Gyalogtúra a Kerteskői-szurdokban
2022. október 02. (vasárnap) résztvevők száma max. 8 fő
Ára 12 000,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget.
6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás (Kozármisleny, Pécs, Dombóvár).

Kerteskői-szurdok
A Bakony egyik legszebb, apró szurdoka: mintha egy mesevilágban töltenél fél órát
Kerteskő „Kerteskw” neve már a bakonybéli bencés monostor Szent
István általi, 1037- re datált alapítólevelének hivatalos másolataiban
is szerepel, mint az apátsági birtok egyik határköve. Az itt álló
Kertes-kő, valamint az Oltár-kő sziklatömbje áldozóhelyül szolgált a
kereszténység felvétele után a Bakony erdeiben rejtőzködő, ősi
hithez ragaszkodó pogányoknak.
Az egykor még sík térszínen kanyargó Gerence-patak medre a terület
folyamatos emelkedése során vágódott be a szurdokot felépítő
mészkőbe a víz által szállított hordalék koptató hatásának
következtében. Így alakult ki az a mintegy 300 m hosszú, 17-50 m
széles, nyugat-keleti irányú patakvölgy, melyet északról és délről 3040 m magas sziklafalak határolnak. A hatalmas sziklák közé csak
néha hatol be a fény, kopár felszínüket ritka moha- és páfrányfajok
színezik a sűrű lombokhoz hasonlóan zöldre.
A sziklák oldalában számtalan egykor élt élőlény megkövült maradványait fedezhetjük fel, és gyönyörködhetünk a Juditforrás ma is épülő mésztufa gátsorában, amelyen apró vízesésekkel, zuhatagokkal szalad a mélybe a forrás vize mintegy
40 méteres magasságból.
A túra hossza: 8,0 km. Szintkülönbség: 110 m

Bakonybéli Borostyán-kút (Szent-kút) kápolna
Két, a magyar történelemben és Bakonybél történetében
fontos szerepet betöltő szent emlékét őrzi a falutól 1 kmre fekvő kedvelt kirándulóhely. A hagyomány szerint a
béli monostort alapító Szent Günther és a később
vértanúhalált halt Szent Gellért is e hely közelében töltött
remeteségben néhány évet. A község tisztelettel őrzi a két
szent legendáját.
Először 1826-ban emeltek az emlékhelyen kápolnát,
amelyet a 19. század végén a ma álló épület váltott fel.
Ekkor készült a 14 képből álló stáció és a szikla tetején
található kálvária Krisztus, Szűz Mária és Szent János alakjával.
Három forrás fakad a kápolna előtt, amelyet kőből rakott medencével foglaltak kútházba. A medence közepén dombormű
eleveníti fel Szent Gellért e helyhez kötődő legendáját, valamint emlékét egy szintén Szent Gellértet és egy szarvasborjút
ábrázoló szobor is őrzi, amely Opra Szabó István zirci szobrászművész alkotása.
Jelentkezés és bővebb információ:
Palotai János (06-30/48-777-38, mail: palotaix@t-online.hu)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny (www.csakszis.hu/2022)

