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GeotúrákGeotúrákGeotúrákGeotúrák    és geológiai ismeretterjesztés és geológiai ismeretterjesztés és geológiai ismeretterjesztés és geológiai ismeretterjesztés Erdei Iskolai Erdei Iskolai Erdei Iskolai Erdei Iskolai 
Szolgáltatók ,Szolgáltatók ,Szolgáltatók ,Szolgáltatók ,    szállásadók szállásadók szállásadók szállásadók , könyvtárak és iskolák , könyvtárak és iskolák , könyvtárak és iskolák , könyvtárak és iskolák 
részére KŐSZEGrészére KŐSZEGrészére KŐSZEGrészére KŐSZEG----SOPRONSOPRONSOPRONSOPRON----SZOMBATHELY SZOMBATHELY SZOMBATHELY SZOMBATHELY 

környékénkörnyékénkörnyékénkörnyékén    
 

 

túravezetők és előadók: Horváth Csaba éstúravezetők és előadók: Horváth Csaba éstúravezetők és előadók: Horváth Csaba éstúravezetők és előadók: Horváth Csaba és    Korom Zita okl. geológusokKorom Zita okl. geológusokKorom Zita okl. geológusokKorom Zita okl. geológusok    

    

    

Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:Szolgáltatásaink:    

    

1.1.1.1. GeotúrákGeotúrákGeotúrákGeotúrák    
Ajánlott helyszínek: Ajánlott helyszínek: Ajánlott helyszínek: Ajánlott helyszínek:     
A)A)A)A) KőszegiKőszegiKőszegiKőszegi----hegységhegységhegységhegység    
B)B)B)B) Szombathely tágabb környékeSzombathely tágabb környékeSzombathely tágabb környékeSzombathely tágabb környéke    
C)C)C)C) Sopron környékeSopron környékeSopron környékeSopron környéke    

    
    

2.2.2.2. TERMÉSZET S.N. Kincsestár TERMÉSZET S.N. Kincsestár TERMÉSZET S.N. Kincsestár TERMÉSZET S.N. Kincsestár ––––    egy geológus házaspár kincsestára Zsiránegy geológus házaspár kincsestára Zsiránegy geológus házaspár kincsestára Zsiránegy geológus házaspár kincsestára Zsirán    ––––    
természetesen természetesen természetesen természetesen ☺☺☺☺        élvezetes élvezetes élvezetes élvezetes természettudománytermészettudománytermészettudománytermészettudomány    mindenkinekmindenkinekmindenkinekmindenkinek!!!!    

    

3.3.3.3. Ismeretterjesztő geológiai Ismeretterjesztő geológiai Ismeretterjesztő geológiai Ismeretterjesztő geológiai foglalkozások/előadásfoglalkozások/előadásfoglalkozások/előadásfoglalkozások/előadások ok ok ok bemutatóvalbemutatóvalbemutatóvalbemutatóval    
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1. GEOTÚRÁK : 

Geotúráinkat kétféle módon ajánljuk:  

1. Egyedi rendelésre külön időpont és helyszín egyeztetéssel, egyedi igényeket 
figyelembe véve, hétköznapokon és hétvégén is. 

2. Egy évre előre meghirdetett módon, fix időpontban és helyszínen. Az adott évre 
szóló teljes geotúra listát megtalálják a honlapunkon és hírlevelünkben ( általában 
március hónaptól).  Néhány geotúra  meghirdetésre kerül az Írottkő Natúrpark 
Egyesület és a Fertő-Hanság Nemzeti Park programjai között is. 

Geotúráink könnyű túrák, amit átlagos erőnléttel, túraöltözetben bárki gond nélkül 
teljesíteni tud.  

Ajánlott minden korosztálynak. A résztvevők a geotúrán elhangzott információkról 
gyereknyelven írt rajzos-írásos anyagot kapnak.  

Részvételi díj 500 Ft / fő  

Ajánlott helyszínek:Ajánlott helyszínek:Ajánlott helyszínek:Ajánlott helyszínek:    

A.)A.)A.)A.) KőszegiKőszegiKőszegiKőszegi----hegység:hegység:hegység:hegység:    
    

1. IDŐUTAZÁS - ÉVMILLIÓK TITKAI : Nyomozzunk együtt az után, 

hogy vajon élhettek-e dinoszauruszok a Kőszegi hegység területén?  

A nyomozás során természetesen  „bűnjeleket” is gyűjtünk ezért gyűjtőzacskót célszerű 
magatokkal hozni! A Hidegvölgy szurdokát megcsodálva, megkeressük az „ördög tányérját” 
valamint a Trianoni kereszt alatti egykori kőfejtőt. A csodálatos kőszegi Kálváriát 
kényelmesen, fentről közelítjük meg… Közben megismerjük a Kőszegi hegység 
kialakulásának eseményekben bővelkedő érdekes történetét. 

Útvonal:  Hideg völgy – Pintér tető -  Ördögtányér-szikla -Trianoni kereszt - Vörös kőfejtő 
– Kálvária - Kálvária utca   időtartam kb. 3-4 óra  

2. KALAPOS GEOTÚRA – IDŐUTAZÁS.  Nyomozzunk együtt az után, 

hogy vajon voltak-e egykor vulkánok a Kőszegi hegység területén?  

A nyomozás során természetesen  „bűnjeleket” is gyűjtünk ezért gyűjtőzacskót, célszerű 
magatokkal hozni – kalap viselése nem feltétlenül szükséges…  
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A túra során megcsodáljuk a Széles kő és a Kalapos kövek vadregényes környékét, és 
bebújhatunk a kuckónak ma is megfelelő Holler barlangba.. Közben megismerjük a Kőszegi-
hegység kialakulásának eseményekben bővelkedő érdekes történetét, mely a 7. osztályos 
földrajz geológiai részeinek gyakorlati bemutatásával is felér… 

Útvonal: Bozsok – Széles-kő – Kalapos-kő – Bozsok túra  kb. 3-3,5 óra   

3. REJTETT KINCSEK - a kőszegi-hegységi „márvány” bánya 

nyomában. 

Útvonal: Kőszeg:  Terv út környéke időtartam kb. 1 óra 

Kőszegen egykor „márványt” is bányásztak és a Terv út környékén több kőfejtő is 
működött, melyek kisebb kalandok árán ma is felfedezhetőek. Közben kis ízelítőt adunk  a 
Kőszegi-hegység ásványkincseinek kutatási történetéből.  

 

4. TÁVLATOK – térben és időben avagy panoráma és geológia a 

Kőszegi hegységben 

A Hidegvölgy szurdokát megcsodálva, a Pintér tetői kaptató után elmegyünk az  „ördög 
tányérja” mellett valamint felkeressük a szerintünk legszebb kőszegi-hegységi kilátót, az 
Óház tetőn. A csodálatos kőszegi Kálváriát kényelmesen, fentről közelítjük meg… Közben 
megismerjük a Kőszegi hegység kialakulásának eseményekben bővelkedő érdekes 
történetét. 

Útvonal:  Hideg völgy – Pintér tető -  Ördögtányér-szikla  - Óház tető- Kálvária-hegy - 
Kálvária - Kálvária utca időtartam kb. 3-4 óra  

 

B) B) B) B) Szombathely Szombathely Szombathely Szombathely tágabb tágabb tágabb tágabb környéke:környéke:környéke:környéke:    

1. BIZTONSÁGOS ? Naná ! – Vulkántúrák az Őrségi Nemzeti Park 

területén  1. rész: Kissomlyó  

Ha biztonságban akarunk vulkánokat felfedezni, nem árt már kialudt vulkánokhoz 
elzarándokolni… Előnye, hogy itt az egykori vulkánok belsejében is körülnézhetünk… 
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A túra során geológus vezetéssel megismerjük a környékbeli vulkanizmus történetét, 
részleteit, de mesélünk az 1992-es Etna kitöréshez kapcsolódó „nem biztonságos” 
vulkántúráról is, ahol volt szerencsénk részt venni..  Megkeressük a Kissomlyó 
szőlőskertjei közt megbújó „krátert”, ahol igazi érdekességek várnak ránk, valamint egy 
kisebb kőfejtő érintésével felmegyünk a Királykőhöz ahol azt is megtudhatjuk miért „király” 
ez a kő… időtartam kb. 3-4 óra  

 

2. BIZTONSÁGOS ? Naná ! – Vulkántúrák az Őrségi Nemzeti Park 

területén 2. rész: Ság hegy  
Ha biztonságban akarunk vulkánokat felfedezni, nem árt már kialudt vulkánokhoz 
elzarándokolni… Előnye, hogy itt az egykori vulkánok belsejében is körülnézhetünk… 
A túra során geológus vezetéssel megismerjük a környékbeli vulkanizmus történetét, 
részleteit. Ajánlott megnézni az Őrségi Nemzeti Park gondozásában lévő, a  hegyen 
található Ság hegy Múzeumot. A  kis interaktív múzeum bemutatja a táj természeti és 
kultúrtörténeti értékeit, a bányászatot és a szőlőművelés történetét. Lehet itt ősi 
levéllenyomatokat satírozni, sziklafalat robbantani, borospincét építeni,... (A túra 
végeztével az érdeklődők fakultatív módon megnézhetik az új Kemenes Vulkánpark 
modern interaktív Vulkánházát.) 
időtartam kb. 3-4 óra  
    

3. BIZTONSÁGOS ? Naná ! – Vulkántúrák az Őrségi Nemzeti Park 

területén 3.rész:  Gérce-Vásárosmiske 
    

Ha biztonságban akarunk vulkánokat felfedezni, nem árt már kialudt vulkánokhoz 
elzarándokolni… Előnye, hogy itt az egykori vulkánok belsejében is körülnézhetünk… 
A túra során geológus vezetéssel megismerjük a környékbeli vulkanizmus történetét, 
részleteit, Az előző helyszínekkel ellentétben itt gyűjteni is lehet:  sokszor nagyon szép 
felső-köpeny eredetű zárványok várják a lelkes és szerencsés érdeklődőket.  
időtartam kb. 2-3 óra  
 

4. GEOLÓGIAI  ÍNYENCSÉGEK– Felsőcsatár és Vaskeresztes környékén. 

A túra során megismerjük a Pinka vadregényes völgyét, ahol jó időben lábat is tudunk 
áztatni, majd az egykori felsőcsatári bányászat érdekességeit és még fellelhető nyomait 
fedezzük fel. A vaskeresztesi szőlőhegyen ritkább ásványok nyomaira is bukkanhatunk.  
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Útvonal: Felsőcsatár Pinka áttörés – kőfejtő – Vaskeresztes Szőlő-hegy időtartam kb. 3-4 
óra  

 

C) Sopron környékeC) Sopron környékeC) Sopron környékeC) Sopron környéke    

1. ŐSVILÁGI UTAZÁS –garantált sikerű kövületvadászat Fertőrákos 

környékén, 

A kövületvadászat során Fertőrákoson gyűjtünk ősmaradványokat és onnan átsétálunk 
egy már felhagyott  bányához. A gyűjtés sikere garantált, hiszen mindkét lelőhely gazdag 
ősmaradványokban! Lehet gyűjteni többek között sokféle kagylót, mohaállatot, vörösalga 
gumókat, valamint a felhagyott kavics bányánál sok-sok csigát és esetleg megkövesedett 
fát... Az ősmaradványok sok millió évesek - úgyhogy csókolommal kell nekik köszönnünk :)-
de a részleteket, az igazán izgalmas dolgokat csak ott áruljuk el... :) 

Útvonal: Fertőrákos : Mörbisch /Fertőmeggyes/ felé vezető kerékpár út környéke 
időtartam: 3-4 óra 

2. CSILLÁMVADÁSZAT – fehértől a feketéig  Mottó: ”Azt hittem , 

hogy csillámpala, pedig csak a pillám csala…:)”  

A túra során megismerjük a csillámok világát, és begyűjtjük néhány képviselőjét.  
Időközben kiderül, hogy miért van sok csillám a Soproni hegységben, mitől fehér az egyik 
és mitől fekete a másik?  

Útvonal: Sopronbánfalva, Brennbergbánya.  
időtartam kb. 3-4 óra   
 
 

3. A TERMÉSZETES KILÁTÓ és a geológia – a Harkai Kúp titkai 
A túra  során felfedezzük a harkai sasbérc geológiáját, és a természetvédelmi terület 
csúcsán gyönyörködünk a szép kilátásban.  
 
Útvonal: Harka Szőlő-hegy,  
 
időtartam kb. 1-1,5  óra 
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2. TERMÉSZET SN. KINCSESTÁR– EGY GEOLÓGUS 

HÁZASPÁR KINCSESTÁRA ZSIRÁN 
természetesen természetesen természetesen természetesen ☺☺☺☺        élvezetes élvezetes élvezetes élvezetes természettudománytermészettudománytermészettudománytermészettudomány    mindenkinekmindenkinekmindenkinekmindenkinek!!!! 

 

 

 

Családi házunk hangulatos kertjében kialakított „nyitott pajta” bemutatóhelyünkön 
szeretettel várunk családokat és gyerekcsoportokat elsősorban ősmaradványok, ásványok, 
kőzetek és más természeti érdekességek interaktív bemutatásával!  
 
„Ami a múzeumokban tiltva van az nálunk lehetséges!” 
 
A hozzánk látogató érdeklődőknek kb. 1,5-2 órás foglalkozást tartunk, melynek során a 
geológiai érdekességekre fókuszálva, a bemutató anyagokat kézbe véve megismerkedhetnek 
érdekes ősmaradványokkal, ásványokkal, kőzetekkel, egyszerű kísérletekkel fedezhetik fel a 
természettudomány néhány érdekességét. Binokuláris mikroszkópunk segítségével 
elvarázsolt világba vezetjük a kíváncsi vendégeket ahol egyebek mellett rácsodálkozhatnak 
a borostyánkőbe zárt rovarok hártyás szárnyára, és az 5 forintosból véletlenül 
kikristályosított „ásványok” kék fehér kristályaira is… Megmutatjuk a nálunk lévő bölcsek 
kövét és a bátrabbak végig mászhatnak barlangnak is beillő óriás fánk belsejében.  
A foglalkozás során a látogatókhoz alkalmazkodva tudományosan kísérletezünk avagy  
gyereknyelven varázsolunk.  

15 fő felett a gyerekeknek ketté bontott csoportos foglalkozást tartunk. Iskolai látogatás 
esetén a foglalkozást – igény szerint – az adott korosztály iskolai tananyagához igazítjuk 
(pl. 7. osztályos földrajz) 

A TERMÉSZET S.N. Kincsestár Zsirán a Locsmándi u. 8. szám alatt található, az ausztriai 
lutzmannsburgi Sonnentherme fürdőtől 800 m-re. A látogatáshoz előzetes bejelentkezés 
szükséges.  

Részvételi díj csoportoknak (min.10 fő) 500 Ft/fő 
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3.ISMERETTERJESZTŐ GEOLÓGIAI ELŐADÁSOK/ 

FOGLALKOZÁSOK BEMUTATÓVAL 

 
Természettudományi ismeretterjesztéssel foglalkozó szervezetek, erdei iskolák, könyvtárak 
és iskolák részére ajánljuk előadásainkat,  melyekhez kapcsolódóan minden esetben kézbe 
vehető bemutató anyagokat is viszünk! 

 
általános iskola alsó tagozat:  

 
KKKKincsesládaincsesládaincsesládaincsesláda    ––––    hordozható kincsesláda programunkat alsó tagozatos gyerekeknek 
ajánljuk. A program során geológiai érdekességeket mutatunk be, a gyerekek mindent 
kézbe vehetnek és egyszerű kísérleteket pardon, varázslatokat is végzünk. 

 
általános iskola felső tagozat: 

A valódi geolóA valódi geolóA valódi geolóA valódi geológia körülöttünk van!gia körülöttünk van!gia körülöttünk van!gia körülöttünk van!    ––––    a 7. osztályos geológiai tananyaghoz kapcsolódó 
gyakorlati bemutató a Kőszegi-hegység és a Soproni-hegység  tükrében 

    Miről mesélnek az évmilliók?Miről mesélnek az évmilliók?Miről mesélnek az évmilliók?Miről mesélnek az évmilliók? – bepillantás a magyarországi ősmaradványok világába. 
 

             középiskola:  

 
A nyugati végek geológiai érdekességeiA nyugati végek geológiai érdekességeiA nyugati végek geológiai érdekességeiA nyugati végek geológiai érdekességei     – bepillantás a Kőszegi-hegység, és környéke 
geológiájába. 

 
A nyugati végek geológiai érdekességeiA nyugati végek geológiai érdekességeiA nyugati végek geológiai érdekességeiA nyugati végek geológiai érdekességei – bepillantás a Soproni-hegység, és környéke 
geológiájába. 
 
Vulkánok világa körülöttünkVulkánok világa körülöttünkVulkánok világa körülöttünkVulkánok világa körülöttünk – geológiai érdekességek a dunántúli vulkanizmus 
tükrében (Ság hegy és környéke). 

 

a foglalkozások ára: 25 000 Ft/alkalom 


