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Már régen álmodozunk arról, hogy bringával körbe-
tekerjük a Balatont! Most végre indulhatunk! Szívesen 
látunk útitársnak! Barangolhatsz velünk az északi part 
természeti csodái között. Sok érdekességet megtudhatsz 
legnagyobb tavunk keletkezéséről, nevezetességeiről. Se-
gíts Te is a Balaton felfedezésében! Indulhatunk? Ismer-
kedj meg velünk!

a) Mit gondolsz, miért barátkoztak össze? 

b) Neked melyik gyerek a legszimpatikusabb? Miért? 

c) Mutatkozz be! Mit tartasz magadról a legfontosabbnak? Írd ide!  

1.

BICIKLIZZ VELÜNK!
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Mit vigyünk magunkkal? Mi már összepakoltunk. Te is 
vedd elő a hátizsákodat! A zsákban található tárgyak kö-
zül karikázd be, amit feltétlenül magaddal vinnél, és húzd 
át, ami teljesen felesleges egy balatoni bringázáshoz!

IRÁNY A BALATON!

A Balaton-bringakörút rövidítése: BBR, hossza 231 km. 
2.

TUDOD-E? A Balaton, a „magyar tenger” Közép-Európa legna-
gyobb tava. 79 km hosszú, átlagos szélessége 8 km. A Dunántúlon 
terül el, északon a Balaton-felvidék, nyugaton a Zalai-dombság, 
délen a Somogyi-dombság, keleten a Mezőföld határolja.

1.

a) Keresd meg a térképen a bringakörutat, és rajzold át zölddel! 
b) Rajzold át pirossal az északi partot, kékkel pedig a déli partot! 
c) Milyen emléked van balatoni nyaralásról? Meséld el!
d) Írd a térképre a Balatont határoló nagyobb tájegységeket!
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Budapestről a Balatonig vonattal jutnak el a gyerekek. 
— Nézzük meg a menetrendet! — javasolta Andris. 
Bizony sok kérdésükre várnak választ! Segíts nekik!

a) Melyik pályaudvarról indulnak? 

b) Meddig utaznak? 
c) Húzd alá, melyik vonattal induljanak, hogy délre megérkezzenek!

d) Hány km-t utaznak vonattal? 
e) Melyik vonaton vihetnek biciklit? Karikázd be a menetrendben!
f) Mely idõpontban nem indul Budapestrõl vonat? Nézz utána a www.
mav-start.hu honlapon!

3.

Tudod, mi a különbség a Balaton és az esőkabát között? 
Ha következő betűket kétféleképpen is értelmes szóvá 
alakítod, megtudod a választ: 

A Balaton: , az esőkabát: 

4.
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 Kiindulási állomás  

0 Budapest—Déli pu. 6.18  12.13 .... 13.20 .... 18.13
4 Budapest—Kelenföld 6.24 12.19 .... 13.26 .... 18.19

        0|Budapest—Ferencváros...     1 .... .... .... .... .... ....
        4|Budapest—Kelenföld.........       0 .... .... .... .... .... ....

50 Gárdony .......................................... 7.08 13.02 .... 14.09 .... 19.02
67 Székesfehérvár .............................. 7.40 13.22 .... 14.29 19.22
97 Csajág .............................................. 8.12 14.12 .... 15.19 20.11

100 Balatonakarattya ........................... 8.16 14.16 .... 15.23 20.16
105 Balatonkenese ............................... 8.24 14.24 .... 15.31 20.24
111 Balatonfûzfő ................................... 8.31 14.31 .... 15.37 20.31
117 Balatonalmádi ................................ 8.39 14.39 .... 15.45 20.39
123 Alsóörs ........................................... 8.47 14.47 .... 15.53 20.47
132 Balatonfüred .................................. 8.56 14.56 .... 16.01 20.56

�
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A gyerekek a Tihanyi-félszigethez közeledtek. A fárasztó 
tekerés közben visszhangosdit játszottak. Folytasd! 

— Mi az, ami jól telirakva mindenkit marasztal? — kérdezte Dóri.
— Hát az asztal! — válaszolta Gergő.

— Melyik sportágban fenyeget az elcsúszás? 

— Ki vigyáz a képeimre? 

— Ki segíthet, hogy a hiba ne jöjjön még egyszer elő? 

— Kinek nem tetszett e mese? 

— Honnan való e taliga? 

TUDOD-E? Visszhang akkor keletkezik, ha nagy felületről a hang 
visszaverődik. A híres tihanyi visszhangot sajnos ma már nem le-
het előidézni. A fák megnőttek, és sok ház is épült a domb tete-
jén. A dombot azonban ma is Visszhang-dombnak hívják.

Tihany a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Az itt élő 
emberek régebben halászatból és szőlőtermesztésből él-
tek. Melyik halról voltak híresek a tihanyiak? Színezd ki 
azt a halat, amelyik csak egy betűt nyelt el, és máris meg-

tudhatod! A hal neve: 

TUDOD-E? Ezt a kb. 30 cm-es halat „látott halnak” is hívják, 
mert ősszel nagy rajokban jelenik meg a víz felszínén, és ettől úgy 
tûnik, megváltozik a víz színe.
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A dombtetőn csodálatos panoráma tárult eléjük. 
— Ismeritek a balatoni kecskekörmök legendáját? — 
kérdezte Gergő, majd mesélni kezdett.

Kik adhatták fel a következő apróhirdetéseket?

3.

Réges-régen egy gyönyörû, néma királylány a Tihany környéki dom-
bokon legeltette aranyszőrû kecskenyáját. Egyszer megpillantotta őt 
a tóból kiemelkedve a hullámkirály. Beteg fiának kért egy korsó kecs-
ketejet. Cserébe a lánynak megígérte, hogy visszanyeri csengő hang-
ját. A fiú nyomban meg is gyógyult, a lány pedig megszólalt. Amint 
megpillantotta a királyfi a lányt, mindjárt beleszeretett. A lány azon-
ban visszautasította a hullámkirály fiát. Az öreg király nagy haragra 
gerjedt, és egy sziklába zárta a lányt. A gazdátlanul maradt nyáj a Ba-
latonba veszett, a kecskék körmeit azóta viszik partra a tó hullámai. 

Gergő barátai figyelmesen hallgatták a történetet. — De 
mi az a „kecskeköröm”? — kérdezték egyszerre. A választ 
te is megtudod, ha a következő titkosírást megfejted. 4.

  Z     ÕÜVHŐÜÕLIÓLŐ     JZGZ     ZÖZŐÉ     ŐZTÁÖMŐ. 
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Beteg gyermekem gyógyulá-

sáért mindenre hajlandó va-

gyok! Csodaszert keresek!

Jelige: „Kecsketej” 

+Hirdetlek Híresztelő
Nagy bajba kerültem! Meggon-dolatlanságom miatt sziklába zárva élek. Szabadulásomat várom! 
Jelige: „Csengőhang”

+Hirdetlek
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