
                                                       Téltemető túra a virágba borult Pécselyi-medencében 
 

 

Kedves Természetjáró 

Barátaink, 
                    
 

 

kövek és sziklák szerelmesei!  

Szemetek a tavasz győzelmének pompás virágszőnyegére vessétek! 

Ellenállhatatlan látványban lehet részetek az első márciusi hétvégén 

Aszófő környékének egy eldugott kis völgyében! A kis sárga virág, ami 

csak itt, és csak most virít ilyen pompázatos tömegben, joggal kapta a Téltemető nevet.  

A hóvirággal versengve együtt hirdetik, hogy végre itt a tavasz! 
 

Aki még nem ismeri Goethe Növények metamorfózisa című nagyszerű munkáját, annak itt a 

remek alkalom, hogy kedvet kapjon hozzá, mert ezen a kis növényen semmi sem az, mint aminek 

látszik, a virág részei egymás (ál)ruhájába bújnak…  
 

Alighogy kiérünk az ország legnagyobb egybefüggő Téltemető virágszőnyegéből, máris újabb, 

ezúttal már geológiai látványosságok bilincselnek le bennünket. Turista ösvény helyett csobogó 

patakmeder vezeti kis csapatunkat, miközben különböző feladatokat kell teljesíteni, például „Ki 

találja meg elsőként a mésztufa lépcsőt a mederben?” (Én!!! /lásd. 

kép/), vagy „Melyik család tudja leghamarabb összegyűjteni a vörös, 

sárga és fekete tűzköves mészkőgyűjteményt?”  

Aki nem akar versenyezni, az sem fog unatkozni, az ősi patakmeder 

meanderei váltakoznak mohos sziklákkal az út mentén. 

Mindeközben néhányszáz méterenként kőzethatárokat lépünk át, 

amit garantáltan mindenki észre fog venni, mert kozmikus 

háttérzajként hallhatja, hogy „most hagyjuk el a Megyehegyi 

Dolomit zónáját, innentől már az Iszkahegyi Mészkőben járunk, 

ami 20 millió évvel később rakódott le…blablabla… 

Kiürülőben lévő kulacsainkat újra tölthetjük a Pogány-pince 

karsztforrásában, miközben magyarázatot kaphatunk az 

időszakosan feltörő buborékok rejtélyére, egyszerűen megérthetjük, 

hogyan képződik az édesvízi mészkő, és a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek a forrásláp növényeivel, ha a 

szülők szeme elől egy pillanatra elillanva a zsombéksásról a vízbe csúsznak...  
 

 Ezután a Meggy-hegyről gyönyörködünk a panorámában, nem 

megúszva a földtani vonatkozásokat, majd a kőfejtő egymásba 

nyíló bányagödreiben veszíthetünk el időszakosan néhány 

gyereket, miközben a Füredi Mészkő impozáns vékonypados, 

helyenként 25 fokban kibillent rétegsorát csodáljuk meg, és 

teszünk időutazást a 220 millió évvel ezelőtt itt hullámzó Tethys 

tengeröböl világába 

Miután megtaláltuk az elveszett gyerekeket, túránk 

záróakkordjaként bevetjük magunkat a sűrűbe, majd iránytűnk 

útmutatása segítségével megkeressük a műutat, amit nem 

szeretünk, ezért egy kis vezeték alatti irtást választunk helyette. 

Rövid gyaloglás után egy lovas tanya emlékeztet bennünket újra 

a civilizációra, amit persze megint elhagyunk az erdő kedvéért, 

ahol egy utolsó meredek „terepezés” vár minket lefelé a 

szurdokba, hogy még egyszer megcsodálhassuk a virágszőnyeget, és 

végérvényesen eltemethessük az idei telet.     

 

A kő ott mesél nekünk legtöbbet, ahol született.®  
 

Szeretettel várok mindenkit a múlt és jelen ösvényein való egyidejű 

csatangolásra! 
 

Sárdy Julianna 

Bakony-Balaton Geopark geotúra vezetője 

Tel: 06209623378 



 

Túra információk 
 

Időpont: 2013. március 3.  

Találkozó: Balatonfüred, Vörös-templomnál, 10.00 óra        Indulás a találkozó-helyről: 10.10 óra  

Visszaérkezés: Balatonfüred, kb. 15.30 óra.     

Amit ne hagyj otthon: szendvics, innivaló, meleg réteges ruházat, zárt (lehetőleg vízálló) kényelmes cipő, csomagoló 

anyag (újságpapír, zacskó, doboz stb.) a „kincseknek”.  

Túra nehézsége: közepes (gyermekekkel is teljesíthető) 

A túra díja: 1200 Ft/fő, 14 éves kor alatt 600 Ft/fő, 6 éves kor alatt ingyenes. 

(12 éves kor feletti gyermekek felnőtt kíséret nélkül is jöhetnek, vigyázunk rájuk).  

Kiemelt szempontként kezeljük a természetjárás, a természetes környezet gyermekkorban történő 

megszerettetését, a környezetvédelem fontosságának felismertetését, ezért a gyermekeikkel érkező szülők 

kedvezményes családi díjért, összesen 1500 Ft-ért vehetnek részt a túrán. 

 

Jelentkezés, további információ: a youlee2011@gmail.com  vagy gabordas1@gmail.com e-mail címen, 

facebookon (https://www.facebook.com/jurtatabor.geoturakes), illetve a 06 20 962 3378 telefonszámon.  

 

Jelentkezési határidő: 2013. március 2. 16.00 óra 

A túra csak megfelelő számú jelentkező esetén indul. 
(A túra esetleges elmaradása esetén a már jelentkezett érdeklődőket  

e-mailben, telefonon, vagy facebookon keresztül értesítjük.) 
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