Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra
Túra hossza: 70 km
Nehézsége: Közepes
Terep: Dombvidék

Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli
irányba.
Utunk első szakaszán áthajtunk a Viadukt alatt(2), Kereki, Pusztaszemes községeken hajtunk át,
majd a falvak után Tab felé fordulunk. Mielőtt viszont az előbb említett települést megnéznénk egy
balra tett kitérővel Zala(3) nevű településre hajtunk. Miután itt szétnéztünk folytatjuk utunkat
Tabon, Bábonymegyeren át Daránypusztáig.
Itt a 65-ös utat elérve a Balaton felé hajtunk tovább Siófokig Som, Ságvár, Balatonkiliti
településeken át.
Siófoktól(4) a balatonparti kerékpárúton tekerünk Szántódra Zamádin át. A szántódi révtől(5) a
Móricz Zsigmond úton hajtunk a 7-es főútig(6). Azon átkelve a Kőröshegyi utca, illetve a mellette
vezető kerékpárút vezet minket vissza Kőröshegyre.

Látnivalók
Kőröshegy
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Római katolikus templom (15. század második fele) Gótikus stílusban építette: Báthory
István országbíró.
Református templom
Az Öreg-hegy oldalán megépült pinceváros helyi különlegesség.
A Széchenyi-kastélyt Széchenyi György, a pölöskei és egervári végházak főkapitánya
építtette 1680 körül. Erre az épületre vagy ennek helyére épült a jelenlegi késői barokk
kastély 1780 körül. Leghíresebb lakója a vadász-író Széchenyi Zsigmond 1923-tól, nyolc
éven keresztül , 1931 őszéig lakott a kastélyban. Itt született meg első máig is nagy sikerű
műve – első vadászexpedíciójának élményéből – a Csui. (1930) Kőröshegyről az
Ünnepnapok című művében ír.
Népi parasztházak találhatók: Petőfi Sándor utca 65. szám alatt (épült: 1869), Petőfi Sándor
utca 92. szám alatt, (épült: 1850 körül) és a Kossuth Lajos utcában 86. szám alatt. A fehérre
meszélt, oromfalas, nádtetős parasztházak legatraktívabb része a az oszlopos, boltíves
tornác.
Dézsma pince (Borkút utca végén) A középkor óta használták bortárolásra. Jelenleg nem
látogatható.
A Kőröshegyi völgyhíd az M7-es autópálya viaduktja.

Kereki
• Fehérkő vára, más néven kereki Katonavár vagy Kupavár a falu határában található várrom.
A vár valószínűleg a XIV. század első harmadában keletkezett.
• Római katolikus templom, 1830-ban klasszicista stílusban építette Vizeki Tallián Boldizsár
császári kamarás. Szent Anna nevére, és tiszteletére szentelték.
• Harangláb, amelyet a reformátusok építettek, a falu északi részén a főút mellett áll.
Zala
• Zichy Mihály Emlékmúzeum (a volt barokk Zichy-kastélyban vagy más néven Zichy-kúria)
• Urak-kert, természetvédelmi terület
• Római katolikus templom
Tab
• Tabon található Nagy Ferenc fafaragó galériája.
• Híres a tabi római katolikus templom falfreskójáról, amit Franz Xaver Bucher festett.
Szintén ebben a templomban található a magyar szent korona élethű mása, melyet Erényi
Alajos művész készített, kinek egy festménye a Vatikánban is megtalálható. Valamint Takács
Lajos apátplébános által készített szobrok díszítik a templom kertet. 2007. június 10-én (a
tabi búcsú napján, az ez évi Úrnapján) nyitották meg újra a befalazott kriptát.
• Welsersheim-kastély (Ma szociális otthon működik benne)
• Szent István-szobor

Bábonymegyer
Evangélikus templom Rudnay Gyula u.
I. világháborús emlékmű Rudnay Gy. u.
Patkó Pista kopjafája A temető mellett A XIX. század második felében kiváló búvóhelyet
találtak a bábonyi erdőkben a betyárok. Patkó Pista emlékét, jelképes sírját kegyelettel őrzik
a faluban. A krónikák szerint Juhász András és Patkó Pista csapata tanyázott itt. Patkó és
társai elestek a zsandárokkal vívott tűzharcban.
Református templom Dózsa György u. 39.
Rudnay-emlékház Rudnay u. 57. Rudnay Gyula festőművész (1878-1957) életének egy
jelentős szakászát Bábonymegyerben töltötte. Ennek tiszteletére nyílt meg az emlékház.
Rudnay Gyula szobra Rudnay u. A Rudnay-emlékház udvarán helyezték el Rudnay Gyula
szobrát, melyet Andrássy Kurta János készített a festőművészről.
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Ságvár
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Római katolikus templom (Munkás Szent József)
Református templom
Romkert
Nepomuki Szent János-szobor
I. világháborús emlékmű
II. világháborús emlékmű

Siófok
• Meteorológiai obszervatórium. tervezte: Molnár Péter
• Víztorony
• Evangélikus templom (tervezte: Makovecz Imre)
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Múzeumok, kiállítások
Kálmán Imre kulturális központ (Fő tér 2.)
Vízgazdálkodási Múzeum
Kálmán Imre Múzeum
Ásványmúzeum (Kálmán I. sétány 10.)
Jordán Galéria (Korányi Sándor u. 16.)
Szilfa Galéria (Töreki út 31.)
Levi Műterem-Galéria (Bajcsy-Zsilinszky u.155.)

Zamádi
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Római katolikus templom (Fő utca)
Tájház (Fő utca 83.)
Zamárdi Néprajzi Gyűjtemény (Fő u. 115.)
Nepomuki Szent János szobor (Fő utcán, a templom mögött)
Hősök Kápolnája (Temető köz, Kálvária-domb)
Üdülőhelyi kápolna (Petőfi utca)
Szamárkő (A város nyugati végén, a Kiserdő szélén)
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"A Magyar fájdalom" szobor (Szabadság tér)
Emlékkereszt (Pusztai dűlő)
Vaskereszt (Tatárcsapás végén az erdőben)
Kőhegyi kilátó
Rákóczi-emlékkő (a Kőhegy tetején, a Kilátó lábánál)
Honfoglalási emlékmű (Fő utca – Széles csapás találkozásánál)
1848-1956-os emléktábla (a Templom téren, Fő utca)
Kopjafa az 1848-as hősök tiszteletére (Szabadság téren)
Mini Hadtörténeti Múzeum (magángyűjtemény: 8621 Zamárdi-felső, Siófoki u.30/a)
Tengeri Akvárium (magángyűjtemény: 8621 Zamárdi, Akácfa u. 4/a)
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Szántódrév (Tihanyi u.)
Szántódpuszta Majorsági Múzeum (Skanzen)
Szántódpuszta Kristóf Kápolna
Szántódpuszta Régi temető
Szántód Szent Kristóf szobor
Szántód Kossuth szobor
Szántód Kereszt
Szántód Fenyveserdő kilátó-domb

