba.

Következõ megállónk a Balatonfüredtõl 10 km-re, Tihany
közelében fekvõ Balatonudvari-Fövenyes község. Ennek a
320 lakosú falunak a középkor folyamán a tihanyi apátság, a
veszprémi káptalan és püspök voltak a birtokosai. A XIII.
századból maradt fenn a katolikus templom, amely ma mûem-
lék. A falu egyedi látnivalói a mûemlék temetõ szív alakú
sírkövei, melyek az 1800–1850-es évekbõl származnak, ked-
vükért sokan betérnek a faluba. A lakosság halászatból, nád-
vágásból, állattartásból és bortermelésbõl élt. A kis helyi
galéria és helytörténeti gyûjtemény érdekességekkel szolgál a
falusi emberek élete után érdeklõdõk számára.  Ma kedvelt
üdülõhely, hiszen strandjai, kempingje, borai és kulturális
programjai sokak számára vonzóak. Balatonudvaritól 2 km-re
található Fövenyes (régen Kiliántelep), amelyet a balatoni
fürdõélet fejlõdése hívott életre.

Balatonudvaritól észak felé haladva feltétlen megér egy
kirándulást Dörgicse.

Egy festõi völgyben fekszik a három Dörgicse: Alsó-, Felsõ-
és Kisdörgicse, mely közigazgatásilag ugyan egy község, de
településszerkezete mindmáig megõrizte több évszázados
különállását. Az elsõ oklevél már 1082-ben említi Dörgicsét. A
történelmi korokból fennmaradt templomok romjai és
lakóházak alapkövei elõször a régészet szakembereinek
kíváncsiságát keltették fel, mára azonban a község egyik leglá-
togatottabb vonzerõi. A mûködõ templomok száma 4, ebbõl 3
evangélikus, egy pedig katolikus. Híres borai, mûemlékei, ter-
mészeti adottságai számos érdeklõdõt vonzanak a településre.



Aszófõ

Örvényes



Dörgicse

Balatonudvari







Kirándulásunk legészakibb állomása a Zánkát Nagy-
vázsonnyal összekötõ út mentén fekvõ, 300 lakosú község,
Mencshely.

A község 3 templomtornyával hívja fel magára a figyelmet.
A XV. századi források tisztán nemesi településként említik. A
falu középkori templomát 1791-ben építették át. A szabad-
ságharc bukása után, 1849-ben Kossuth Lajos felesége és gyer-
mekei itt az evangélikus lelkésznél rejtõztek el. A Halom-hegy
tetején található a Kossuth Lajos kilátó.  A XVIII. századból való
nemesi udvarházak egyike az Ódor-kúria a Kossuth u. 20. sz.
alatt, de a településen áll a XVIII. században épült Balassi-kúria
is. A szõlõmûvelés ma is fontos szerepet játszik életükben.
Érdekes látnivaló a az itteni csipke.

Óbudavár az ország egyik legkisebb lélekszámú települése a
maga 62 fõs lakosságával. A település a Nivegy-völgy északi
pontján, Zánka és Nagyvázsony között félúton, festõi
környezetben fekszik. Egyszerû parasztházakból álló egyetlen
utcával  harmonikus egységet alkot a katolikus templom,
melynek hû mása a szentendrei skanzenben is látható.
Temploma a falu közepén áll. 1413-as oklevélen mint az Óbudai
káptalan birtokát említik Budavary néven.1753-tól hívják Óbu-
davárnak. Nyugodt környezete kellemes idõtöltést garantál.

Óbudavárt elhagyva, déli irányba kanyarodva közelítjük
meg a Szentjakabfát.

A község a Nivegy-völgy egyik kistelepülése, amely 80 hek-
táros egybefüggõ erdõterület mellett, gondozott szõlõhegyek
között terül el. Szentjakabfa a Bánkõ-hegy lábánál települt
falu. A legrégibb idõkben a teljes völgy királyi birtok volt, kirá-
lyi népekkel. Elsõ írásos nyoma egy 1306-ból származó oklevél.
1548-ban a török felperzselte a falut. 1553-tól lakatlan a község,
1753-tól kezdett újranépesedni lassú ütemben. A püspök
földesúr Bajorországból római katolikus bajor telepeseket
hozatott. A rendszerváltást követõen létrejött önkormányzat
1998-ban német kisebbségi települési önkormányzattá alakult,
azzal a céllal, hogy felkutassa, õrizze a község hagyományait,
közvetítse az utódok számára az elõdök példamutató értékeit.

Továbbhaladunk a Nivegy-völgyben. Balatoncsicsó a
Fenyves-hegy lábánál, a Zánkát Nagyvázsonnyal összekötõ
úttól 2 km-re található. Gyönyörû szõlõhegyek ölelésében fek-
szik az alig 180 lakost számláló község.  A belterületi ingatlanok
15–20%-a üdülõingatlanként funkcionál. Az erdõvel borított,
szõlõhegyek és dombok között található kicsi falu fõ megél-
hetési forrása a szõlõ és a bor. Közel 150 hektár területen folyik
szõlõmûvelés, leghíresebb fajta a juhfark.

Az elsõ írásos emlék a községrõl 1272-bõl származik. A XVIII.
században német (frank) telepesek érkeztek a községbe. A
község belterületébe olvadt négy Árpád-kori település: Ároktõ,
Herend, Szentbereckfa és Szent Balázs-falva elpusztult, kihalt
területe. Különbözõ állagban a négy község templomromja



Óbudavár

található meg emlékként. A legjobb állapotban lévõ Szent
Balázs-hegyi templomot 2001–2002-ben sikerült részlegesen
helyreállítani.

Szentantalfa a Nivegy-völgy földrajzi, közigazgatási
központja, 406 lelkes kistelepülés. A völgy lankásabb részén
fekvõ falu egykori jelentõségét bizonyítja többek között a
három, XVIII. században épült templom, amely a katolikus,
református és evangélikus hitû lakosság számára biztosítja a
vallással való kapcsolatot. Ma már a nazarénus vallás hívei
vannak többségben, az összetartásuk és szorgalmuk révén
önálló közösségi házat emeltek és mûködtetnek. A völgy
kivételes földrajzi, éghajlati és talajadottságai elsõrangúak a
szõlõtermesztésnek és borkészítésnek, a község a környék
borászati központja. Összefogás eredményeként alakult meg
2001-ben a Zánka-Nivegy-völgyi Borút Egyesület.

Mielõtt a Nivegy-völgyet elhagynánk, utolsó állomásként
tegyünk egy kitérõt Tagyon községbe.

A Balaton-felvidékbe ékelõdõ, a Nivegy-völgy déli bejáratát
õrzõ kisközség. A Balaton-parttól, Zánkától csupán 4 km távol-
ságra fekszik, a balatonfüred-csopaki borvidéken. Nyugatról a
339 m méter  magas Hangyás-tetõ védi, gondosan mûvelt
szõlõk és borókás legelõk övezik. Határának nagy része a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park területére esik. A település
neve 1292-bõl származó iratokban lelhetõ fel, melyet – egyes
források szerint – hajdani birtokosának nevérõl kapott. A
község lakossága zömében katolikus vallású, római katolikus
templomát 1764-ben építtette az uradalom.

Lakóinak száma jelenleg 100 fõ körül van, akik évszázadok
óta fõleg szõlõmûveléssel és bortermeléssel foglalkoznak.

Reméljük Önnek is tetszett ez a kirándulás, és máskor is
vendégül láthatjuk a környéken!



Mencshely

Szentjakabfa



Balatoncsicsó

Szentantalfa



Tagyon

Látnivalók a környéken:

Tihany: – XI. században épült bencés apátsági
templom és múzeum

– református templom és harangláb
– skanzen
– babamúzeum
– Magyar Királyok Történelmi Panoptikum

és Kalózmúzeum
– Marcipán Múzeum
– apáti és újlaki templomrom

Aszófõ: – XIX. századi Szent László-templom
– XVIII. századi kövesdi templom
– vörösmáli szõlõk védett présházai

Örvényes: – vízimalom
– kétlyukú Nepomoki Szent János-híd
– román kori templom

Balatonudvari: – szív alakú sírkövek – mûemlék temetõ
– XIII. századi római katolikus templom
– XVIII. századi református templom
– Udvari Galéria



Dörgicse: – XIII. századi kis-dörgicsei templomrom
– XI. századi felsõ-dörgicsei templomrom
– XIII. századi alsó-dörgicsei kolostorrom
– Balaton-felvidéki Nemzeti Park része

Mencshely: Kossuth-emléktábla – evangélikus templom
Kossuth-kilátó
Ódor-kúria
Balassi-kúria

Óbudavár: – XIX. századi templom
– országos védettségû Mosóház-forrás

Szentjakabfa: – XVIII. századi katolikus templom
– Árpád-kori templomfal

és keresztelõkút maradványai

Balatoncsicsó: – román kori Szent Balázs-hegyi
templomrom

– XVIII. századi katolikus templom

Szentantalfa: – XVIII. századi templomok
– helyreállított parasztházak
– katolikus templom

Tagyon: – katolikus templom
– gyalogtúrák Hegyestûre



Balatoni Regionális Marketing
Igazgatóság
8230 Balatonfüred, Blaha L. u. 2.
Tel.: 06 87/342-801
Fax: 06 87/342-871
E-mail: balaton@itthon.hu 

Alsóörs (szezonális: 06. 15. – 08. 31.)
8226 Strand sétány 1.
Tel./Fax: 06 87/575-000
E-mail: alsoors@tourinform.hu 

Badacsony
8261 Park u. 6.
Tel./Fax: 06 87/431-046
Tel.: 06 87/531-013
E-mail:
badacsonytomaj@tourinform.hu 

Balatonalmádi
8220 Városháza tér 4.
Tel./Fax: 06 88/594-080
Tel.: 06 88/594-081
E-mail: balatonalmadi@tourinform.hu 

Balatonboglár
8630 Erzsébet u. 12–14.
Tel./Fax: 06 85/550-168
E-mail: balatonboglár@tourinform.hu 

Balatonföldvár
8623 Kõröshegyi út 1.
Tel./Fax: 06 84/540-220
E-mail: balatonfoldvar@tourinform.hu 

Balatonfüred
8230 Kisfaludy u. 1.
Tel.: 06 87/580-480
Fax: 06 87/580-481
E-mail: balatonfured@tourinform.hu 

Balatonkenese
8174 Táncsics M. u. 24.
Tel./Fax: 06 88/594-645
E-mail: balatonkenese@tourinform.hu 

Balatonvilágos
8171 Aligai út 1.
Tel./Fax: 06 88/446-034
E-mail: balatonvilagos@tourinform.hu 

Fonyód (szezonális: 06. 15. – 08. 31.)
8640 Vigadó tér 1.
Tel./Fax: 06 85/560-313
E-mail: fonyod@tourinform.hu

Gyenesdiás
8315 Kossuth u. 97.
Tel./Fax: 06 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu 

Hévíz
8380 Rákóczi u. 2.
Tel.: 06 83/540-131
Fax: 06 83/540-132
E-mail:
heviz@turinform.hu

Keszthely
8360 Kossuth u. 28.
Tel./Fax: 06 83/314-144
E-mail:
keszthely@tourinform.hu 

Révfülöp
8253 Villa Filip tér 8/B
Tel./Fax: 06 87/463-092
E-mail:
revfulop@tourinform.hu 

Siófok
8600 Víztorony Pf. 75
Tel./Fax: 06 84/315-355; 06/84-310-117
E-mail:
siofok@tourinform.hu 

Tapolca
8300 Fõ tér 17.
Tel.: 06 87/510-777
Fax: 06 87/510-778
E-mail:
tapolca@tourinform.hu 

Tihany
8237 Kossuth L. u. 20.
Tel./Fax: 06 87/448-804
Tel.: 06 87/538-104
E-mail:
tihany@tourinform.hu 

Vonyarcvashegy
8314 Kossuth L. u. 42.
Tel./Fax: 06 83/348-253
Fax: 06 83/548-021
E-mail:
vonyarcvashegy@tourinform.hu 

Zalakaros
8749 Gyógyfürdõ tér 10.
Tel./Fax: 06/93-340-421
E-mail:
zalakaros@tourinform.hu

Zamárdi 
8621 Kossuth u. 16.
Tel./Fax: 06 84/345-290
E-mail:
zamardi@tourinform.hu 

Felelõs kiadó: Tihany Község Önkormányzata
Tourinform Iroda

Szöveg: Tourinform Iroda
Fotó: Tóth Attila, Vogel András, Róka Lajos, Baranyai Károly, Vers József, Ifj. Czégai László
Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém

Ingyenes kiadvány
A  projekt a Turisztikai Célelõirányzatból került támogatásra.

Balaton Régió


