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JÖJJÖN   KI   ÓBUDÁRA!  

 
Kényelmes,   érdekes    múzeumlátogató   séta   a  Mozaik  Múzeumtúra    

és  a  TKME   pecsételős  játék  kedvelői  számára  

 
 

időpont: 2017.  július  1.,  szombat 
 

program:  séta  a  barokk  Zichy-kastély  körül,  a  Laktanya  utcában  és  a  Fő  téren 

 
  Felkeressük a Victor Vasarely Múzeumot. A harminc esztendeje megnyitott, s idén június 19-re 

szépen megújított kiállítóhely az op-art atyjaként ismert világhírű művész szülőhazájának 

ajándékozott alkotásait tárja elénk.   (Pécsett született 1906. április 9-én, Vásárhelyi Győző néven. 
Káptalan utca 3. sz. alatti szülőházában ma emlékmúzeuma található. Húsz éve, 1997. március 15-én 
hunyt el Párizsban.) 

 

  Igény szerint benézünk az Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont helyiségébe. 
 

  Az 1973-ban megnyílt Óbudai Múzeum felkeresése.  Állandó kiállításán a római alapokra, a királynéi vár 

köré épült középkori Óbuda, az ebből kialakuló mezőváros szőlőkkel és kiskocsmákkal,  az  iparosodó 
település,  majd a hangulatos,  de kevéssé komfortos épületek szanálását követően épült lakótelepek 
és az ottani élet került bemutatásra. Az éppen látható időszaki kiállítás címe: Óbuda – 1956. 

 

  A Zichy-kastély udvarában sétálva betérünk a Kassák Múzeumba is. 

Az idén 130 éve született és 50 éve elhunyt Kossuth-díjas avantgard művész – író, költő, műfordító, 
képzőművész életművét tanulmányozhatjuk a kiállításon.  (Érsekújváron [ ma: Nové Zámky ]  látta 
meg a napvilágot 1887. március 2-án, s Budapesten halt meg 1967. július 22-én. Fiatalkorában 

vándormunkásként egész Párizsig jutott el pénz nélkül. Autodidakta művész volt, vasmunkás 

szakmájával kereste meg a megélhetésre valót. Később kiadott avantgard folyóiratai nevelték a 
magyar irodalom számos képviselőjét [pl. Kahána Mózes, Komját Aladár]. Közben kipróbálta a 
képzőművészetben az aktivizmust, az expresszionizmust, a futurizmust, a dadaizmust, a 
szürrealizmust, a konstruktivizmust. Szerkesztett folyóiratokat közösen Illyés Gyulával, Déry Tiborral, 
Fodor Józseffel.  1916-tól minden hazai rezsim időszaki büntetéssel sújtotta.) Az időszaki kiállítás a 
90 esztendős Karl-Heinz Adler német absztrakt művész munkásságával ismerteti meg a látogatót. 

  

  Kis kitérőt téve a Fő térről felkeressük Varga Imre szobrászművész Életmű Gyűjteményét. A Kossuth-, 

Nemzet Művésze-, Munkácsy- és Herder-díjas, Érdemes és Kiváló Művész világhírű, termékeny alkotó 
Siófokon született, 1923. november 1-jén.  56-ban diplomázott  Pátzay Pál és Mikus Sándor tanítványa-
ként.  Kapott díjat az olasz és a francia államtól is.  Munkáival az ország minden jelentősebb városában 

találkozhatunk,  Várakozók c. bronz szoborcsoportjával mindjárt a kiállítóhelye felé menet.  Debrecen-
ben Professzorok, Salgótarjánban Madách Imre, Siófokon Kálmán Imre, Tihanyban  Az alapító,  Pécsett 
Liszt Ferenc,  Tiszacsécsén Móricz Zsigmond,  Sárospatakon Szent Erzsébet,  Budapesten Radnóti Mik-

lós, Schwajda György, Raoul Wallenberg és Olof Palme, Nagykőrösön Arany János és tanártársai, Mo-
hácson  II. Lajos,  Miskolcon Szabó Lőrinc,  Székesfehérvárott  Három párka,  Győrött  Kígyókirály és 
Sárkányrepülő Ikarusz szobra áll,  hogy néhányat említsünk a több mint 300-ból.  Számos kiváló mű-
vészünk  síremlékét  is  ő  mintázta (Darvas József, Kálmán György, Honthy Hanna, Básti Lajos, Déry 

Tibor). Kevesen tudják, hogy a képzőművészetit megelőzően katonai akadémiát végzett, s a második 
világháború idején repülőtiszként szolgált, amerikai fogságba esett. 

  

  Felhívjuk  a  kedves  résztvevő  figyelmét  a többi közeli kiállítóhelyre  —  pl. Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum, Budapest Galéria, Textilmúzeum, Kiscelli Múzeum  —  melyek  és  a  
műemlék egyházi épületek, katolikus, evangélikus, református templomok, óbudai zsinagóga stb. 
végett érdemes máskor is,  többször is visszatérni a környékre! 

 
részvétel:  előzetes  jelentkezés  nem  szükséges,  minden  a  teljes  programon  résztvevőt  szívesen  látunk.   

TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon!   A  négy  kiállítóhely  várható  belépődíjai  

összesen  3200Ft,  18 év alattiaknak és  62-70 év köztieknek  1600 Ft. 

 
találkozó:  a  szentendrei  hév  Szentlélek téri   (korábbi  nevén  Árpád híd) megállójának  felvételi  épülete  

előtt,   a  vágány  felőli  oldalon,  a  BKK  közönségszolgálat  előtt               09.30 – kor. 
  Megközelíthető  pl. a Batthyány tértől a hévvel, a Hungária körút felől az 1-es villamossal. 
 
étkezés:  a múzeumlátogatások között a test táplálására is gondolunk, megebédelhetünk a szolid árakat alkal-

mazó közeli, színvonalas, ízes konyhájú Csalánosi Csárdában. 
 



túravezető: Haraszti Gábor  telefonja: +36-20-946-4659 
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MÚZEUMI  SÉTA   KECSKEMÉTEN 

 
a  Mozaik  Múzeumtúra   és  a  TKME   pecsételős  játék  kedvelői  számára  

 

 

időpont: 2017.  július  15.,  szombat 

 
program:  a találkozást követően megállunk az állomási szolgálati lakásban született Kodály Zoltán emléktáblájánál, majd 

helyi autóbuszra szállunk, a program legtávolabbi helyszínének minél gyorsabb megközelítéséhez. 
 

  Séta 12 hektáros, mára lezárt Szentháromság temetőben. Mottóját Széchenyi István szavai adják: „Ha tudni 

akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézd meg a temetőit.” Barangolás a csendes kegyeleti 
park borostyánnal benőtt emlékei között a Fénykereszthez, majd a Kálváriához. Felkeressük a város szülötte, 
Erzsébet királyné (Sisi) társalkodónője, Ferenczy Ida (1839. április 7. – Bécs, 1928. június 28.)  síremlékét. 

 

  Az egykori Serház 1793-ban emelt épületében megnézzük a tucatnyi kiállító helyiségből álló Népi Iparművészeti 

Gyűjteményt. Régi és ma élő hímző, szövő, szűrszabó, faragó, fazekas stb. mesterek csodálatos munkáit 
tanulmányozhatjuk. A kamarakiállításon a közeli Matkópusztán született, négy esztendeje elhunyt Polyák Ferenc 
munkásságáról kapunk képet. 

 

  Felkeressük a város egykori főügyésze, a fiatalon elhunyt drámaíró,  Katona  József (1791–1830)  Emlékmúzeumát.  

  (Katona József hat nyelven beszélt. Számos versét, színi- és várostörténeti tanulmányát ismerjük. Fő művét, a Bánk 
bánt 1815-ben írta, 1825-ben jelent meg, Kassán játszották először 1833-ban, szülővárosában 1847-ben került 
színpadra a Korona fogadóban. Színház ugyanis csak 1896-ban épült Kecskeméten.) 

 

  Megnézzük a Magyar Fotográfiai Múzeum kiállítását. A bemutatóhely kicsi, de érdemes tudni, hogy több százezer 

kockányi negatívot és diát, továbbá szakterületéhez kapcsolódó könyveket, folyóiratokat őriz. A gyűjtés és az  
archiválás mellett restaurálással és tudományos feldolgozással is foglalkoznak. Az állandó mellett Strasser András 
retrospektív időszaki kiállítását is láthatjuk. 

 

  Séta a főtér-komplexumon. Mit láthatunk: a bécsi Hermann Helmer és Ferdinand Fellner tervezte Katona József 

Színház, előtte a Szentháromság-szobor, oldalánál a 38. császári gyalogezred, az első világháborúban hősiesen 
harcolt Molinári bakák emlékműve, a Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezte Városháza, a Dankó Pista által is 

megénekelt Öregtemplom (Szent Miklós ferences templom), az Oswald Gáspár piarista szerzetes tervezte r.k. 
Nagytemplom, a Kis Cifra palotának nevezett volt Iparos Otthon, a Psalmus Hungaricus-emlékmű, a Kossuth-
szobor, talapzatán egy népfelkelő alakjával, a szecessziós Cifra palota, a mór stílusú zsinagóga, ma a Tudomány 
és Művészetek Háza a TIT-Örökség Galériával stb. 

  

  Az egykori ferences rendház földszintjén megtekintjük a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet kamara kiállítását. 

(Kodály Zoltán Kecskemét, 1882. december 16. – Budapest, 1967. március 6.) 
   

  Látogatást teszünk a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeumában, ahol megtekintjük a 

Dunamellék református egyházművészete c. állandó, a RE-formáció — RE-konstrukció című időszaki kiállítást, a 
Luther Márton élete álló- és mozgóképeken c. tárlatot, valamint az amatőr ásványgyűjtő honvéd rakétatechnikus, 
Fuxreiter András (1942–2016) ásványgyűjteménye párszáz darabját. 

 

  Felhívjuk a kedves résztvevő figyelmét a többi kecskeméti kiállítóhelyre és látnivalóra, pl. az állomás előtti 

Szoborparkra, a Cifra palotában található Katona József Múzeumra, a Leskowsky Hangszergyűjteményre, a 
Szórakaténusz Játékmúzeumra, az Orvos- és Gyógyszerészet-történeti kiállítóhelyre, a Bozsó Gyűjteményre a 
Klapka-házban, a Magyar Naív Művészek Múzeumára, a nyolc éve nyílt Gyólay Viktória Színészmúzeumra, a Görög 
Ikon Múzeumra, mellette a Szentháromság görög templomra, a XV. századi alapokon álló kéthajós református 
templomra, a Református Új-kollégiumra, az Ybl Miklós tervezte evangélikus templomra, a barokk piarista 
templomra, a Kiskunsági Nemzeti Park bemutatóházára, a Művésztelepre, a Köztemetőre, az Állatkertre, a 
Csónakázótóra, a Szabadidőparkra. Ezek végett érdemes máskor is, többször is visszatérni a városba! 

 

találkozó: a kecskeméti vasútállomás peronján a déli oldalon, a padoknál          08.15 – kor. 
Budapest felől jöjjön a Tiszavirág intercityvel. Nyugati pu. i. 06.53; Zugló 06.59; Kőbánya-Kispest 07.07;  
Cegléden csatlakozás Debrecen, Szolnok (i. 07.15) felől.   
Szeged, Kistelek, Szentes (i. 06.34) irányából pedig a Napfény intercityvel érkezhet a találkozóra. Ezekben az IC 
szerelvényekben nem csak helyjegyköteles, hanem csak gyorsvonati pótjegy köteles 2. o. kocsik is vannak. 
 

részvétel:  előzetes  jelentkezés  nem  szükséges,  minden  a  teljes  programon  résztvevőt  szívesen  látunk.    

TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon! Az 5 belépő együtt várhatóan 2000 Ft, nyugd. 1100 Ft. 
 

étkezés:  a múzeumlátogatások között természetesen a test táplálására is gondolunk, megebédelhetünk a szolid árakkal 

dolgozó Főzelékház önkiszolgáló Étteremben, az Alföld Áruház földszintjén. Közvetlen szomszédságában rétesbolt-
palacsintázó és fagylaltozó is van. 

 

hazautazás: a koraesti órákban 

 



túravezető: Haraszti Gábor  telefonja: +36-20-946-4659 
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SZENTENDREI  LÁTOGATÁS  

 
a  Mozaik  Múzeumtúra   és  a  TKME   pecsételős  játék  kedvelői  számára  

 

 

időpont: 2017.  július  22.,  szombat 

 
program:  barangolás a dalmát hangulatú kisváros utcáin, felkeresve néhányat a rengeteg látnivaló közül. Igyekszünk  minél 

kevesebb időt tölteni a Fő téren és közvetlen környékén, ahol kavarog a világ minden részéről érkező kirándulók 
tömege, nekünk a kevésbé népes utcák szimpatikusabbak…  

  
   Először a Ferenczy Múzeumot keressük fel a Pajor-kúriában. Az emeleten végigsétálunk az Egy aranykor modern 

mesterei című kiállításon, Ferenczy Károly, felesége Fialka Olga, gyermekeik Valér, Noémi és Béni munkái között. 
A látogatás a szentendrei művészetnek nevezett alkotások és a Nyolcak munkái között folytatódik. 

   
   Körbesétálunk a Főtér fölött emelkedő Klissza dombon, más nevén Várdombon, s bekukkantunk a Keresztelő 

Szent János templomba. 
 
   Megtekintjük a legfranciásabb magyar festőnek tartott Czóbel Béla (1883–1976) Múzeumát. Találkozhatunk 

felesége, Modok Mária munkáival is. Az először 1975-ben megnyitott múzeumot nemrég megújították, a mai tárlat 
mottója: Az újragondolt Czóbel. A művész most látható némely munkája korábban a raktárban hevert. 

 
   Szűk utcákon, köztük a helybéli születésű szerb fuvolaművész Avakumovics Avakum  (1774–1811) nevét viselőn 

sétálunk fel a Rab Ráby térre. Innen a Szamár-hegyre vezet utunk a szerb ortodox temető felé, később Barcsay 
Jenő szobra előtt elhaladva. Leereszkedve a dombról elsétálunk a Preobrazsenszka templom és a Vujicsics 
Tihamér emlékkút előtt, majd betérünk a Szerb utca megmaradt ódon házai közé. 

 
   A hajdani fűrészmalom épületében megtekintjük a Művészet Malom épp aktuális időszaki kiállításait. 

 
   Betérünk a Hubay-házba, a szentendrei különlegesség, az állandó Karácsony Kiállítás és Szalon kiállítására, s 

felavatjuk TKM bélyegzőjét. A muzeális csodák megtekintését követően akár emléket is vásárolhatunk a 
kiállítóhely shopjában. 

 
   Ha időnk engedi, az egykori Kereskedőház pincéjében a Múlt a mélyben – mozaikok Szentendre történelméből 

címet viselő helytörténeti kiállítást is végigjárjuk – felidézve a kelta, majd római időket, a középkort, a betelepülő 
szerb menekülteket, a hév megépülésével járó változásokat egészen az 1950-es évekig, a múzeumok városává 
válásig. 

 
   Szentendrére természetesen érdemes sokszor, minden évszakban visszatérni. Várja a látogatót számos galéria, az 

Ilosvai Varga, a Barcsay, a Kmetty, a Vajda, a Kovács Margit, az Anna Margit–Ámos Imre Múzeum, a zsinagóga 
kiállítás, a Szerb Egyházművészeti Múzeum, a Szentendrei Képtár, számos barokk műemlék templom, a Szabó 
Károly–Szamos Mátyás Marcipán Múzeum, a sétálóutca az Édeni Édességek Boltjával, a hangulatos korzó a 
Dunaparton, a Római Kőtár, az Üvegmúzeum, a Mikro Csodák Múzeuma, a Retro Design Center, továbbá a hév 
végállomás mellett a Városi Tömegközlekedési Múzeum – egyebek közt régi villamosokkal, buszokkal és trolival –, 
végül de nem utolsó sorban a Sztaravoda-forrás közelében az idén 50 esztendős, de ma is nagy léptekkel 
folyamatosan bővülő Szabadtéri Néprajzi Múzeum, azaz a Skanzen, csak ennek bejárása több napot igényel. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
találkozó: a budapesti Batthyány térről 08,18-kor induló szentendrei hév középső kocsijában.  

(Hatkocsis szerelvény esetén a negyedik kocsiban.) Csatlakozási lehetőség minden megállóhelyen, valamint a 
szentendrei végállomáson a vonat elejénél 09.20-kor. Jegyváltás – Budapest Bérlethez kiegészítő jegy – 
felszállás előtt a jegypénztárnál illetve automatából.  A nem hévvel, hanem autóbusszal, pl. az Újpest 
Városkaputól 08.35-kor induló pócsmegyeri vagy esztergomi busszal, avagy saját közlekedési eszközzel érkezők 
szintén a hév végállomáson, a beérkező hév szerelvény elejénél csatlakozzanak 09.20-kor. Ott is tudnak majd 
elköszönni a séta végén. 

 
részvétel:  előzetes  jelentkezés  nem  szükséges,  minden  a  teljes  programon  résztvevőt  szívesen  látunk.    

TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon!  Belépődíjak összesen 1400 Ft, diák és nyugd. 700 Ft. 

 
étkezés:  Sétánk elején megkávézhatunk az elegáns Szilvanilla Cukrászdában. A déli órákban ebédelési lehetőség szolid 

áron a Kedvenc Kifőzdében. Fagylaltozni később is ráérünk. Hazaútban a hév végállomás közelében is találunk 
majd kisboltot, ásványvízzel, jégkrémmel stb. 

 
hazautazás: a  kora esti órákban 



 
túravezető: Haraszti Gábor  telefonja: +36-20-946-4659 
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FONYÓDI  LÁTOGATÁS  

 
a  Mozaik  Múzeumtúra   és  a  TKME   pecsételős  játék  kedvelői  számára  

 

 

időpont: 2017.  július  29.,  szombat 

 
program:  A Badacsonnyal szemközti Fonyód messziről azonosítható kettős hegykúpjáról, a tó fölé emelkedő Sipos-hegyről  

és a Vár-hegyről. A korábban Lengyeltóti lakotthelyeként és badacsonyi révként ismert kistelepülés akkor indult 
fejlődésnek, amikor a Balaton-parti Délivasúthoz (1861) kapcsolódóan 1896-ban megépült a kaposvári vasútvonal. 

  A vasút- és hajóállomás közelében lévő városrész neve Sándortelep, nevét a 46 esztendőn át fáradhatatlanul 
dolgozó ötletadóról, Dr. Berzsenyi Sándor (1846–1920) lengyeltóti járási orvosról kapta. 

  
   Először kisétálunk a 464 méter hosszú mólóhoz. Megállunk Kiss István páros akt szobránál és az első Balaton 

átrepülő, Lányi Antal emlékoszlopánál. Ha kedvünk szottyan, betérünk a szomszédos Villa Galériába is. 
 

   Séta a város főutcáján, a József utcán. Az emelkedő úton szusszanásnyi időre megállunk a Testvérvárosok 

parkjánál. Fonyódnak négy testvérvárosa van, a németországi Leipheim, a felvidéki Érsekújvár, az erdélyi Borszék 
és a horvát tengerparti Novi Vinodolski. 

 
  Ugyancsak megállunk pár percre a Walkó kilátónál (1926), majd az 1936-ban épült protestáns templomnál.  
 
  Látogatás az Örök Szerelem Házában. Az 1941-ben emelt villaépület különlegessége, hogy építtetője a pincében 

márvány emlékművet állíttatott a kitűzött esküvőjük előtt hirtelen jött betegségben elhunyt menyasszonya, 
Magdus tiszteletére. A villa ma egy szintén fiatalon elhunyt reménységre, a 17 esztendősen öngyilkos lett fonyódi 
diáklányra, magyar szépségkirálynőre is emlékeztet bennünket. Itt találjuk ugyanis az idén május 14-én 
megnyitott Molnár Csilla Emlékkiállítást. A megnyitón avatták fel Csilla mellszobrát is, alkotója a keszthelyi gyűjtő-
múzeumalapító szobrászművész, Túri Török Tibor. 

 
   Megállunk a neoromán Nagyboldogasszony templomnál. Plébániaházát nem kisebb építész tervezte, mint a 

székesfehérvári születésű Korb Flóris. (Ő tervezte pl. a pesti New York palotát, a két Klotild palotát és a 
Zeneakadémiát is.) 

 
  A Velics-villában, melyben két nyáron át Szinyei Merse Pál festőművész is lakott, majd az 1950-es években 

Fonyód mozijának adott otthont, ma a város múzeumát találjuk. Földszintjén természetvédelmi, emeletén 
helytörténeti kiállítás várja a látogatót. Előtte Zichy Béla mellszobra. Ő adta át birkalegelőjét, hogy ott fürdőtelep 
létesülhessen, mely azóta is Bélatelep néven emlékeztet az alapító grófra. 

 
  Az ezredforduló táján kiépült villatelep historizáló villái előtt ereszkedünk le a Balaton-partra. Üdült itt Huszka Jenő 

zeneszerző, Márffy Ödön festőművész, Ripka Ferenc budapesti főpolgármester, vagy pl. a honvéd üdülővé alakított 
egykori Duchon-villában az aranylábú Puskás Ferenc. 

 
  Ha nem elégszünk meg a Szaplonczay sétányról észak felé nyíló páratlan panorámával a szemközti Badacsony és 

a körülötte lévő többi tanúhegy (Szent György, Gulács, Haláp, Csobánc, Hegyesd, Szigligeti Vár-hegy, Tóti-hegy 
stb.) irányába, felkapaszkodhatunk a jobb kilátást nyújtó Vár-hegyen (231 m) épült fakilátóhoz, annak is a 14 
méter magasan lévő felső emeletére. A Vár-hegy elnevezést az indokolja, hogy ott egy Árpád-kori földvár 
maradványait tárták fel. 

 
  Ebéd után, programunkat követően ki-ki fürödhet a bélatelepi szabadstrandon, vagy áthajózhat Fonyódról az 

északi partra, hogy a nevezetes hegy lábánál kóstolhasson badacsonyi borokat. 
 

találkozó: a fonyódi vasútállomás épülete előtt             09.30 – kor. 
Budapest felől jöjjön a Siófoki Flirt nevű klimatizált villamos motorvonattal. A Déli pu-ról indul 07.05-kor, 
gyorsvonati pótjegy kell rá. Különlegessége, hogy Kelenföld (07.12) után Szabadifürdőn áll meg először. A 
szerelvény első részébe tessék beszállni, az egészen Balatonszentgyörgyig megy, tehát azzal utazhatunk 
Fonyódra. (A hátsó részt Siófokon lekapcsolják.) 
 

részvétel:  előzetes  jelentkezés  nem  szükséges,  minden  a  teljes  programon  résztvevőt  szívesen  látunk.    

TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon! A három belépő együtt 1100 Ft, nyugdíjasoknak 650 Ft. 
 

étkezés:  a múzeumlátogatások után ebédelési lehetőség Bélatelepen, a Torony étteremben. 

 

hazautazás: a  délutáni órákban 

 

túravezető: Haraszti Gábor  telefonja: +36-20-946-4659 
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GYENESDIÁSI  LÁTOGATÁS 

 
a  Mozaik  Múzeumtúra   és  a  TKME   pecsételős  játék  kedvelői  számára  

 

 

időpont: 2017.  augusztus  19.,  szombat 

 
program:  néhány órás ismerkedés a Keszthely keleti határában fekvő község látnivalóival. A török időkben elpusztult Falud 

településből mára nem sok maradt, viszont a pusztítást követően kialakult, majd 1850-ben egyesült, egyúttal 
községgé szervezett Gyenes és Diás számos érdekességgel várja a kirándulót. Aki több napra látogat oda, számos 
programot tervezhet az alábbiakon kívül: felkereshet kilátó tornyot, erdei tornapályát, besétálhat felhagyott 
kőbányák természet által visszahódított udvarába stb.   

 

   Megnézzük a Természet Háza Látogatóközpontot. A Bakonyerdő Zrt. három esztendeje megnyílt interaktív 

kiállítóhelye 2015-ben Az év ökoturisztikai létesítménye lett. A Keszthelyi-hegység élővilágát, természeti értékeit 
megismerni vágyók az interaktív látványelemekkel, fotóillusztrációkkal, akusztikus és vizuális effektekkel és élethű 
diorámákkal színesített kiállítás bejárása során bepillantást nyerhetnek a hegység lakóinak világába. 

 
  Ellátogatunk a Kerámiaházba. Akár vásárolhatunk is a korongozással stb. készült termékekből. Megtudhatjuk, 

hogy a gerencsérek, más szóvel gölöncsérek által használt fazekas korong kb. négyezer esztendeje ismert eszköz. 
 
  A gyenesi főutcán sétálunk Diás irányába. Párszáz lépés után máris betérünk a gyenesi temetőkertbe az eredetileg 

szőlőhegyi imahelynek tervezett, végül 1826-ban klasszicizáló stílusban emelt Szent Ilona kápolnához. (A felszere-
lési tárgyak zömét is ajándékozó Festetics László gróf elsőszülött leányának védőszentje volt Szent Ilona, az 
alapkövet is Ilona kisasszony helyezte el.) 

 
  Betérünk a közelben álló egykori csordásházba, más néven pásztorházba. A szépen karban tartott védett épület 

utcai traktusában kézműves foglalkozásokat tartanak, a hátsó két helyiségben a Keszthely környéki régészeti 
leletekből láthatunk különlegességeket. A környékbeli régészet emlékeiről egy érdekes kisfilmet is megtekintünk 
majd. A falu múltjával, térképeivel, neves személyiségei portréival stb. a községháza modern épületének folyosóin 
ismerkedhetünk, a pásztorházhoz hasonlóan szakavatott vezetés mellett. Látogatásunk idejére kisül a másnapi 
megszentelésre váró új kenyér is a tájházként is funkcionáló pásztorház kemencéjében. 

 
  Ebéd után választható egy jó kis strandolás a két balatoni plázs, a gyenesi Lidó és a diási Játék egyikén. 

Betervezhető fagylaltozás a Fahrrad Tankstelle, magyar nevén Bringatanya komfortos fagylaltozóban (Övék a 
2017. év Balaton Fagylaltja, neve: a Festeticsek mandulás csókja. A kihívást keresők látogassanak el az Öko-
kalandparkba. Aki viszont továbbra is a kultúrára kíváncsi, sétáljon el a diási temetőkerthez. Ott áll a korábbi 
kápolna Radits Ákos tervei szerint kibővítésével 1894-ben épült Havas Boldogasszony kápolna, előtte 
Szentháromság szoborral. 

 
  A hegyek felé indulva ellátogathatunk az 1644-ben épült Darnay-pincébe, melyben öt éve szőlészeti-borászati 

kiállítás látható. Ez is a Mozaik Múzeumtúra érintőpontja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

találkozó: a Természet Háza Látogatóközpont előtt, a parkolóban (Gyenesdiás, Dornyai utca 4.)          10.00 órakor. 
 

Keszthely és Gyenesdiás között, könnyen megközelíthető a 71-es főút Gyenesdiás nyugati határában lévő 
körforgalom felől a Faludi utcán észak, majd a Dornyai utcán nyugat felé haladva. 
 
(Az autóval vagy kerékpárral korábban érkezők 09.00 és 10.00 óra között bejárhatják az öt esztendeje megnyílt, 
4 hektáros Festetics Imre Állatparkot. Ez esetben kombinált belépőt vegyenek (1000 Ft). Az állatparkban a hazai 
őshonos házi- és vadállatokkal — szürkemarha, magyar tarka, bivaly, mangalica, négyféle juh, kecske, szamár, ló 
és baromfiak, illetve gímszarvas, dámszarvas, őz, fogoly és fácán — ismerkedhetünk. Van kisállat-símogató, 
játszótér, büfé, mosdó, pad és asztal.) 
 
Budapest felől jöjjön a Kvarner intercityvel Balatonszentgyörgyig, ott szálljon át a Keszthelyen át Ukkig közlekedő 
személyvonatra. (Keleti pu. i. 06.00 órakor, Kelenföldön megáll 06.14-kor. Balatonszentgyörgyre érk. 08.39-
kor, a csatlakozó vonat indul 08.41-kor. Alsógyenes megállóhelyen tessék leszállni 09.08-kor. Az intercity elején 
van olyan kocsi, amelyre nem kell helyjegy, csak gyorvonati pótjegy. A túravezető is ezzel a vonattal érkezik. 
Az így érkezőkkel együtt sétál el a Természet Háza Látogatóközponthoz 10 órára. 
 

részvétel:  előzetes  jelentkezés  nem  szükséges,  minden  a  teljes  programon  résztvevőt  szívesen  látunk.    

TKM pecsételőlapját és okostelefonját ne felejtse otthon!  Belépődíj: 600 Ft, diák és nyugdíjas 400 Ft. 
 

étkezés:  a múzeumlátogatások után ebédelési lehetőség az Anita étteremben. (Jó konyhát visznek, méretes adagokkal 

szolgálnak és van háromfogásos menü is 1500 Ft-ért.) 
 



hazautazás: a  délutáni órákban 

 

túravezető: Haraszti Gábor  telefonja: +36-20-946-4659 
 


