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Alsódörgicse
A XIII. sz.-i Boldogasszony templom
tornya, északi fala és a melléképületek
alapfalai állnak. A különleges formájú
tornyon ikerablakok, megmaradt 
oszlopfejjel. A rom a falun kívül,

Balatonakali felé található.

Aszófô
A XIII. sz.-ban épült kölesdi 

templom romja a vasútállomás
közelében található. Oromfala 

részben áll, homlokzatán finom
párkány és lombard ívek. Belsejében a karzat 

boltozatának íves nyomai látszanak.

Balatoncsicsó
A XIII. sz.-i Szt. Balázs templom romja
(Tagyon és Szentantalfa között).
Szentélye belülrôl íves záródású. A XIV-
XV. sz.-ban karzatos hajóval és toronnyal
bôvítették. Szép kapuja megmaradt.

Berhida 
A XIII. sz. végén késôromán stílusban
épült Szt. László templom a település

központjában áll. Különlegessége a kôbôl
falazott tetôszék. Koragót stílusjegyeket

is hordoz (boltozat, ablakok).

Felsôdörgicse
A XI. sz. végén épült Szt. Péter 

templomhoz a XIII. sz.-ban még egy
templomot építettek. A két épület

összenyitva egyként mûködött. Másik
különlegessége a kereszt alakú ablaknyílás. 

A rom az ev. templom mögött található.

Felsôörs
A torony a XIII. sz.-ban épült vörös
kváderkövekbôl. A háromhajós, patkóíves
fôszentélyû prépostsági templom még
ugyanebbôl a századból való. Megmaradt a
timpanonos oromzatú, bélletes, oszlopos

kapu (részlete a címlapon), a torony román és 
a mellékhajók ikerablakai.

Kisdörgicse 
Kisfalud templomának XII. sz.-i romja.

Érdekessége a kórus boltozatának
szokatlanul alacsonyan kezdôdô
indítása. Déli falán három ablak 

maradványa, szentélye félköríves. Pécsely felé, 
a középkori híd után található.

Kôvágóörs 
Révfülöp közelében áll Ecsér
templomának romja. A háromhajós,
félköríves szentélyû, XII. sz.-i épület
kapuja a déli elôcsarnokból nyílik. A

fô- és oldalhajó közti fal ívei római vízvezetékre
emlékeztetnek. Ovális körítôfal övezi.

Kôvágóörs
Sóstókál templomának romja egyenes
záródású, XIII. sz.-i épület.
Legfeltûnôbb megmaradt diadalíve.
Erôsen romlik. Kôvágóörs és Köveskál

között, az országúttól keletre fekszik.

Lovászpatona 
A fallal körülvett, XIII. sz.-i eredetû,

evangélikus templomot gótikus, majd
barokk stílusban építették át. Érdekes az

aszimmetrikus kapu és a különbözô
korokból származó, egymás felett

„emeletesen” elhelyezkedô ablaksorok.

Öskü 
A XI-XII. sz.-ban a híres római hadiút
(Via Magna) mellé, az ôrtorony 
maradványára épült körtemplom. Fedése 
félgömbös, gerezdes zsindelytetô.
Elhelyezkedése és formája 

különleges. Sekrestyéje XV. sz.-i.

Sáska 
Dabos falu temploma 1260 körül épült

bazaltkövekbôl. A falu elpusztult, 
a templom alapfalainak csekély 

maradványai és a torony még 
állnak az erdô közepén, 

hatalmas bükkfa védelmében.

Somlószôlôs
A XIII. sz.-ban épült Szt. Mihály 
templom román jegyeit ablakai és 

Agnus Dei-dombormûves kapuzata ôrzik.
A XIV. és a XV. sz.-ban gótikus toronnyal
és szentéllyel bôvítették. A hajó freskói

XIII. sz.-iak, a szentélyben látható falfestmények a
XVII. sz.-ban készültek. A templom kis dombon 

áll a község keleti oldalán.

Tihany 
A sajkodi részen sötétszürke
bazalttufából épült a hajdani Apáti
falu templomának romja, melyet a
XXI. sz.-ban templommá egészítettek

ki. Az eredeti falrészletek jól azonosíthatók. A kapun
bekukucskálva látszanak a román stílusú falak és az
egyenes záródású szentély. 

Zánka
A XII. sz.-ban épült, ma ref. 

templom szentélye belül patkóíves,
kívül egyenes záródású. A déli kapuzat,

az osztott ikerablakok és a belsô
falfülkék részben megmaradtak. Különlegesek a díszes

római oszlopok, melyek a régi (csonka) torony iker-
ablakaiban, a templombelsôben, továbbá 

a nyugati falba befalazva láthatók. 


