
Tiszta víz túra a Bakony legnagyobb forrásához 
 

Csatlakozz a „Gyalogolj a vízért!, Walking for Water” 
nemzetközi mozgalomhoz! 

 
A víz nem áll korlátlanul rendelkezésünkre. Azért, hogy a jövőben is mindenkinek jusson 
tiszta ivóvíz, vízfolyásaink, tavaink valóban élőhelyek legyenek, még hosszú ideig élvezhessük 
a felszín alatti vizek áldásait, sok munkára, összefogásra van szükség. Első lépés, hogy 
ismerjük meg a lakóhelyünk közelében lévő felszíni vizeket. 
Idén a Hajagi Civil Közösség (HCK) szervezésében szeretnénk a Hajag vízgyűjtő területét 
megismertetni: Séd-források, Gella-patak, Tiszta-víz-forrás és környéke. 

A hátizsákotokba tegyetek sok vizet és indulás! 
 
Időpont: 2015.03.22. Vasárnap 9 óra  
Találkozás: Herendi horgásztavak főkapujánál 
GPS: 47.148928° 17.727751° 
Megközelítés: 8-as főútról Majolikagyár bejárótól 1,5-2km 
Parkolás:  térkép szerint, tavakhoz gépkocsival behajtani tilos! 
Táv: 20km és 7km körtúra patakok és források mentén 
Visszaérkezés: 15 óra (és 12óra) körül, pihenő a nagy réten (47.152491° 17.736199°) 
Látnivalók:Herendi horgásztavak, Séd források, Gella-patak völgye, Tiszta-víz-forrás, Mátyás-
pince, Hajagi Barkócafa, Tamás-forrás, Holló és Bárány vendégház 
Felszerelés: Bakancs, ivóvíz (a BAKONYKARSZT Zrt. egy palack vizet ad a túrázóknak), Bakony 
térkép, élelem és a végére sütögetni való, pléd és fólia a tisztáson pihenni vágyóknak 
 
Program: 
I.TISZTA VÍZ TÚRA 20km/450m szint: 
9 órakor Horgásztavak kialakulásának rövid ismertetése 
Közös túra a Tiszta-víz-forráshoz, ott egy nagyobb pihenővel 
15 óra: tervezett visszaérkezés a források (Két bíró) melletti mezőhöz, piknik 
Teljesítők részére kitűzők átadása.   
 
II. VÍZVÁLASZTÓ TÚRA 7km/135m szint: 9 órakor indul, kb. 12 órakor ér vissza a mezőhöz. 
Felkapaszkodunk a 450m magas gerincre ahol 300 m-re ered egymástól a Séd és Gella patak. 
 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. Ajánlott korcsoport 10-12 év felett. 
 
Várjuk az érdeklődőket! HCK Herend info@hajag.hu www.hajag.hu FACE:Hajag.hu 
 

Támogató: BAKONYKARSZT Zrt., 
 Holló és Bárány vendégház, Herendi Horgász Egyesület 

 
Program magyarországi meghirdetői: 
DUNA Múzeum, Országos Vízügyi Főigazgatóság 
További érdekességek: www.vizvilagnap.hu 
 
Busz Herend központjába, a tavakhoz még ki kell gyalogolni mely 3km a vasút mentén 
Ajka-Herend ind.7:40-8:20érk.(Úrkúti busz) 
Veszprém-Herend ind.7:25-7:46érk.(Soproni busz) 
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