A Bakonyalja Barátai Egyesület a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal, mint a
Bakony–Balaton UNESCO Geopark alapító és fenntartó szervezetével együttműködve 68 órás

GEOTÚRA‐VEZETŐ KÉPZÉST INDÍT
A MAGAS‐BAKONYBAN

Az előadások helyszíne: a Pangea Egyesület Breuer László Oktatóközpontja, 8426 Pénzesgyőr, Béke u. 57. (természe‐
tesen számos terepbejárásra is sor kerül a képzés keretében!)
Megismerendő térség: az Öreg‐Bakonynak is nevezett – szurdokvölgyekkel szabdalt hegyrögökből és medencékből
álló – terület a geológiai, felszínalaktani, vízrajzi és történelmi értékek kimeríthetetlen tárháza. Az erdők sűrűjében
megbúvó számtalan látnivaló közül mazsolázva említünk ősemberi menedékeket (Odvas‐kői‐, Száraz‐Gerencei‐, Zsi‐
vány‐ és Remete‐barlang), bronzkori halomsírokat (Százhalom) és földsáncokat (Gyenespuszta), középkori várromo‐
kat (Bakonyújvár, Csesznek) és újkori létesítményeket (mészégetők, üveghuták, hajdani kőfejtők).
Utóbbiak – mesterséges feltárásként – nagyban hozzájárultak a hegység földtörténetének és a kőbe zárt ősmarad‐
ványoknak a megismeréséhez: triász kagylók, jura ammoniták, kréta csigák, eocén egysejtűek, oligocén kovás fatör‐
zsek, pannon konglomerátumok, jégkori löszös üledékek, jelenkori forrásmészkövek...
220 millió év eseményei, különleges ősi tájak: trópusi tengerpartok, bauxittól vöröslő szárazföldek, hullám mosta
sziklapartok, kaviccsal töltődő folyómedrek – mindezek terepi bejárása, kialakulásuk magyarázata szerepel a színes
programban. A Cuha és a Gerence látványos szurdokai, a vad Ördög‐árok mélye, víznyelők sötét torka, karsztforrá‐
sok csobogó vize várja, hogy a képzés résztvevői találkozzanak velük.
Természetesen az itteni érdekes növény‐ és állatvilág bemutatása is célunk, hiszen a Magas‐bakonyi Tájvédelmi Kör‐
zetet és a védett Fenyőfői Ősfenyvest is meglátogatjuk, mint ahogy a hallgatók a terület gazdag kultúrtörténeti –
ezen belül kiemelten régészeti és néprajzi – örökségével is megismerkednek a hallgatók.
Időpontok:

2020. szeptember 11–13. (péntek reggeltől vasárnap késő délutánig)
2020. szeptember 19. (szombat, reggeltől késő délutánig)
2020. szeptember 25–27. (péntek reggeltől vasárnap késő délutánig)
2020. október 10–11. (szombat reggeltől vasárnap késő délutánig)

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 4. (péntek) 12:00 óra
Részvételi díj: 60.000,‐ Ft/fő (a jelentkezéssel befizetendő előleg: 30.000,‐ Ft/fő)
A tanfolyamot sikeresen elvégzők a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által kiállított geotúra‐vezetői ok‐
levelet kapnak, és egy külön együttműködési megállapodás aláírása esetén jogosulttá válnak a „Bakony–Balaton
Geopark geotúra‐vezető, Magas‐Bakony” és a „Bakony–Balaton Geopark Partner” megnevezés és embléma hasz‐
nálatára, amelyet akár turisztikai tevékenységük során is hasznosíthatnak.
Jelentkezni kizárólag a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és az előleg átutalási bizonylata/netbanki igazolás má‐
solatának e‐mailen történő beküldésével lehet. A jelentkezési lap és az oktatási tematika elérhető itt:

www.geopark.hu/aktualis/geotura‐vezeto‐kepzes

