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Ismét a kéktúra egy szakaszára indultunk hatan, a Balaton-felvidékre. Három és félórás 

autóbuszos utazás után érkeztünk Balatonhenyére, ahol első pecsétünket meg is szereztük, a 

Coop Vegyesbolt teraszán. Itt csak a református templomot láttuk kívülről, és a kék sáv jelzést 

követve, el is hagytuk a települést.  Balatonhenyén még szép napsütéses volt az idő, a nyugatról 

érkező hidegfrontot és esőt otthon hagytuk. 

Egy mezőn át vezettek a jelek. Kevés fa és bokor, majd egy kukoricás. Rövid erdei szakasz 

széles földúttal, ahol szembe találtuk magunkat négy, korabeli ruhába öltözött fiatal lovassal. 

Itt már több autóval is találkoztunk, valószínűleg Ők is a Csicsói erdei iskola felé igyekeztek. 

Hamarosan meg is érkeztünk, ahol éppen vidám ebédelés folyt az udvaron. Vele szemben egy 

kialakított turista pihenőhelyen mi is ebédeltünk, és a második pecsétünket is itt tudtuk 

megszerezni. Tovább indulva széles erdei úton mentünk, majd kiérve a műútra, rövid szakasz 

után, egy alig észrevehető kis szűk, bokrokkal benőtt helyen kellett az erdőbe betérni. Itt a terep 

sáros, pocsolyákkal tűzdelt volt, de a jeleket jól lehetett látni. Így érkeztünk a Kinizsi forráshoz. 

Körül jártuk, fotóztunk mielőtt tovább indultunk. Nem messze innen már csak egy fatábla őrzi 

a Tálodi erdőben, a kolostor emlékét. 

Kiérve egy tisztásra, vadkempingezők színes sátrai törték meg az erdővel határolt széles tisztás 

zöldjét. Itt kicsit elvesztettük a jelzéseket. Bár a fák közé benézve láttunk egyet, de bármelyik 

irányba indultunk, több nem volt. Így a GPS-re hagyatkozva egyenesen folytattuk utunkat. Jó 

pár méter után, amikor a tisztás széles sávja kezdett szűkülni, és a két szélén lévő erdősáv 

közelített egymáshoz, láttuk meg a másik oldalon ismét a kék sávot. Szemben a Kab-hegy 

adótornyai magasodtak. Jobbra fordulva hamarosan elértünk a Szent Ilona templom 1970-ben 

megtalált, és 2007-ben helyreállított romjához. 

Rövid erdei szakasz után ismét tisztás, jelkeresés, erdei szakasz, majd megérkeztünk a Szent 

Mihály Kolostor romjaihoz. Itt temette el Kinizsi Pált felesége, Magyar Benigna, és második 

férjét, Horváth Márkot is. Elhagyva ezt a szép, és nagyon érdekes helyet, hamarosan 

megpillantottuk a Nagyvázsonyi vár tetején lengedező négy zászlót, és egyre közelebb érve, 

kirajzolódott az egész vár. Harmadik pecsétünket a vár pénztáránál található pecséttel nyomtuk 

a füzetünkbe.  

Alaposan körülnéztünk a XV. században Hunyadi Mátyástól, a hadjárataiban tanúsított 

vitézségéért Kinizsinek adományozott várban, de indulnunk kellett, mert hosszú út várt ránk 

még hazáig, 2 átszállással.  

Egy sikeres, kellemesen eltöltött nap után, 3 kék pecséttel, rengeteg élménnyel és 18 

kilométerrel gazdagodva érkeztünk haza. 

Hamarosan folytatjuk. 

(Apagyi Márta) 

























 

 


