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A beszámolómat nem a túrával kezdem, hanem kicsit korábbról indítanám! Izgultam/izgultunk már a
tervezett túráink előtt, nem is egyszer, de az időjárás miatt ennyit még nem aggódtunk mostanában!
Hetekkel a túra napja előtt elkezdtük többen is figyelni az időjárás jelentéseket, de stabilan záport, zivatart
jósoltak arra a szombatra! Reménykedve néztük naponta hatszor, hogy biztos arrébb csúszik az a felhő
ikon a weboldalon, de nem így lett! Bele kellett törődnöm, hogy elmos minket az eső! A buszosokkal
egyeztettem is a “B” tervről, de végül, az utolsó pillanatban, péntek reggelre úgy nézett ki, hogy a másnapi
esőt megússzuk!

Ezért, ugyan kissé szürke időben találkoztunk reggel, és szálltunk fel a buszra, de borús hangulatnak
nyoma sem volt! Időben értünk Zalaszántóra, és mindenki már menetre készen szállt le a buszról!
Elindultunk a Béke sztúpához a falun keresztül. A csúcsa már messziről látszódott a magasban. Épp
bemelegedtünk, mire az első emelkedőkhöz értünk. A lépcsőkön felérve az imaházhoz értünk, ahova a
társaság nagy része be is ment. Elsőre tényleg furcsa látvány, mert ilyen épületet sokunk csak a filmekben
látott. A belső festés színei, formavilága is ámulatba ejtő. Mindenki elcsendesedett, aztán egyszer csak
megjelent egy szerzetes is, aki a maga nyugalmával beindította a lombfúvót, és lefújatta a faleveleket az
imaház teraszáról. - Na, ilyen még a filmekben sincs! Utána a sztúpa következett. A szentély tényleg,
önmagában is szép, kívülről lehet csak több szintjét körbejárni, amit szintén sokan megtettek.
Természetesen születtek a szelfik, és ámulattal néztük azokat, akik hangtállal, füstölővel felszerelkezve
jöttek, és haladtak körbe-körbe. Reméljük, hogy akik a legfelső szinten, a kis asztalon, áldozati ajándékukat
(Balaton szelet, levendulás Verbena cukorka...) elhelyezték, azoknak minden kívánságuk teljesül. Végül
felfedeztük az ajándékboltot, és innen indultunk tovább a Bazalt utca felé. Hatalmas gyertyánok és bükkök
között vezetett az út, melyek tövében milliónyi medvehagyma virágzott, és illatozott. A jelzéseket követve,
kissé késve, de elértünk a Bazalt utca bejáratáig, ahol, kissé kaotikusak a jelzések. Kissé bizonytalanul, de
elindultunk, és végül is eltaláltuk a jó irányt. Mint utólag kiderült, a Google térképen sincsenek jó helyen a
gombostűk. Miközben haladtunk, egyre több és egyre nagyobb szikla állt ki a földből, valamint került a
lábunk alá. Egy-két ingó kő ugyan megtréfált minket, de azért, ha nehezen is, de lehetett haladni. Aztán
egyre nagyobb kövek közé értünk, és a bizonytalanság hangjait felváltotta a csend. Az a csend, amit
mindig szeretek, mert akkor megérte eljönni, mert mindenkinek elállt a szava. Tényleg lenyűgöző a látvány.
Ahogy a hatalmas kövek megrepedtek, elcsúsztak egymáson, némelyiket, mintha csak oda dobta volna
valaki. Nagyon figyelni kellett, hogy hova lehet lépni, de végül megtaláltuk a Vadlány-barlangot is, de
lemászni senki sem mert! A padoknál leülve, mindenki evett, ivott, és elindultunk vissza, ugyanezen az
úton, az elágazásig. Onnan már csak 1,5 km várt ránk a buszig.
Sajnos, mivel kissé megkéstünk, és a társaság egy része is elfáradt a vitatott hosszúságú, térképen mért
9,3 km-en, ezért a Rezi várhoz tervezett túra szakaszt egy másik várra, a sümegi várra cseréltük! Vicces
volt, hogy a buszhoz visszatérve mindenki büszkén előadta, hogy hány km-t tettünk meg! Érdekes, hogy
melyik applikáció, mi alapján számolhatta ki, mert volt amelyik sokkal többel számolt. Végül is, a legkisebb
és a legnagyobb értékből átlagot vonva kijött, hogy összesen 12 km-t mentünk! Így buszra szálltunk, és az
eredetileg “B” tervnek szánt Sümegre indultunk. Ott aztán mindenki talált magának való programot.
Lovakat, szamarakat, bazárokat, várat, és kávét!
Azt hiszem, hogy nagyon jó napot zárhattunk, és még az esőt is megúsztuk! Ha tudom, hogy megkésünk,
és tervet kell módosítanunk, akkor kicsivel tovább maradhattunk volna a sztúpánál! És kicsit sajnálom,
hogy a Rezi vár kimaradt, de legalább lesz indok visszamenni Zalába!
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