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A székelykapus bejárattól egyenesen, a Mediterrán ösvényen indulunk útnak.  

1. Balra, a víztározót és a faragott szobrokat elhagyva egy jegenyefenyő 

csoport látszik.  

Ezek a szép, kúpos, örökzöld fák fiatal korukban lassan nőnek, de edzettek, 

ellenállóak. Az állandóságot, a kifogyhatatlan energiát, az életigenlést 

szimbolizálják, talán ezért is oly kedvelt növények. 

Közelebb sétálva és az avarban keresgélve, kis magoncokra bukkanhatunk.  A 

jegenyefenyők tobozai az időjáráshoz alkalmazkodnak: jó időben és napsütésben 

kinyílnak, eső előtt borús időben pedig bezárulnak. Mikor megérnek, szétesnek, 

apró magjai a földbe kerülnek, ebből fejlődnek ki a magoncok. 

A MAG a vég és a kezdet, 

az öröklődő lényeges tulajdonságok hordozója, 

jelképezi a sokszorozódást és az elterjedést, 

a folytonosságot és a változást, a túlélést, 

a megújulást és a születést 

(Heidegger) 

  

http://www.parazskozpont.hu/programok/20170211_000000_20170401_000000_szerelmi_kalandtura_2017_kecskemet
http://www.parazskozpont.hu/programok/20170211_000000_20170401_000000_szerelmi_kalandtura_2017_kecskemet


 

2. Az ösvényen továbbhaladva - balról mielőtt a Szélesutat elérnénk –  

a mediterrán táj jellegzetes fái magasodnak fölénk: ezek a libanoni 

cédrusok.  

Törzsük szép, egyenes, fáját illatos gyanta itatja át, és ez rendkívül ellenállóvá és 

tartóssá teszi. Templomok és hajók építéséhez régen nagyon sok fát kivágtak 

Libanon térségében, állományait majdnem teljesen kiirtották. Ma egy keresztény 

szekta – a maronitáké - őrzi megmaradt ligetes állományait. 

A zsidó-keresztény hitvilágban szereplő fák közül a libanoni cédrus az egyik 

legnevezetesebb. Az erő, szépség és nemesség szimbóluma. Mint hosszú életű 

örökzöld fa, az örök élet és a Paradicsom jelképévé vált.  

 

 

 

 

„Az ő szárai márványoszlopok; 

melyek tiszta arany talpakra 

fundáltattak; 

az ő tekinteti, mint a Libánus; 

tetszetes, mint a czédrusfa.  

(Énekek Éneke 5, 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. A Szélesutat keresztezve az Örökzöldek ösvényére érünk. Ezen tovább 

haladva, a Kaán Károly emlékmű után jobbra találjuk a kocsányos 

tölgyeket. 

Az óriási méreteket elérő és hatalmas összefüggő erdőségeket alkotó tölgyek a 

magyar és az európai erdők „királyai”. Az Alföldön élő kocsányos tölgy hosszú 

életű, fája szép, tartós és szilárd. Sokoldalúan felhasználható a fája: igényes bútor, 

ajtó, ablak, parketta, hordó, vasúti talpfa és szép dísztárgyak készülnek belőle. A 

tölgyfa jelképezi az ősök tiszteletét, a rendületlen kitartást. 

 

 

„A tölgyek alatt 

Szeretek pihenni, 

Hova el nem hat 

Város zaja semmi. 

Zöld lomb közein 

Áttörve az égbolt 

S a rét mezein 
Vegyül árny- és fényfolt.” 

(Arany János: A tölgyek alatt) 
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4.   Lourdesi barlang - a Mária kápolna mellett 

A Mária jelenések tiszteletére emelt barlang több mint 50 éves borostyánnal van 

befuttatva. Itt jól megfigyelhető a heterofíllia jelensége. Egy növényen két levélalak 

fordul elő: a vegetatív kúszóhajtások levelei szeldeltek és árnyéktűrőek, míg a 

felkapaszkodó, napos, részen fejlődő fényleveleik szív alakúak. A borostyánok 

erőteljes kúszó hajtásaikkal és kapaszkodó gyökereikkel terjeszkednek, ám ezek a 

kapaszkodó gyökerek tápanyagot és vizet nem szívnak fel, csak akkor alakulnak át 

szívó gyökerekké, ha talajt érnek.  

A borostyán örökzöld kúszónövényként évszázadok óta a halhatatlanság és a 

hűség jelképe. A régi görög papok egy köteg borostyánt nyújtottak át az egybekelő 

párnak. Napjainkban is gyakori kísérője az esküvőknek, a házastársi szerelem és 

hűség szimbólumaként a menyasszonyi csokor és a koszorúslányok csokrainak 

dísze. A keresztény hagyományokban a szeretet és a barátság szimbóluma.  

Szerelmi kalandtúra a Parázs Központ szervezésében 

http://www.parazskozpont.hu/programok 

Kérdés: a 4 növény közül melyik tetszett legjobban? Küld el válaszodat 

sms-ben a 03-598-36-08 számra! A matricát a Parázs Központ 

irodájában átveheted. (Lestár tér 2. –Korda bolt mellett)  
 

  
 

       


