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Szent György-hegy
A Szent György-hegy a Badacsony mellett a Balaton-felvidék másik legjelentősebb tanúhegye.
Oldalában hatalmas bazaltoszlopok találhatóak. A balatoni táj látványos része a bazalthegyekkel
ékesített Tapolcai-medence, melynek egyik legszebb példája az oszlopos elválású bazalttornyokkal
szegélyezett Szent György-hegy. A terület a Pannon-tenger elvonulása idején, körülbelül 3-4 millió
évvel ezelőtt jelentős vulkáni tevékenység színhelye volt. A felszínre törő láva kisebb-nagyobb
“lepények” formájában terült szét a homokból és agyagból álló vastag tengeri üledéken, melyet
később megóvott a lepusztulástól. Azokon a területeken, ahol bazalttakaró nem borította az egykori
tengeraljzatot, a felszíni üledék nagymértékben lepusztult, s így hozzájuk képest a bazalttakarós
részek 200-300 méterrel magasabbak lettek. Ezért is hívják ezeket a hegyeket tanúhegyeknek, mert
ma is híven mutatják az egykori tengeraljzat szintjét, hiszen azon szétterülve alakultak ki, s ehhez
képest a környezet változását (lepusztulását) jól megfigyelhetjük. A forró láva a gyors kihűlés
hatására főleg a peremén vált szét sokszögletű oszlopokra. Ezeket az időjárás tovább formálta, és
napjainkra alakultak ki a nép által “kűzsákoknak”, vagy gyapjúzsákoknak is nevezett látványos
bazaltformációk. A legszebb ilyen képződmények a Szent György-hegyen találhatók, ahol a
helyenként 30-40 méter magasba emelkedő bazaltoszlopok orgonasípokhoz hasonlóan sorakoznak
egymás mellett.

Kilátás a Szent György-hegyről

A Szent György-hegy azonban nem csak természeti értékekben gazdag, de kultúrtörténeti emlékek
is bőven találhatóak itt.
Túramozgalmunk célja, hogy bejárása során felkeressük a hegyen található kápolnákat,
megcsodálhassuk a csúcsról és a bazaltorgonáktól nyíló feledhetetlen panorámát.
Utunk során óvjuk, védjük a természetet, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén járunk.
A túramozgalom útvonala
Kisapáti – Szent Kereszt kápolna – Darányi Ignác menedékház -Mogyorós – Szent Donát kápolna Téglagyár – Raposkai bekötő út – Paduai Szent Antal kápolna – Darányi Ignác menedékház –
Bazaltorgonák – Szent György-hegy /415 m/ - Oroszlánfejű kút – Tarányi pince – Lengyel kápolna
– Ify kápolna – Darányi Ignác menedékház – Kisapáti
Igazolás
Kisapáti: bélyegzés - Szent Kereszt kápolna: kérdés: hány kereszt található a kápolna tetején Darányi Ignác menedékház: OKT bélyegzés – Szent Donát kápolna: kérdés: hány harang található a
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kápolna tornyában – Paduai Szent Antal kápolna: kérdés: az emléktábla tanúsága szerint mikor
állították a kápolnát – Szent György-hegy /415 m/: kérdés: a csúcs oszlopon található évszám Lengyel kápolna: kérdés: az emléktábla szövege – Ify kápolna: kérdés: a kápolna mellett található
kőkereszt felirata – Kisapáti: bélyegzés
Az útvonal itiner
Kisapáti – Szent Kereszt kápolna: Z és Z rom jelzés
Szent Kereszt kápolna – Darányi Ignác menedékház: Z jelzés
Darányi Ignác menedékház – Téglagyár: P jelzés
Téglagyár – Raposkai bekötőút: jelzés nélküli aszfalt út
Raposkai bekötőút – Szent György forrás: Z jelzés
Szent György kút – Paduai Szent Antal kápolna – Szent György kút: jelzés nélküli aszfalt út
Szent György kút – Darányi Ignác menedékház: Z jelzés
Darányi Ignác menedékház – Bazaltorgonák – Szent György-hegy: K, majd K háromszög jelzés
Szent György-hegy – Lengyel kápolna: K háromszög majd P jelzés
Lengyel kápolna – Ify kápolna – Darányi Ignác menedékház: S jelzés
Darányi Ignác menedékház – Kisapáti: Z jelzés
Darányi Ignác menedékház
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A Szent György-hegyen, a „Kőzsákok” alatt építette a MKE Balaton Osztálya.
Felavatták 1934. június 24-én. Átépítették 1941-ben.
A kommunista rendszerben a polgári turista egyesületek feloszlatása, és vagyonuk, ingatlanjaik
elkobzása után a „munkás” turisták kezébe került.
Hogy nem semmisült meg, nem lopták szét mint a többi turistaházat, annak köszönhető, hogy az
Ajkai turisták, majd Kisapáti község önkormányzata megóvta, vigyázta az utókornak.
Köszönet és hála érte!!!
Jelenleg kulcsosházként üzemelteti Kisapáti község önkormányzata.
Szent Kereszt kápolna

Az eredeti templom a XIII. században (1245) épült, a romanika jegyében, majd 1414-ben átépítik
gótikus stílusban. A török pusztítás után 1720-ban újjáépítik, majd a XIX. század végétől pusztulni
hagyják. A romot 1958-ban feltárják, renoválják, s lefedik. 1991-ben újabb felújítás követi, s újra
használhatóvá válik. Belsejében freskótöredékek láthatóak.
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Szent Donát kápolna

A kápolnáról írásos anyagot nem találtam. Raposka községhez tartozik területileg.

Panorámakép a Szent György-hegyről
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Paduai Szent Antal kápolna

A szőlők között megbúvó kápolnát 1756-ban építették. 1988-ban restaurálták.

Oroszlánfejű-kút

Présház a hegy oldalában

Tarányi pince
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Lengyel kápolna

Az 1775 körül épült barokk stílusú, Szűz Mária neve tiszteletére felszentelt Lengyel-kápolna
névadója a Lengyel család. A torony és az oromzat fülkéiben kőszobrok állnak.
A Szent György-hegy oldalában, 215 m magasan álló kápolnát a lengyeltóti Lengyel család
építtette. Fából faragott barokk-rokokó oltárának oszlopait - a hagyomány szerint - a Lengyel család
tagjai tartják. Az oltár tetején Szent István, Szent László és a Szűz Mária aranyozott szobra látható.
A predellát, az oltárképet tartó polcot három segítő szent": Szt. Rozália, Szt. Sebestyén és Szt.
Kelemen reliefjei díszítik. A művészi faragású szószéken a négy evangélista ülő alakja látható, a
hangvető tetején a Jó Pásztor szobra áll. A tölgyfából faragott padok rokokó stílusúak. A szintén
fából faragott orgonakarzat mellvédjén festett bibliai jelenetek láthatók. A kápolna homlokzati
tornya mintegy 100 évvel később épült. A torony fülkéiben Szent György lovas szobra és Szent
Imre herceg, a templomoromzat sarkain Szent István és Szent László szobrai állnak. A homlokzat
torony melletti fülkéiben pedig Szent Péter, Szent Pál, Szent Antal és Szent József kapott helyet.
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Ify kápolna

A kápolnát Ify Lajos, első fonyódi plébános építette a II. világháború után, mikor is az eltávolítása
helyett inkább önkéntes száműzetésbe vonult a saját birtokán. Nevéhez fűződik a fonyódi plébánia
megalapítása, a templom bővítése, harangokkal és orgonával való ellátása, valamint az egyházi
kerületen belül további öt kápolna építése. Mestere volt az orgonák és a harmóniumok építésének és
karbantartásának. Az önként vállalt remetesége helyszínén is volt egy harmónium gyűjteménye,
mely teljes egészében az enyészeté a kápolnával együtt, ahol remeteként a híveket és zarándokokat
is szívesen látta. Fogadóképességét egy magas póznára való zászló felhúzásával mindig jelezte.
Másik szenvedélyének, az óragyűjtésnek már sajnos nyoma sincs, pedig egy másik szobája az
órákkal volt tele az Ify kápolnában. Hosszú szenvedés után itt hunyt el 1967-ben, s végső
kívánságának megfelelően itt is temették el. Sírja a kápolna feletti bozótosban rejtőzik. Az egész
területen a vandalizmus és a pusztulás nyomai láthatók, s nem méltó veszni hagyni egy ilyen
emléket!
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Túramozgalom irányítója:
Orbán Imre: e-mail cím: orban66@freemail.hu telefonszám: 06-70-9424410
lakcím: 8523 Egyházaskesző Kossuth út 7
Erre a címre kell elküldeni az igazolólapot és a túramozgalom kitűző térítésének összegét, valamint
felcímzett válaszborítékot. 2009-ben a kitűző ára: 400.Ft.

Szent György-hegyi bazaltorgonák
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