Gyalogtúra a Bükkös-patak mentén
2021. december 04. (szombat) résztvevők száma 8 fő
Ára 13 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget.
.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Bonyhád)

Egy változatos évzáró gyalogtúra
A kirándulás során sok izgalomban lesz részünk. Az útvonal alatt nem csak iható forrásokat
látunk, de a továbbjutáshoz át kell térnünk a völgyben folyó patak egyik oldaláról a másikra.
A Dömörkapunál szűk vájatban
haladt a patak, míg az út mindkét
oldalán hatalmas sziklafalak
fogták azt közre. Közel 50 éven
keresztül az 1960-as évekig
bányászták itt az andezitet. Az
erős, fagyálló kőzetet jobban
szemügyre tudjuk venni a
vízesésnél. Az andezitet amúgy
házak vagy autóutak építéséhez
használtak fel. A túra során
láthatjuk a bezárt, egykori
kőbányát is. A 16 km hosszú
Bükkös-patak a Visegrádihegység egyik legjelentősebb folyója, amely útját Dobogókő alatt kezdi, majd Szentendrénél
belefolyik a Dunába. A folyó 463 méteres magasságban ered, kilométerenként kb. 22 métert
ereszkedik. A vidék a honfoglalást követően állítólag Apor vezér területe volt. A feltevést egy
ismeretlen helyen fekvő Apurig nevű település szolgáltatja. A folyót később Bucsina-, Izbég-,
ill. Malom-patak néven is emlegették. Az utóbbi nevet arról kapta, hogy vízhozama több
malom üzemeltetésére is elegendő volt, amelyekről a 17. századtól kezdve vannak írott
adatok Szentendre nyugati
határától a Dömörkapuig. A
Lajos forrást a körtúra vége felé
találjuk, amikor már visszaértünk
a kiindulóponthoz. Az 587 méter
magas Bölcső-hegy oldalában
több, iható vizű forrás is akad,
amik közül a legismertebb a
Lajos forrás. A forráshoz tartozó
medencét 1908-ban építette a
Magyar Turista Egyesület. Arról
mind a mai napig megoszlik a
vélemény, hogy miért kapta a
forrás a Lajos nevet. Egyesek
szerint a terület egykori
tulajdonosa - báró Podmaniczky
Lajos után után, mások szerint a
forrás régebb óta viseli a Lajos nevet - minthogy azt Nagy Lajos király után lett elnevezve
(aki szeretett erre vadászni). A körtúra hossza 11 km, Magasságkülönbség: 260 m
15.30 Indulás a parkolóból
Érkezés 19.00 körül a saját lakáshoz (Pécs, Kozármisleny)
Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38), www.csakszis.hu/2021
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

