
 

II. Kárpát-medencei Tehetségtábor 

Révfülöp, 2018. július 2-8. 

 

Főszervező:  

Magyar Természettudományi Társulat 

 

Társszervezők: 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNPI) 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) 

Fővédnök: 

- dr. Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős Európai Biztos (EU) 

Védnökök: 

- Zelei Gábor, elnök (MBFSZ) 

- prof. dr. Németh Tamás, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, osztályelnök, 
              a Környezettudományi Elnöki Bizottság elnöke (MTA) 

- Puskás Zoltán igazgató (BfNPI) 
- Prof. dr. Surján Péter, az MTA doktora, dékán, tszv. egyetemi tanár (ELTE, TTK) 

 

Támogatók: 

EMMI NEA 
MVM Magyar Villamos Művek Zrt . 
Szerencsejáték Zrt. 
Kékkúti Ásványvíz Zrt. 
Monoszló község Önkormányzata 
Mráz Csaba vállalkozó (Salföld) 
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Szállás, reggeli, vacsora: 
 
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp, Füredi utca 1, 8253 

 

Programterv  

0. nap, július 1. (vasárnap)  

délután, este az előzetesen szállást igényelt résztvevők érkezése a budapesti Grand Hostel Buda 

fogadóba (Budapest, Hűvösvölgyi út 69, 1021), vacsora. 

 

1. nap, 2018. július 02. (hétfő) 
 

07.30 –  reggeli után indulás a Grand Hostel Buda fogadóból autóbusszal, majd  
                Budapest, Déli pu. parkoló; 
08.00 -   indulás Budapestről 
10. 00  - érkezés Tihanyba, a Levendula Ház Látogatóközponthoz (interaktív kiállítás 
               megtekintése szakvezetéssel; tájékoztató a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkról és a       
               Bakony-Balaton UNESCO Globális Geoparkról, az Európa diplomáról; 
11.00  - séta  a Belső-tó partján, gejzírmező, Aranyház (út közben magyar szürke szarvasmarhák); 
13.00 -  ebéd Tihanyban (Viktória étteremben)  
14.30 -  túra az új kilátóhoz (a Tihanyi-félsziget a magasból), majd rövid látogatás a Tihanyi Bencés  
              Apátságban. 
kb. …. -  indulás Révfülöpre, a szállás elfoglalása 
vacsora a szálláson (Révfülöp) 
 

2. nap, 2018. július 03. (kedd) 
 

08:00 - reggeli, majd indulás Tapolcára; 
09.00 – a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont megtekintése szakvezetéssel; 
10.30 -  indulás Tapolcáról: gyalogos túra a Szent György-hegyi bazaltorgonához; 
14.00 -  ebéd Badacsonytomajban (Muskátli étterem);  
15:30  -  a salföldi természetvédelmi major megtekintése szakvezetéssel; faluséta Salföld műemlék 
              házai között Somogyi Győző Kossuth-díjas képzőművésszel;  a salföldi  kőtenger  
              megtekintése; 
18:00 – 19:00 lovasbemutató a Majorban; 
vacsora a szálláson (Révfülöp)  
  

3. nap,  2018. július 04. (szerda) 
 

07:00 - reggeli 
08.00 - indulás Bakonybélbe (75 km) 
10.00 -  Bakonybél, a Pannon Csillagda megtekintése szakavatott csillagászokkal, majd látogatás az 
               Erdők Házában (a Bakony élővilága és kőzetei); 
12.00 -  ebéd Bakonybélen (Pikoló Vendéglő) 
13.30 -  Szent Mauricius bencés monostor és Arborétum, Szentkút (Borostyán-kút), a Kálvária,  
              Kápolna keresztút, forrás, tó (kb. 1 km. séta a Szt. Gellért emlékhelyig).  Halmos Ábel perjel úr 
              vezetésével; 
 kb. 15:30 - A favella-készítés rejtelmei. Látogatás Birnbauer Lajos mester műhelyében. 
 vacsora a szálláson (Révfülöp)  



 
 
 

4. nap 2018. július 05. (csütörtök) 
 

07:30 - reggeli, majd indulás a Kis-Balatonra; 
09.30 - Három órás vezetés a Kis-Balatonon: természeti értékek, madármegfigyelés; a Diás-sziget 
             (Fekete István emlékház, Matula kunyhó, magasles és a II. tározó) megtekintése;  
12.30 - ebéd Sármelléken – erdei iskola; 
14.30 -  A Kápolnapusztai bivalyrezervátum megtekintése; 
16:30 -  Látogatás a Hévízi-tónál; 
kb. 17:30 -  Keszthely, séta a Helikon kastély parkjában; 
18:30  - Úton a szállásra: kilátás a Balatongyörökről (panoráma a Tapolcai-medence vulkáni 
              helyei), majd   
vacsora a szálláson (Révfülöp)  
 
 

5. nap 2018. július 06. (péntek) 
 
08:00 - reggeli 
09.00 - A Káli-medence rejtett kincsei: Köveskál mosóház, séta a szentbékkállai kőtengerben, majd a 
              kővágóörsi kőtenger megtekintése (természetvédelem és bányászat- a múlt és a jelen 
              tükrében); 
13.00 -  ebéd Révfülöpön, a szálláson; 
14.30 -  hajókirándulás a révfülöpi kikötőből (út közben tájékoztató a Balatonról és környezetéről); 
16:00  - fürdés a Balatonban, a révfülöpi strandon 
vacsora a szálláson (Révfülöp)  
 
 

6. nap 2018. július 07. (szombat) 

08:00 -  reggeli 
08:30 -  indulás Nagyvázsonyba (Kinizsi-vár, a Pálos kolostor romjai, esetleg Kovács Múzeum)  
13:00  - ebéd Révfülöpön; 
14:00 -  Hegyestű Geológiai Bemutatóhely (tanösvény, dunántúli kőpark, séta az egykori kráterben) ; 
               Monoszló (foci, tábortűz, bográcsolás, majd 
vacsora a monoszlói sportpályán (rossz idő esetén a kultúrházban).  
 
 

7. nap (vasárnap) 
 
08:00 - reggeli 
09:00 - indulás Budapestre 

- tervezett rövid megállók út közben:  

 Alsóőrs, vörös homokkő amfiteátrum; 

 Balatonudvari: temető, szívalakú sírkövek; 

 A balatonkenesei magaspart megtekintése (esetleg); 

 A  pákozdi csata emlékműve (Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhely), rátekintés a 
Velencei-tóra; 

 
tervezett érkezés Budapestre kb. 13:00 -14:00 között 


