
2017.  június 04.  

BADACSONY 

 

2017. 06. 04-én, PÜNKÖSD VASÁRNAP!  a következő túrát vezettem: 
Balatonfelvidék: Badacsonylábdihegy – Rodostó ház – Kuruc körút – Kőkapu - Kisfaludy kilátó -  

Hertelendy emlék -  Rózsa kő -  Badacsony vá., 14 km-es nyílt túra, szintemelkedés: 400m. 

Túravezető: Szabó Lilla 

 

 
 

 

 

A hegy nevét öt település viseli: 

Badacsonyörs, a hegy egészének és több 

közeli község közigazgatási központjaként 

működő Badacsonytomaj, az 

idegenforgalmi központ Badacsony, 

valamint Badacsonylábdihegy és 

Badacsonytördemic 

                 
 

Badacsonylábdihegy vasútállomásról indultunk a S jelzésen. 

 



Kuruc-körút (Badacsony Tanösvény)  
A hegy szoknyájának felső szegélyén, a 

függőleges bazaltfalak, oszlopok lábánál 

halad körbe a hegyen a piros jelzés 

vonalán.  

A túra során több kiváló kilátópont 

mellett haladunk el, megismerhetjük az 

egykori kőbányák maradványait és a 

hegyoldal változatos növényvilágát. Az 

út mellett több helyen a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park nagy méretű 

tábláin olvashatunk néhány információt a 

hegyről.  
 

 

Megnéztük az elhagyott Tördemeci 

bazaltbányát 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

A Kőkapu, Badacsony fontos 

természeti nevezetessége. Az 

oszlopok a szélfúvás, a víz oldó 

munkájának eredményeként jöttek 

létre. Olyanok, mint óriások 

egymásra rakott építőkövei 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

Felmásztunk a Kisfaludy- kilátóra. 

A Kisfaludy- kilátó a Badacsony hegy 437 

m-es magassági pontjánál található, 18 méter 

magas kilátótorony. Erkélyéről a Tapolcai-

medence és az azt övező hegyek látványa 

tárul elénk. 

A pontos tájékozódást táblák segítik. 

 
 

Megtekintettük a Hertelendy emléket: 

 

 

 



  

 

A Páholyból lenéztünk Badacsonytomajra: 

 

  
 

A lépcsőkön leereszkedtünk a Rózsa-kőhöz: 

 

Rózsa-kő a hegyoldalról lehasadt bazaltkő 

valószínűleg Kisfaludy Rózájáról kapta a 

nevét, amelyet 1886-ban be is véstek a 

szikla oldalába. A néphit azután fontos 

szerepet adott a kőnek: a hagyomány 

szerint, ha egy fiú és egy leány a 

Balatonnak hátat fordítva leül rá, még abban 

az esztendőben jegyesek lesznek, sőt, elég, 

ha a kedveséért sóhajtó leány ül rá, 

szerelmük ez esetben is beteljesedik. 

 
 

 

Majd a Szegedy Róza Ház mellett elhaladva 

értünk le a hegyről. 

A méreteiben is impozáns házat és a hozzá 

tartozó birtokot Szegedy Róza a költő 

Kisfaludy Sándor feleségeként vitte a 

házasságba 1800-ban. A házaspár kedvelt 

tartózkodási helyévé vált Badacsony, élénk 

társasági életet éltek, Szegedy Róza 

ürmösbora országos hírnévre tett szert. A 

három részből álló épületegyüttes 

A Kisfaludy forrásnál friss vízzel töltöttük 

meg kulacsainkat. 

 



főépületének lakószobáiban az egykor ott élt 

házaspár tárgyi környezetét, valamint 

Kisfaludy Sándor ételútjának és 

munkásságának főbb állomásait mutatják be. 

 

 
 

 

                                  
                                                Mindenkit szeretettel várok  

                                                 a következő kiírt túrámra. 

 

                                                           Szabó Lilla  

                                                           túravezető  

 

 


