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Medvehagyma túrák Kisgyón Természetbarát Telep környékén 
A Fejér Megyei Természetjáró Szövetség, és a Pentele Természetjáró Egyesület 2013. április 
13-ára medvehagyma túrákat hirdetett meg az Európában is egyedülálló kisgyóni 
Természetbarát Telep környékére. 
A résztvevők két túra, egy rövidebb 5 km, és egy hosszabb 14 km közül választhattak. A 
találkozó helye a kisgyóni bakancsos büfé volt. 
 

 
Túra előtti gyülekező a bakancsos büfénél 

Az egyesület képzett túravezetőivel a bakancsos büfé elől indultak a vezetett túrák. A túra 
előtt rövid ismertető hangzott el a medvehagyma hazai előfordulási helyekről, a 
medvehagyma élettani hatásairól, illetve a kultúrált, kímélő szedésről. 
A meghirdetett indulási idő előtt már szép számban gyülekeztek a résztvevők, az ország 
számos területéről (Budapest, Győr, Kunszentmiklós, Dunaújváros, Székesfehérvár, Mór, 
stb.). A gyerekektől a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát. A medvehagyma 
szedésének lehetősége sokak érdeklődését felkeltette. Nagy számban olyanok is jöttek, akik 
életükben először most szánták rá magukat a túrázásra. A 9 órai indulásra érkezőket még kissé 
hidegebb idő fogadta, de a napsugarak melengető hatása már akkor is érződött. Nem csalódott 
az, aki a túra mellett döntött ezen a csodálatos napsütéses napon. 
A rövidebb túra a kisgyóni telepről a Bányász emlékmű érintése után az erdei szentélyig, 
geológiai feltárás érintésével, a kék, és piros jelzésen tért vissza a Pentele TE. 
Kulcsosházához. 
A hosszabb túra a kisgyóni telepről a Bányász emlékmű érintése után az országos kéktúra 
útvonalán erdei szentély, kék háromszögön a Károly lak felé, majd onnan a piros sáv jelzésen, 
Hamuház, Csikling vár, és vissza Kisgyónba. 

 
Útban a Károly lak felé 
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Rövid pihenő a Hamuháznál 

 

 
Útközben lelkes túrázók szedik a medvehagymát 

 

 
Medvehagymával borított erdőrészlet 

 
A Pentele TE. tagjai az egész délelőttöt szorgos munkával töltötték, hogy a túrákról 
visszaérkező közel 250 fő résztvevőt medvehagymás ételek kóstolására invitálták. 
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Szorgos kezek készítik a sok finomságot 

 
Mindenki találhatott a kedvére való ételt, volt medvehagyma krémleves, pesto pirítós 
kenyéren, túrókrém kifli karikákon, medvehagymás lángos, és pogácsa, és medvehagymás 
sajtkrémmel töltött csiga. 
 

 
 

 
Kóstolók sokasága a Pentele TE kulcsosháznál 
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A megterített kínáló asztal. 

 
Minden résztvevő kinyomtatott formában magával vihette a recepteket, hogy otthon is el tudja 
készíteni a finom, és egészséges kedvére való medvehagymás finomságokat. 
Az ételek kóstolása után mindenki még sokáig elidőzött a Pentele Természetjáró Egyesület 
szépen parkosított udvarán elhelyezett asztaloknál, padoknál, illetve a Kisgyóni 
Természetbarát Telep különböző részein. 
 

 
 

 
Megérdemelt pihenő a túra és kóstolás után a Pentele TE kulcsosház udvarán 

 
 
Csontosné Kóbor Zsuzsanna 
Pentele TE elnök 


