
2016. 03. 29-én szalonna sütő túrát vezettem

Bakony: Bakonynána – Római fürdő – Szalonna-sütés - Vadalmás forrás – Tési malom – 
Szent kút - Jásd. Szintemelkedés: 200m, 12 km-es nyílt túra. Túravezető:  Szabó Lilla

Az időjárás viszonylag kegyes volt hozzánk. Meg tudtuk gyújtani a tüzet, csak szalonnasütés
közben esett kissé az eső. Azért nem vette el a kedvünket, mindenki meg tudta sütni a saját

hozott szalonnáját. A fagyűjtésben a csapat minden tagja segédkezett, még azok is, akik végül
is nem sütöttek szalonnát. Köszönet mindenkinek a segítő közreműködésért!

 

 

A Római fürdő vízeséséhez nem mindenki jött ki.



 

Megemlékeztünk a napokban itt leesett fiatalról. Mindenki elmondta, hogy mit tud a
történtekről.

 

Kitértünk a Vadalmás-forráshoz:

 

A Tési malomhoz, egy már elég „rozoga” hídon jutottunk.



 

Jásdra Szent kút felől érkeztünk.

 

 

Jásd: Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megye találkozási pontján, a Tési-fennsík 
alatti medencében a Gaja-patak völgyében fekszik az a kicsiny, nyolcszáz lelkes bakonyi 
falu, amely nevét a legenda szerint arról a Javas (Jaas, Jásdi) Péter nevű remetéről kapta, aki 
egykor itt vezekelt egy nagy bűnéért. A remete a Szűzanyától álmában kapott útmutatás 
alapján ásta ki azt a kutat, amelyből azóta is gyógyító víz fakad a környékről és a távolabbról 
Máriához érkezők javára.
„Azóta jár ide béna és néma, a sok-sok Mária-tisztelő messze földről" – olvasható a 
megőrzött legendában, melyet a XIX. század végén Váthy István hírlapíró dolgozott fel a 
Szentkút keletkezéséről szóló verses legendájában.



A Jásdi Szentkút hazánk legrégibb, ma is 
virágzó szent helye. Az 1845. évi canonica 
visitatio szerint hatszáz évnél régebbi. Az 
európai hírű tudós, bencés professzor, Radó 
Polikárp a Pozsony melletti Mária völgye és 
az óbudai Szűz Mária-templom mellett a 
Jásdi Szentkutat (mellé épült a Szűz Mária-
kápolna) tartja a legrégibb és legjelentősebb 
középkori kegyhelynek, ahová őseink 
elzarándokoltak.

 

Jásd azonban – bár ezt kevesebben tudják – nemcsak szentkútjáról, Mária-kegyhelyéről 
híres, hanem a Szűz Mária Világ Királynéja tiszteletére emelt gyönyörű plébániatemplomáról
is, amely a bencések által 1164-ben alapított apátság Szent György-templomának helyén 
épült a XVIII. században, a falu birtokosai, a Zichyek jóvoltából. A templom múltja 
rendkívül viszontagságos volt. Az ősi bencés kolostor a szent hajlékkal egyetemben a török 
korban megsemmisült. Helyén előbb fatemplomot építettek, majd mikor az leégett, 
kőtemplomot emeltek. A késő barokk stílusú templom azonban 1862-ben szintén tűzvész 
áldozata lett. A mai templom a régi falak felhasználásával 1865–66-ban készült el. Szószéke 
Sugár Gyula faszobrász alkotása, az oltárkép és a mennyezeti freskók Károly Gyula 
reprezentatív munkái. A főoltárkép Szűz Mária, a Világ Királynője klasszikus ábrázolása. A 
templomban található még egy gyönyörű barokk Mária-szobor is, amelyet a győri búcsúsok 
hoztak egykor; hársfából készült, tölgyfa berakással.



 

   

 

                                                                       

                                                Mindenkit szeretettel várok 
                                                 a következő kiírt túrámra.

                                                           Szabó Lilla 
                                                           túravezető 


