
2015. 12. 13. Tihany túra 

 

 

2015. 12. 13-ára túrát hirdettem Tihanyba. 

Sajnos az időjárás nagyon kibabrált velünk! 

A Székesfehérvárra reggel ráülő köd, több jelentkezőt visszatartott az elindulástól. 

Később se volt szerencsénk. A köd a túra végéig megmaradt. 

Aki ekkor volt először ezen a túraszakaszon, el se tudja képzelni, hogy micsoda látványtól 

fosztotta meg a hömpölygő köd! A túra lényege a kilátás lett volna, jó sok kilátópontot 

érintettünk! 

Na majd újra próbálkozunk! 

9.45-kor indultunk el a tihanyi hajókikötőből. 

A  parti sétány mellett kacsák úszkáltak. A közelieket még láttuk is! 

 

   
 

Aztán a Ciprián forrás felé folytattuk utunkat. 

 

   
 

Majd a Barát-lakások megtekintése következett. 

 

   
 

Most igazán át tudtuk érezni, mennyire fázhattak az itt lakó barátok a téli hidegben. 

A nyirkos hideg bebújt a ruhánk alá is! 

De ugye nincs rossz idő, csak rosszul öltözött túrázó! 

A ködöt is vállaló csipet-csapatunk, a túravezető nélkül: 

 



     
 

   
 

   
 

Óvárból is csak a sáncot láttuk, mert azon gyalogoltunk! 

 

   
 

A fákon, bokrokon sok zuzmó volt: 

 

                  
         



                 
 

A tűleveleken, vékony szálakon, pókhálókon harmatcseppek ültek, esetleg megfagyva: 

 

                
 

                
 

A széljárta részen nagyon hideg volt! 

Kedves Olvasó! Már nem csak a hajnalok, hanem a nappalok is hűvösek! 

A Szélmarta sziklák már megfigyelhetőek voltak. A formák kialakultak a ködben is. 

 

                
 

                



A Külső tóra egyáltalán nem láttunk rá, csak a Belső tóra: 

 

                
 

A rideg tartású szürke marha gulyát legelés közben fényképeztem le, de ők is megnéztek 

minket! 

 

                
 

Néhány virágot is találtam még: 

 

                
 

Tihany faluban is köd volt: 

 

               
 

Végül Borsos Miklós kiállítását tekintettük meg. Itt sajnos nem lehetett fényképezni, de az 

esztétikai élményen túl, még fel is melegedtünk egy kicsit. 

Belépőjegyem: 



 
 

 
 

 

Busszal mentünk át Balatonfüredre. 

A tömegközlekedés sajnos nem a legjobb. Amíg a csatlakozásra vártunk, tettünk egy sétát a 

Balaton partján. 

Ekkor már ki-ki kandikált a napocska a felhők közül. 

Megvilágította Bujtor István szobrát. A csillogó vízen kacsák úszkáltak, és ki is jöttek némi 

elemózsiáért a partra az emberek közé. 

 

               
 

A parti platánfasort elhagyva: 

 

                          
 

utunkat a Szívkórház felé folytattuk: 

 



                           
 

Megtekintettük néhány híres ember emléktábláját, például: 

 

              
 

             
 

             
 

A savanyúvíz forrás mellett csak elmentünk, majd bekukkantottunk a Kerek templomba. 

 

             
 



       
 

Majd visszasétáltunk a Vasútállomásra, és napsütésben utaztunk haza! 

 

            
 

Fogom még én ezt a túrát később többször kiírni! 

Aki kedvet kapott hozzá, tartson velem! 

 

 

Szabó Lilla 

túravezető 


