Balatoni panorámák nyomában
Gyakran hallani olyan véleményeket, hogy a Balaton déli partján nincs is semmi
látnivaló. Ezt alaposan megcáfoltuk június utolsó hétvégéjén a Dunántúli Postás
Sport Egyesület siófoki csoportja által szervezett túrán. Talán a nagy meleg, talán a
nyári programok miatt 9-en gyűltünk össze június 25-én Kerekiben a Balatoni
Madárkertnél. Igazi napsütéses, nyári napunk ígérkezett, de még az elviselhető 30
fok körüli hőmérséklettel.
A madárkert 2017-ben költözött Kerekibe, ahol az óta is folyamatosan épül, és
fejlődik. Ráczné Csóti Tímea tulajdonos szakvezetésével látogattuk meg a parkot.
Nem csak tenyésztett egzotikus díszmadarakkal, különleges szín, toll és
alakváltozatú madárfajtákkal találkoztunk, de megismerkedtünk a díszmadár
tenyésztés szép hobbijának rejtelmeivel is. A madárállomány összetétele felöleli
háziállatként tartott mag- és növényevő madárfajok szinte teljes skáláját, az apró
pintyféléktől, vízi szárnyasokon, tyúkalkatúakon és papagájokon át a nagy testű
futómadarakig. Egyes madarak nemcsak gyönyörű színes tollazatukkal, de dallam és
beszédhangokkal is elkápráztattak bennünket. Néhány papagájjal sikerült
beszélgetésbe is elegyedni.
Túránk következő állomása a Kereki Fehérkő vára volt. A szabálytalan alaprajzú,
ellipszis alakú vár romjai a 283 m magas Várhegyen találhatóak. A hegyre vezető,
néhol elég meredek ösvény azért embert próbáló feladat volt, de szerencsére árnyas
fák között vezetett az út, és mindenkinek sikerült feljutni a csúcsra. A tavasszal
befejezett felújítás során a várromot fapallós látogatói gyalogosjárdával vették körbe,
így biztonságosan körbejárható. Az északi oldalon panoráma- és pihenőteraszt
alakítottak ki. Innen megcsodáltuk a gyönyörű kilátást a Balaton északi partjára és a
Kőröshegyi Völgyhídra.
Kedvet kapva a lélegzetelállító látványhoz még két kilátót felkerestünk a környéken.
Az első, a 2021-ben kialakított Molyhos Tölgy Pihenőterasz, melyhez a
Szántódpusztai majortól indul az út. Felérve, megcsodáltuk az elénk táruló balatoni
panorámát, a Badacsonytól a szemközti Tihanyi-félszigeten át a szomszédos
Zamárdi Kőhegyi kilátójáig. Így, ha már láttuk a Kőhegyi kilátót, gondoltuk onnan is
megnézzük a Balatont.
Zamárdiban a Kőhegy tetején (219,8 m) található, 2000-ben épített, kör alapú, fedett
kilátóba egy hengerhez „támasztott” lépcsősor vezet fel. Az egyedi formájú épületből
akadálytalanul nézhetünk végig a Balatonon a tó keleti csücskétől a másik irányban a
távolban magasodó Badacsonyig. A leglátványosabb azonban az a kép, ahogy a
Balaton-felvidék vonulatai előtt a Tihanyi-felsziget benyúlik a tóba.
Betelve a szebbnél szebb balatoni panorámákkal, egy hangulatos kőröshegyi
kisvendéglőben zártuk napot. Van még sok szép hely itt a Balaton déli partján, így
remélem, ősszel ismét találkozunk a túratársakkal.
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