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Badacsonytördemic-Szigliget vasútállomásról indultunk.

A hegy nevét öt település viseli:
Badacsonyörs, a hegy egészének és több
közeli község közigazgatási központjaként
működő Badacsonytomaj, az idegenforgalmi
központ
Badacsony,
valamint
Badacsonylábdihegy és Badacsonytördemic.
A Badacsonyt sokan úgy ismerik, mint a
Balaton part egyik legfontosabb,
legforgalmasabb üdülőhelyét. Másoknak a
név egy 438 méter magas vulkanikus hegyet
jelent, amely csodálatos túraútvonalakat
kínál az év minden időszakában.

A kék jelen haladva, a Bujdosók lépcsőjén
küzdöttük fel magunkat a hegyre.
„A Badacsony hegy nyugati oldalán található
Bujdosók lépcsője igazi kihívás a
turistáknak, de ha eljutnak a Tördemici
kilátóig, csodálatos panorámában
gyönyörködhetnek. Összesen 464

lépcsőfokból áll.”
A Badacsonyt nevezik koporsóhegynek, de
hasonlították már részeg szőlőpásztor gyűrött
kalapjához is. Népszerűvé a nemesi szüretek
majd Kisfaludy Sándor tették, aki Szegedy
Rózához fűződő szerelmét és a táj iránti
elragadtatottságát romantikus versekben
énekelte meg. A korában ünnepelt poéta neve
összeforrt Badacsonnyal, akárcsak a helyi
szőlőművelés fejlesztésében élen járó Bogyai
Lajosé vagy a híres festő Egry Józsefé.

Rodostó-ház - Badacsonytomaj

.A Rodostó turistaház 1936-ban, magyaros
stílusban épült, Rákóczi Ferenc és bujdosó
társának emlékére. Falán két táblát helyeztek
el, az egyik Rákóczi és társai emlékét őrzi, a
másik táblára azok nevei kerültek, akik
munkásságukkal sokat tettek a hegy
megmentéséért, többek között azért, hogy
beszüntessék a Badacsony létét fenyegető
robbantásos bazaltkitermelést.

Tördemici kilátóhely: a Bujdosók
lépcsőjétől keleti irányban találhatjuk a
kilátóhelyet, ahonnan már már csak főleg a
Szent György-hegyet láthatjuk. Az igazi,
klasszikus balatoni panoráma a Ranolder
kereszttől látható. Továbbá a Kuruc körúton
haladva, a hegy északi oldalán szépen
ráláthatunk a többi tanúhegyre is.

Több pihenőhelyet alakítottak ki, ahonnan jó
kilátás nyílik a környékre, a Balatonra.
A Rodostó-ház mellett csak elhaladtunk.
Majd a lépcsőkön felérve, kitértünk a
Tördemici kilátóhelyhez.

Ranolder -kereszt (Kőkereszt):
Ranolder János a veszprémi püspök a
hagyomány szerint nagy világjáró
volt, egy utazásáról hazatérve állíttatta
a hatalmas kőkeresztet a Badacsony
hegy déli részén, melynek nagyobb
elemeit 40 ökör vontatta fel a 400
méteres, éles párkányra. A helyiek
szerint a kereszt megvédi
szőlőültetvényeiket. Magassága 9,7
méter
A Kőkereszt alatt fekvő sziklapad egy
része szabadon nyúlik ki a levegőbe.
Ha a kinyúló követ kalapáccsal vagy
kővel megütik, a harang kondulásához
hasonló hangot ad, amely messze
elhallatszik a magasból. Ilyenkor
mondják, szól a Harangozó Börc. ( a
börc kifejezés régen sziklaszirtet
jelentett).

Már sok virág nyílik. Utunkat Odvas keltikék, Szellőrózsák, Ibolyák és számtalan más tavaszi
virágok szegélyezték.

Így jutottunk el az Egry József
kilátóhoz, melynek korlátját szépen
kijavították. Így nem
balesetveszélyes a látogatása.
Gyönyörű kilátás nyílott a
Balatonra, átláttunk Fonyódra.
Egry József a modern magyar
festészet egyik legeredetibb
képviselõje, aki hosszú ideig élt
Badacsonyban.

Felmásztunk a Kisfaludy- kilátóra.
A Kisfaludy- kilátó a Badacsony
hegy 437 m-es magassági pontjánál
található, 18 méter magas kilátótorony.
Erkélyéről a Tapolcai-medence és az
azt övező hegyek látványa tárul elénk.
A pontos tájékozódást táblák segítik.

Nekem a Kőkapu „feletti” kilátópont tetszik legjobban. A Tanú-hegyek jól láthatóak innen.

A hegyről a Kőkapunál ereszkedtünk lefelé.

A hegyről lefelé elérhetjük a Kőkaput,
Badacsony fontos természeti
nevezetességét. Az oszlopok a szélfúvás, a
víz oldó munkájának eredményeként jöttek
létre. Olyanok, mint óriások egymásra
rakott építőkövei

Elhagyott kőbányában emlékeztünk a munkaszolgálatosokról.

A Rózsa-kőnél tértünk vissza a „civilizációba”.

Rózsa-kő a hegyoldalról lehasadt bazaltkő
valószínűleg Kisfaludy Rózájáról kapta a
nevét, amelyet 1886-ban be is véstek a
szikla oldalába. A néphit azután fontos
szerepet adott a kőnek: a hagyomány
szerint, ha egy fiú és egy leány a
Balatonnak hátat fordítva leül rá, még
abban az esztendőben jegyesek lesznek, sőt,
elég, ha a kedveséért sóhajtó leány ül rá,
szerelmük ez esetben is beteljesedik.

A Kisfaludy forrásnál friss vízzel töltöttük
meg kulacsainkat.

Majd a Szegedy Róza Ház mellett elhaladva
értünk le a hegyről.
A méreteiben is impozáns házat és a hozzá tartozó birtokot Szegedy Róza a költő Kisfaludy
Sándor feleségeként vitte a házasságba 1800-ban. A házaspár kedvelt tartózkodási helyévé
vált Badacsony, élénk társasági életet éltek, Szegedy Róza ürmösbora országos hírnévre tett
szert. A három részből álló épületegyüttes főépületének lakószobáiban az egykor ott élt
házaspár tárgyi környezetét, valamint Kisfaludy Sándor ételútjának és munkásságának főbb
állomásait mutatják be.

Az „út porát” badacsonyi borral öblítettük le.

Gyönyörű napos időnk volt. Még néhány turistával is találkoztunk fenn a hegyen.
Másokat is kicsalt a szép idő a szabadba.

Mindenkit szeretettel várok
a következő kiírt túrámra.
Szabó Lilla
túravezető

