
1 
 

 

 

 

Balaton felvidékre kirándultunk 

2017. július 15. 

 

 

Az Ezüstnet Egyesület szervezésében 48 fős csapattal indultunk reggel, a 

Balaton északi partjára felfedező útra. A többségében egyesületi tagokból 

és XI. kerületi 60+ tagokból álló kirándulók ragyogó napsütésben 

gyülekeztek a külön autóbusznál. Rövid veszprémi pihenő után első 

állomásunk Nagyvázsony volt. 

A szervezők már a buszon ismertették a nagyvázsonyi Kinizsi vár történetét, 
amely a Bakony délnyugati részén, Veszprém és Tapolca között, a 
Balatontól 16 km-re fekszik.  
A várat Kinizsi Pál Mátyás királytól kapta 1472-ben.   
A patkó alakú kétemeletes kapubástyánál léptünk be a várba, amely az 
erődítmény legerősebb része. Innen lőrésekből lehetett tüzelni az 
ellenségre. A várban gondosan ápolt virágok és tisztaság fogadott minket. 
Jó állapotban lévő, viszonylag magas 
falmaradványokat láttunk, néhol egy-egy 
szoborral illetve domborművel. Tornya 
egy középkori késő gótikus lakótorony, 
mely a Dunántúl legépebben 
megmaradt lakótornya. Öt szintes, 
biztonságot nyújtó építmény. Tetejéről 
gyönyörű kilátás nyílik a környező tájra.  
A várárokban bővizű forrás van, mely a 
vár vízellátását szolgálta.   

A kápolnában, a Kinizsi Pál Vármúzeumban láthatók a magyar történelem 
ismert alakjainak mellszobrai, valamint Kinizsi Pál vörös márvány síremléke. 
A falakon XIV-XV. századi kódexek nagyméretű, színes reprodukciói ódon 
hangulatot árasztanak.  

 

Egyik földszinti helyiségben, a volt 
börtönben kínzóeszközök, valamint a 
falakon korabeli rajzok nagyított 
fénymásolatai segítenek elképzelni az 
akkori büntetéseket. Brrrr… 
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A Postamúzeumban végigkövethető a posta 

fejlődése a postakocsitól a telefonig. Egyenruhák, 

pénzszállításra használt eszközök, telefon 

készülékek a kezdetektől, kézi vezérlésű 

telefonközpontok kaptak itt helyet.  

A tájházat is 
meglátogattuk. Eredeti 
berendezésű tornácos 
parasztházat, valamint 
rézműves műhelyt, 
illetve egy kocsiszínt 
nézhettünk meg. 
 

 

 

Ezután buszra szálltunk és irány a természeti különlegesség, 

Hegyestű 

Utunkat a 338 m magas Hegyestű megtekintésével folytattuk. Ez a hegy 
Zánka és Monoszló között a Káli-medence kapujában található. A 6 millió 
évvel ezelőtti, 6 km mélyről jövő vulkánkitörés után hűlő és megszilárduló 
láva bazaltoszlopokat képezett, ami Európában szinte egyedülálló. 30 
lépcsőn lehet felmenni egy tisztásra, ahol panorámarajzot láthattunk a 
környező hegyek és települések megnevezésével. Innen a vállalkozók 
további 100 lépcsőn mászhatnak fel a Hegyestű tetejére, ahol csodaszép 
körkilátás tárult elénk. Megérte a fáradságot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszatérve a parkolóhoz, az egykor volt bányaépületben kőzetgyűjteményt 
tekinthettünk meg, amely tudományos igényességgel mutatja be azokat a 
kőzetfajtákat, amelyek a Balaton kőzeteinek tanulmányozása során váltak 
ismertté.  
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Balatongyörök 

Innen Balatongyörökre buszoztunk ebédelni. A Varga étteremben már 
vártak minket. Mindenki elégedett volt az étellel, és az árakkal is.  Ebéd után 
átsétáltunk a Szép kilátáshoz, ahonnan gyönyörködhettünk a tó színeiben. 

Balatonederics 

A közeli Balatonedericsen felkerestük az Afrika 
Múzeum és Állatkertet is.  

A múzeumban, az előszobában és 5 szobában 
afrikai vadásztrófeák, kitömött állatok, bútorok 
és használati tárgyak, festmények és szobrok 
láthatók. Ezek Dr. Nagy Endre személyéhez 
köthetők, aki az ötvenes évek végétől 

Afrikában élt és dolgozott, állatkerteket és vadasparkokat alapított és 
átformálta az afrikai vadászkultúrát. 1984-ben hazatelepült. Gazdag 
vadászati és néprajzi gyűjteménye nagy részét hazahozta és a családi 
birtokon helyezte el, megalapítva a múzeumot és állatkertet. 1994-ben 
bekövetkezett halála után ezeket második felesége üzemelteti. 

A múzeum körül szabadtéri állatkertet láthattunk afrikai állatokkal, valamint 
néhány maszáj kunyhót. 

Hatalmas fák adnak kellemes árnyékot és padok várják a fáradt látogatót.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Balatonfüred 

A különleges gyűjtemény megtekintése után 
hazafelé vettük az irányt.  Útközben még 
megálltunk Balatonfüreden, de már csak egy 
fagylaltra és a Balaton partján egy rövid 
sétára volt időnk.  

Kora este ismét Kelenföldre értünk vissza, 
kellemes élményekkel feltöltődve. 

 

Lejegyezte: Czigány Zsuzsa 


