2016. 04. 12. Felsőörsről Balatonfüredre
Április 12-én a következő túrát vezettem:
Balatonfelvidék: Felsőörs - Forrás hegy - Geológiai bemutató - Őskori festékbánya - 300
éves tölgy - Koloska völgy - Jókai kilátó - Aranyember útja tanösvény - Balatonfüred,
20km-es nyílt túra. Túravezető: Szabó Lilla

Felsőörsről indultunk. Első látnivalónk a Felsőörsi prépostsági templom volt. Alapításának
pontos ideje ismeretlen, feltehetőleg a XII. sz. végén történt. Prépostja látta el a település
plébánosi teendőit is. A prépostság kegyura folyamatosan a Batthyány család volt.

Azon a dombon, ahol a templom áll, a XI-XII. században temető terült el. Feltételezhető,
hogy a temetőben már a jelenleginél korábban is állt templom, talán éppen a mostani
templomhajó helyén. A hajóban - valószínűleg a XVIII. századi átépítéssel kapcsolatos lefaragott sziklafelszínt tárt fel a régészeti kutatás, a középkori nyomok jórészt eltűntek.
Egy oklevélben említik, hogy a felsőörsi Mária Magdolna-templom Szent Mihály oltárát
Bertalan veszprémi püspök (1226-1244) szentelte fel, és ez alkalomból Margit asszony,
Miske ispán felesége egy szolgálót (takarítónőt) adományozott az egyháznak. Feltehető, hogy
Miske és felesége tekinthetők a prépostság alapítóinak.
Az első építkezést jelentő torony szabályos kváderkövekből épült, míg a templom többi része
szabálytalan kőből. Az utóbbi periódus valószínűleg már a tatárjárás után, az 1250-1260-as
években került kivitelre.
A román-kori templom befejezése után a kép lényegesen nem változott. Csupán az előkerült
gótikus profilú bordák utalnak arra, hogy az addig sík mennyezetű hajót a XIV. század
második felében dongaboltozattal beboltozták. Talán ekkor épült a torony felső, nyolcszögű
lezárása is. A templom padlóját ekkor cserélték ki terazzó padlóra, melynek maradványai
csaknem minden helyiségben előtűnnek. Az 1500 körüli átalakítás során a torony alja és a
hajószentély téglaburkolatot, az oldalfolyosók és kápolnák vastag, öntött terazzó padlót
kaptak.
Az épület egyik legszebb dísze a bélletes nyugati kapuja. Az emeleteken levő fehér
keretezésű ablakok XVIII. századiak, eredetileg oldalanként három-három tölcsérbélletes,
román stílusú ablak lehetett (egyik maradványa a déli homlokzaton látható). A torony két
oldalán, a folyosók végén a földszinten szintén egy-egy, ikerablak világította a mögötte levő
belső terekeket. Az apszisban patkó alakú, tölcsérbélletes ablakokkal, s gazdag főpárkánnyal
készült.

Utunkat a Geológiai Bemutatóhely felé folytattuk.

Geológiai Bemutatóhely
Felsőörs nyugati, legszélső utcájától Geológiai Bemutatóhely-tábla mutatja a belterülettől
nyugatra elhelyezkedő Forráshegy helyét. Kavicsozott ösvény vezet a lelőhelyet jelző első
magyarázó-tábláig, amely a további eligazítást megadja. Az ösvény a jelentős mélységbe
vezető, kiépített lépcsősorig vezet, majd innen a nagyjából vízszintes völgyszakaszhoz - ami
látványos kőzetfelszínével mintegy előcsarnoka a tényleges lelőhelynek. Itt több
sziklatömbön látható a dolomit-kőzetre jellemző, szabad felületi kubusos mállás folyamata.
A szakasz végén található a második magyarázó tábla. Kissé emelkedő felszín vezet tovább a
tulajdonképpeni bemutatóhelyre. Itt a hosszan elnyúló rétegtani bemutatóhelyet
félnyeregtetős védőfedés óvja az időjárástól.

A Z sáv jelzésen továbbhaladva értük el a lovasi őskori vörös festékbányát.
Európa legrégebbi ismert bányája a lovasi őskori vörös festékbánya Az 1954-ben feltárt
régészeti különlegesség közelében ma is működő kőbánya valójában a terület különleges
geológiai adottságait tárja elénk: a vörös és fehér kőzetrétegek találkozását. A 45 000 éves
öskori festékbányát egyre többen keresik fel.

Sajnos a természet már kezdi „birtokba venni” a bánya maradványit. Benövik a növények a
látnivalókat. Az elszíneződés még látható.

Utunk a 300 éves tölgy mellett haladt el. Sajnos több ága letört tavaly óta. Egyre „fogy” a fa.
Ki tudja, hogy meddig láthatjuk még göcsörtös ágait?

A piros turistajelzésen, a Koloska-völgy kiszélesedő szakaszán haladva érjük el a friss
karsztvizet adó Koloska-forrást. A Koloska-sziklák dolomitbérceire felkapaszkodva
visszatekinthetünk az alattunk fekvő völgyre. Innen szintemelkedés nélkül haladunk egy
borókás-cserjés területen, majd egy széles erdei úton. Rövid kaptató után már a Tamás-hegy
tűzköves mészkőből álló gerincén haladunk. A hegy legmagasabb pontján álló Jókaikilátóból fantasztikus panorámában lehet részünk: alattunk Balatonfüred, mögötte a Tihanyifélsziget, s a távolban a Balaton túlpartja.

Koloska völgy

A Koloska forrásnál

A Koloska-sziklák

A Tamás –hegyen álló Jókai kilátó
Balatonfüred egyik legszebb kilátást nyújtó hegyén, a Tamás-hegyen kanyarog „Az
Aranyember Útja Tanösvény”. Az író, Jókai Mór balatonfüredi kötődése közismert és a
hegy legmagasabb részén található kilátó is az íróról kapta a nevét. A város és a kilátó között
található turistaút is az országos kéktúrának a része.
A tanösvény célja az volt, hogy az íróról elnevezett kilátóhoz útközben „Az aranyember”
című regényének főszereplőiről elnevezett padokon tudjunk megpihenni és mindegyik padról
csodálatos panorámát láthassunk.
Hossza 600 méter és a 6 pihenőhely felejthetetlen panorámát nyújt a Balatonra és aki
végigjárja a tanösvényt 100 méter magasságkülönbséget küzd le.
GPS: 46.971868 17.881535

Az Aranyember Útja Tanösvény egy-egy megállója. Gyönyörű a kilátás a Balatonra.
Szép, napsütéses időnk volt. Gyönyörködhettünk a tavaszi virágokban.

Mindenkit szeretettel várok
a következő kiírt túrámra.
Szabó Lilla
túravezető

