MÛVÉSZETEK VÖLGYE TELJESÍTMÉNYTÚRA
2006. augusztus 4., szombat
Indulás: Kapolcs Zöldudvarból reggel 7 és 10
óra között.
Érkezés: A kapolcsi célba 19 óráig be kell
érkezni! (15 km-es táv végén Taliándörögdrôl
csigabusszal)
Minden induló kap egy igazolófüzetet, amiben
útvonalleírás is szerepel. A túrát teljesítôk és az elle
nôrzôpontokon az igazolófüzetet hitelesítôk kitûzôt
és oklevelet kapnak díjazásul.
Nevezési díj: 300 Ft/fô
Távok:
15 km: Kapolcs, Zöldudvar – Bondoró alja –
Monostorapáti szôlôk – Monostorapáti – Bondoróikulcsosház – Taliándörögd, Katica büfé

12,7 km: szintemelkedés: 200 m
Kiskör: Kapolcs, Zöldudvar – Bondoró alja –
Monostorapáti szôlôk – Monostorapáti – Bondoróikulcsosház – Taliándörögd – Szent Andrástemplomrom (Klastrom) – Szputnyik – Vigántpetend
– Király-kô – Kapolcs, Zöldudvar
23,7 km: szintemelkedés: 340 m
Nagykör: Kapolcs, Zöldudvar – Bondoró alja
– Monostorapáti szôlôk – Monostorapáti – Bondoróikulcsosház – Taliándörögd – Szent Andrástemplomrom (Klastrom) – Öcs – Pula – Kinizsi-forrás
– Tálodi-kolostorrom – Som-hegy – Vigántpetend
– Király-kô – Kapolcs, Zöldudvar
Táv: 32,5 km: szintemelkedés: 550 m
Szervezô:
Veszprém megyei Természetbarát Szövetség
Információ: Radó Péter (70/526-9771)

KAPOLCS

Zöldtúrák

Kirándulás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkban
Július 28. és augusztus 3. péntek, 16.00 óra
Indulás: Faluház
Érkezés: kb. 2 óra múlva ugyanoda
A túrán útba ejtjük a Király-kô bazaltszikláit,
ismerkedünk a környék botanikai értékeivel és kide
rül az is, miért vetélkedett négy falu is a hegytetô
legelôerdeiért. A hegymenet jutalma: szép kilátás a
Völgyre!
Vókó László (BINPI) 30/491-0074
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Természetfotós séta
Augusztus 1. szerda, 19.40
Indulás: Faluház
Érkezés: 1 óra múlva ugyanoda
A természetfotózás tapasztalatairól szóló elôadás
után (augusztus 1. 18.30-19.30) rövid terepi
fényképezésre invitálom az érdeklôdôket. Saját gép
jól jöhet.
Vers József (BINPI) 30/491-0073
A Király-kônél geográfus szemmel
Augusztus 2. 16.00 óra
Indulás: Faluház
Érkezés: 2-3 óra múlva ugyanoda
Túravezetônk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
egyik legszebb földtani képzôdményéhez, a Királykôhöz kalauzolja el a csapatot. Barnabás lendületesen
és közérthetôen mesél régi idôk vulkánkitöréseirôl,
a fölénk tornyosuló sziklák kialakulásáról, és arról,
hogy miért is fontos a földtani természetvédelem.
Kapcsolódó elôadás: Kapolcs, Faluház, augusztus 2.
13.30 óra.
Korbély Barnabás (BINPI) 30/640-9053

MONOSTORAPÁTI
Túra a Boncsos-tetôn
augusztus 1. szerda, 9.30 óra
Indulás: Platánfa Vendéglô
Érkezés: kb. 3 óra múlva ugyanoda
Az Almádi monostor romjainál a régi idôkre
emlékezünk, majd felkapaszkodunk a Boncsos-tetôre.
Források, bükkösök kísérik utunkat. Vezetônk mesél
a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkról, a védendô
természeti értékeinkrôl. A túra rossz idôben sem
marad el. Túracipôben, hosszúnadrágban érdemes
jönni!
Simon Pál (BINPI) 30/491-0072

PULA
Hosszabb túra a Kab-hegyi
kilátóhoz
Július 28. szombat, 9.00 óra
Indulás: Faluház
Érkezés: 6-7 óra múlva ugyanoda
Cél a Kinizsi Pál-kilátó! Útközben vezetônk a környék
természeti értékeirôl mesél. Min.10 fôvel, ha kevesebb
az érdeklôdô, a rövidebb útvonalon mennek (lásd
júl. 29. 9.30 óra). A túra rossz idôben sem marad el.
Túracipôben, hosszúnadrágban érdemes jönni!
Simon Pál (BINPI) 30/491-0072

Rövidebb túra a környéken
Július 29., és augusztus 4., 9.30 óra
Indulás: Faluház, érkezés: kb. 3,5 óra múlva
Mi lapul a Pulai-erdôben? A Kis-Sás-tó, a Nagy-Sástó és az öcsi Nagy-tó után az alginit bánya felé vesszük
utunkat. Nem tévedés, ide is érdemes benézni! A túra
rossz idôben sem marad el. Túracipô, hosszúnadrág
jól jöhet! Simon Pál (BINPI) 30/491-0072
Ismerkedés a denevérekkel
Július 30-ról 31-re virradó, teliholdas éjszaka
Indulás: 20.00 órakor a buszmegállótól
Érkezés: éjfél környékén (aki még maradna,
annak késôbb) ugyanoda
A denevérek befogása során közelebbrôl megismerhet
jük ezeket az apró emlôsöket. A programon gyerekek is
részt vehetnek, az oda-vissza út kb. 6 km. Túracipô,
meleg öltözet, zseblámpa, fényképezôgép jól jön. Rossz
idô esetén kárpótlásul fotós elôadás a Falumúzeum
ban a denevérekrôl, védelmükrôl.
Fehér Csaba Endre, Simon Pál (BINPI)

TALIÁNDÖRÖGD
Gyógynövénytúra Halimbára
Augusztus 2. csütörtök, 9.00 óra
Indulás: Klastrom
Érkezés: 3-4 óra múlva ugyanoda.
Útközben megismerheted a környék varázsnövényeit
elzarándokolva a neves halimbai gyógynövény kerthez.
Túravezetô Rózsavölgyi Laci.
Barkóca túra a Tik-hegyen
Augusztus 4. 9.30 óra
Indulás: Faluház, érkezés: 2-3 óra múlva
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi
ôre hagyományos gyümölcsfafajtákhoz (citrom alma,
besztercei szilva, búza körte) viszi – esôben is! – a
csapatot. Vezetônk szívesen mesél az utunkba kerülô
növényekrôl, állatokról, a tájról. Túracipôben, hosszú
nadrágban érdemes jönni!
Vers József (BINPI) 30/491-0073

VIGÁNTPETEND
Erdészeti tanösvény-túra és erdei
iskola bemutató
Július 28, augusztus 3, 4 –én 9.30-kor
Indulás: A katolikus templom mellett az erdei iskola
hirdetôtáblájánál. Az érdeklôdôket terepjáróval fel
visszük az erdei iskolához, a túra végén pedig vissza

hozzuk a templomhoz. (Kerékpárosok saját kerék
párral feljöhetnek az erdei iskolához.)
Érkezés: kb. 3-4 óra múlva vissza Vigántpetendre.
Az erdei iskola bemutatása után túra az Öreg bükk
erdészeti tanösvényen, 3,5 km-en! A túra során szép
élményekkel, hasznos ismeretekkel gazdagodhatunk.
Az erdô apró csodáit – Öreg bükkfa, „Vadak”nyoma
szurdok, Hamuházi-forrás. Erdész szakember
túravezetôink mutatják be, valamint 7 állomáson
keresztül, táblák segítségével is tanulmányozhatjuk
a környék természeti adottságait, megismerhetjük az
erdôgazdálkodás mûködését és az erdész munkáját.
Ajánlott: zárt cipô és hosszú nadrág!
Túravezetôk: Simon György (+36) 30-444-5184
és Csurgó Béla, Szervezô: Bakonyerdô Zrt.
Monostorapáti Erdészet, Balaton-felvidéki Erdei
Iskola, A túra minimum 10 fô esetén indul!

ZÖLDJÁTÉKOK
Dörögdjáró játék
Idôpont: Július 28-29-én 10.00-17.00 óráig
Helyszín: Taliándörögd, Óvodakert BINPI stand
Térképvázlat segítségével felfedezheted a falu
érdekességeit. Dörögdjáró Lapot a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park standjánál kapsz, a megfejtést is itt
értékeljük!
Gyalogcsiga játék
Idôpont: július 28-29. 10.00-17.00 óráig
Helyszínek: Kapolcs: Zöldudvar, Taliándörögd:
Óvodakert BINPI standja, Vigántpetend:
Zöldudvar
A BXTSE Természetjáró Sportegyesület kis füzete segít
ségével csigavonalban járhatod Kapolcs, Taliándörögd
és Vigántpetend utcáit és megfejtheted a csavaros
kérdéseket. Segítséget adnak a házszámok, s ha talál
kozol egy kitûzôt viselô csigatárssal, ne habozz, beszél
gessetek! Együtt könnyebb eljutni a megfejtéshez. A
füzet és a kitûzô 200,- Ft-ba kerül.
LAZULJ – Legyél Aktív Zöldudvar
Látogató Játék
Ha július 27. és augusztus 4. között legalább
három Zöldudvart meglátogatsz és ott sikeresen
teljesíted a rád váró feladatokat, akkor választhatsz
egyet az ajándékok (kiadványok, polók, CD-k,
stb.) közül.
Helyszínek: Kapolcs: Felsô Iskola udvara; Pula:
a Tûzoltó szertár környékén (Reflex stand);
Taliándörögd: A Kúria udvara (Más-Világ Udvar);
Vigántpetend: Öregiskola udvara (A FÖK
Tájvédelmi Oktatóközpontja).
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