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Szerzetesek Világnapja geotúra                
 

 Kedves Természetjáró Barátaink! 
 

  

Aki szereti a lankákba simuló kora középkori 

templomokat,  

- aki kíváncsi különleges bányák különleges 

mészkőfejtési technikáira (és ennek tárgyi emlékeit az eredeti helyszínen 

szeretné megnézni),  

- aki szeretné látni a nyugati országrész – minden túlzás nélkül – legszebb 

karrmezőjét,  

- akinek meglódítja a fantáziáját: 

vajon mi az ördög az az 

ördögszántás?, 

- aki önállóan szeretne felfedezni kisebb barlangüregeket egy 

hosszabb függőleges sziklafal mentén,  

- aki az elsők között szeretné látni egy frissen leomlott, több mint 

10 méter magas löszfalat a maga lélegzetelállító vadságában és 

szépségében,  

az ne hagyja ki a Balaton- felvidék egyik legkülönlegesebb 

gyöngyszemének a „Dörgicsei Mészkőalpoknak” felfedezését! 
    

És hogy a 3-as szám rajongói is fellelkesüljenek – íme, a MENÜ: 

3 híres középkori templom (Boldogasszony dörgicsei-templomrom, Kisfalud-

dörgicsei templomrom és Szt. Péter-dörgicsei templomrom),  

 3 db Dörgicse (sorrendben: Alsó-, Kis- és     

 Felső Dörgicse), 

 3 teljesen különböző arculatú mészkőterület. 

„Mészkő a tetőn”,”mészkő a tálban” és „mészkő 

a falban”,  

és ami mindezt körül öleli, megteremti, a 

leghatalmasabb 3-as: a 3ÁSZ! (vagyis mindez a 

csoda a 250-200 millió évig tartó TRIász időszak 

mészkövében tárul a szemünk elé. 

 

 

Remélem nem csak 3-an leszünk!  

 

Túraútvonal: Boldogasszony-dörgicsei templomrom – Kő-hegy – Barokk 

kőhíd – Kisfalud-dörgicsei templomrom – Kű-völgyi Mészkőszurdok – Szt. 

Péter-dörgicsei templomrom – Boldogasszony-dörgicsei templomrom.        
 

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. február 10.  

Találkozó: Alsó-Dörgicse település, Boldogasszony Dörgicsei templomromnál 10.00 óra       

Indulás a találkozó-helyről: 10.15 óra    Visszaérkezés a találkozó helyre: kb. 15.30 óra. 

Amit ne hagyj otthon: szendvics, innivaló, réteges ruházat, zárt (lehetőleg vízálló) kényelmes cipő, zseblámpa!!!,  
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Túra nehézsége: könnyű/közepes (kisebb 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. február 9. 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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