Túra leírások
Pécsvárad város honlapjáról. Szerző: Müller Zsuzsanna
1. túra: A „Zengői Mária” és Püspökszentlászló
Zengői Máriának, vagy Zengő Csillagának nevezik a környékbeliek a Zengő északi
oldalában, kis kápolnában lévő Pieta szobrot. Az alatta húzódó, hűvös völgyben helyezkedik el
Püspökszentlászló, a püspöki kastéllyal és arborétummal.

Ugyanúgy indulunk, mint a Zengőre: Kossuth tér – Kálvin u. – erdészeti műút. A
sorompót (2,5 km) megkerülve tovább sétálunk a műúton. Az első nagy kanyarban mesék
hangulatát idéző házikót látunk (Komlós-völgy). Az út folyamatosan emelkedik. A második nagy
kanyar (Bodzás-völgy) után, balra a tisztáson esőházat, és a Zengő-emlékkövet találjuk (5 km).
Innen már enyhén lejt az út. Nem egészen 500 m-re széles kocsiút indul balra, felfelé. Rövid,
meredek szakasz tetején a sárga sáv jelzésű turistaútra jutunk. Megint balra tartunk, de
hamarosan meglátjuk a sárga kör jelzést, mely jobbra tér el a sárga sávtól. A jelzésen a Pietakápolnához jutunk (6,6 km).
A kápolnában Kiss György szobrászművész (1852-1916) emberméretűnél nagyobb
pieta-szobra áll, melyen a Fájdalmas Szűz tartja ölében a halott Krisztust. A kápolnához a
pécsváradi és a hosszúhetényi hívek pünkösdkor szoktak elzarándokolni.
kápolnától tovább a sárga kör jelzés a Zarándok-kút nevű forrásig vezet. A lefolyó forrásvíz
árkának bal partján jelzetlen, de jól kitaposott ösvényen Püspökszentlászlóra, az arborétum
kerítéséhez érünk. (Ha a kapu zárva van, jobbra érdemes kerülni.) Az arborétum É-i szélén áll a
kissé elhanyagolt állapotú püspöki nyaralókastély és a templom (7,5 km).
Az 1235-ben már létező, de később tönkrement kápolna helyére Eszterházy Pál pécsi püspök
építtetett új templomot, s mellé egy nyaralót 1797-ben. A kastélyban volt rövid ideig őrizetben
Mindszenti József bíboros hercegprímás. A kastélyhoz tartozó kápolna érdekessége az ovális
alaprajzú, fazsindely fedésű kupola.
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Az arborétum Hettyey Sámuel püspök (1898-1903) idejében létesült, különösen tűlevelű
gyűjteménye jelentős. A kastélytól É-ra, a hegyoldalban áll Szt. László királyszobra (1903), mely
rézlemezből készült.
A falu egyetlen utcáját egyetlen házsor szegélyezi. Az egykori iskolában a „Bazsarózsa”
kulcsos turistaház üzemel. Az utca közepe táján áll az „Életrendezés Háza”, egy lelkigyakorlatos
otthon, a nyugalom, az istenkapcsolat keresésének, a lélek rendbetételének helye. Létrehozója
és sokáig vezetője, a közszeretetnek örvendő Vác Jenő jezsuita atya volt, aki a kastély mögötti
temetőben nyugszik.
Püspökszentlászlóról a zöld négyszög jelzésű kövesút vezet Hosszúheténybe (Üvegmúzeum, 11,5 km). A kultúrház sarkánál induló utcán, majd a hetényi szőlőskertek alatt vezető,
széles kocsiúton (sárga háromszög jelzés) indulunk tovább. A jelzés balra eltér (a Zengő felé),
mi egyenesen megyünk. Jelzetlen, szántóföldek, erdőfoltok között vezető dűlőúton – amin régen
a hetényiek jártak a pécsváradi vásárba, s ezért vásár-útnak is nevezik – mindig a K-i irányt
tartva érünk vissza Pécsváradra (17 km). Püspökszentlászló Hosszúhetény felöl autóval is
elérhető.
A túratáv: 17 km, szintemelkedés: 300 m.
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2. túra: A Skóciai Szent Margit Út
Szt. Margit, Skócia legendáshírű királynéja, III. Malkolm király felesége (1045?-1093)
magyar származású volt. A helyi hagyomány, és a történészek többsége szerint a
Mecseknádasd határában található Réka-várban született. Tiszteletére létesült a „Skóciai Szt.
Margit Út” Pécsváradtól a Réka-várig, ill. Mecseknádasdig egyedi útjelzésekkel és táblákkal.
Túránk kezdőpontja ismét a Kossuth tér, Pécsvárad középkori főtere. A Kálvin utcán,
majd folytatásán, az erdészeti műúton megyünk a második sorompóig (2,5 km).

Itt tábla jelzi a letérést jobbra. A Margit út a zöld kereszt jelzéssel együtt halad. Enyhe
lejtőn jutunk a Büdös-kúthoz (3 km), majd hosszabb emelkedőn érünk fel az Antalképhez (3,7
km).
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Páduai Szt. Antal képét szemben, a fiatalosban, egy meghagyott nagy bükkfán találjuk.
Jobbra, széles kocsiúton ballagunk tovább. A tetőponton a zöld+ jelzés balra, lefelé indul (4,1
km), mi a közelítőleg szintvonal mentén haladó, széles Dóri-útra térünk (Dóri László erdészről
elnevezve). Egy széles vízgyűjtő keresztezése után erről balra letérünk (4,8 km), a Szép Ilonka
kilátóhoz (100 m).
A formájában gólyafészekre emlékeztető, fából készült kilátóból szép a kilátás a Rékavölgyre, a környező, erdős hegyhátakra. 2001-ben épült, tevezte Scholtz Péter erdőmérnök,
építette Iljin Petár ácsmester (mindketten pécsváradiak).
A kilátót jobb kéz felöl hagyva, meredek, majd szerpentinezővé váló úton a Réka-völgybe
ereszkedünk le (5,5 km). Alig 100 m-nyit kell megtennünk jobbra, s máris indulhatunk neki az
újabb emelkedőnek (utunk itt újra a zöld+ jelzéssel fut együtt). A Kolenplatten gerincét a
Vadászlaknál érjük el (6,5 km). A széles, gerincútra térünk, jobbra (K), s ezen jutunk el a Rékavárhoz. A sánc előtt filagória-szerű pihenő-esőbeállót építettek az út bal oldalán. A még ma is
jelentős méretű várárkon átjutva a kapubástya (lakótorony?) romjai mellett lépünk be az egykori
vár területére (10 km).
A vár alaprajza a hegygerinc formájához illeszkedően keskeny, hosszan elnyúló. Falaiból
kevés látható, a várárok azonban markánsan kirajzolódik. A romok DNy-i végén, a hajdani
tornyot sejtető magasodáson helyezték el 2007-ben a Skóciai Szt. Margit Emlékkövet, melyet a
minden év november közepén megtartott zarándok-túra résztvevői virágokkal borítanak el.
A várból ÉK felé, meredek, köves ösvényen jutunk le a Réka-völgy végébe, az Óbányát
Mecseknádasddal összekötő közútra, a hajdani Stein malom épületéhez (10,8 km). Itt találjuk a
„malenkij robot”-ból hazatért mecseknádasdiak által emelt Szt. Margit keresztet, valamint a
várról szóló ismertető táblát.
A nem túl forgalmas műúton jobbra (K) indulva Mecseknádasdra érünk. A falu közepén
álló plébániatemplom (13,5 km) Skóciai Szt. Margit egy apró csontereklyéjét őrzi. Nagyméretű
festmény és fából faragott szobor idézi szintén szentünk emlékét. Nádasd központi
buszmegállójából (14 km) a Bonyhád (Szekszárd) és Pécs között közlekedő autóbuszjárattal
térhetünk vissza Pécsváradra.
A túratáv: 14 km, szintemelkedés: 400 m.

4

3. túra: Cigány-hegy, Kisújbánya, Óbánya
A Keleti Mecsek szívébe vezet el ez a túra. Kilátótorony, szép falu, s a Mecsek legszebb
völgye az úticélunk, s ha tavasz van, a bazsarózsát is megcsodálhatjuk.

Pécsvárad, Kossuth térről indulunk a fentieknél kissé hosszabb túrára. A Kálvin utca
erdészeti műútban folytatódik felfelé. Elhagyjuk a két sorompót, a mese-házikót, a Zengő
emlékkövet (5 km). A kék négyzet jelzésű turistaút a Zengő-emlékkőnél csatlakozott a műútba,
letér balra (5,6 km), Püspökszentlászló felé. Jobbra a Róka-hegy (497 m) magasodik. A bánáti
bazsarózsa talán legdúsabb termőhelyén járunk. Április végén, májusban csak úgy piroslik a sok
virág a Vöröspart oldalában, a fiatal erdőben, de közvetlenül az út mentén is láthatunk
bazsarózsa töveket.
Kérem, ne felejtsék el: a bánáti bazsarózsa (Paeonia officinalis) hazánkban csak itt
előforduló, szigorúan védett, növény. Csodálják meg szép virágát, fényképezzék, de ne tépjék
le, ne tapossák el!
Hamarosan jobbról esőbeállót látunk (7 km), a mellette meredeken induló turistaút
mellett (sárga sáv jelzés) a nem túl bő hozamú, de nyáron is frissítően hideg vizű Diós-kút kínál
alkalmat pár perces pihenőre (a műúttól 80 m). Meredeken kapaszkodunk tovább a Hárs-tető
(545 m) oldalában. A gerincen áthaladva (7,4 km) a kellemesen hűvös északi lejtőn hamarosan
kiérünk az erdőből a Miske-tető széles hátára. Az erdő beszűkítettsége után hirtelen tágul ki a
horizont. A legelő túlsó végén utunk újra emelkedni kezd, keresztezzük a Kisújbányára vezető
műutat (9 km), tovább kapaszkodunk a kőtörmelékes meredekeken, míg a Cigány-hegy (524 m)
ellaposodó tetején meg nem látjuk a kilátó-tornyot (9,3 km).
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A Cigány-hegyi kilátó 2007-ben épült a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatósága és a
Mecseki Erdészeti Zrt. összefogásával. A Keleti-Mecseknek szinte a geometriai középpontjában
álló toronyból a terület változatos domborzati formái, az erdő borította hegyhátak és völgyek
szemet gyönyörködtető, lelket pihentető látványt nyújtanak. A kilátó mellett asztal, padok,
tűzrakóhely szolgálja a pihenést.
A tetőről vissza kell ereszkednünk a műútig (300 m), azon balra, a fából faragott szt. Márton
szobrot elhagyva Kisújbányára (Neuglashütte) jutunk le (10 km).
A XVIII. sz.-ban német üvegfúvók alapították a falut. Az üveggyártás megszűnte után, a XIX. sz.ban fából készítettek használati tárgyakat. Híres volt a glashüttei klumpa. (A hollandokéhoz
hasonló facipő, melybe könnyű volt belelépni, ha a házból az udvarra, vagy az istállóba kellett
kimenni. A sváb falvakban volt elterjedve.) A múlt század végén a falu elnéptelenedett, mára
üdülőfaluvá vált.
A kék sáv jelzésű turistaúton hagyjuk el a házakat, kelet felé tartva (11 km). A Mecsek legszebb
völgyének mondott Óbányai-völgyben megyünk tovább. A helyenként nagyon keskeny
völgytalpon a patakon többször átkelve, néha a mederben kőről-kőre ugrálva az előrejutás nem
mindig könnyű. A völgy szépsége, a patak változatos medre, a sajátos klíma megtapasztalása
megéri bakancsunk vízállóságának tesztelését.

A völgy elején, az út jobb oldalán látjuk Dr. Péceli Endre (kisújbányai orvos) emlékkövét.
Vele szemben, a patak túloldalán forrás, esőbeálló, tűzrakóhely hívogat. A jelzett úton tovább
egy fahíd következik. Balra lenézve látjuk az érdekes „ferde vízesést”. A patak vize az elferdült
mészkőpadokon oldalazva folyik le. A közelben van a patak jobb partján a csepegő szikla is,
mely különösen télen szép látvány, amikor a csepegő víz jégcsapokká merevedik.
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A következő szakaszon a patak a völgytalp teljes szélességét elfoglalja. Ha nem akarunk
„cipőben lábat mosni”, nagy gonddal kell minden lépésünkhöz a megfelelő követ a mederben
kiválasztani.
Újra szárazra érve, a patak bal partján a Dr. Pataki József kulcsosházat, kicsit lejjebb az
egykori Krémer-tanya, majd a Vecsey-tanya épületét találjuk. Innen már könnyedén, sétálva
jutunk el a pisztrángos tavakhoz, mellettük elhaladva Óbánya (Altglashütte) nyugati végére (14
km).
Óbánya zömében német nemzetiségűek lakta, Kós Károly díjas település. Már az Árpád
korban lakott terület volt, de önálló településként az írások először 1773-ban említik. „A török fél
lábbal még Magyarországon volt, amikor Schwarzwald kopasz hegyei alól elindult néhány német
család az Ígéret Földje felé…” olvasható a falu honlapján. Az üvegkészítés megszűntével a
fazekasság lett a lakók jellemző foglalkozása, mely ma is él, műhelyük megtekinthető. Óbányát
kellemes klímája, a völgyből áramló, mindig friss levegő, a bebarangolható szép környék
keresett üdülőhellyé teszik. Országos hírű, látványos programja a német őshazából magukkal
hozott, télűző hagyomány, a „Tűzkerék” gurítás. Minden évben nagyböjt első vasárnapján, az
este 6 órai harangszó után gurul le a hegyről a tüzes kerék, nagyszámú nézősereg figyelmétől
kisérve.
A falutól DK-re, a „tűzkerék-gurító” hegyoldal fölött 2009-ben kilátótorony épült, melyről
szép a rálátás a községre és a környező hegyekre. Megközelíthető a sportpályától induló zöld
háromszög jelzésű turistaúton.
Az egyutcás falun végigsétálva a völgyben futó bekötőúton Mecseknádasdra érkezünk
(19 km), ahonnan a Bonyhád és Pécs között menetrend szerint közlekedő autóbuszjárattal
utazhatunk vissza Pécsváradra.
A túratáv: 19 km, szintemelkedés: 380 m.
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4. túra: Pusztabánya, Hidasi-völgy
Az eddigieknél kissé hosszabb túra a XVIII. századi üveghuta romjaihoz, és egy vadregényes
völgybe vezet.
Pécsvárad, Kossuth térről indulunk. A Kálvin utca erdészeti műútban folytatódik felfelé.
Elhagyjuk a két sorompót, a mese-házikót, a Zengő emlékkövet (5 km). A kék négyzet jelzésű
turistaút, mely a Zengő-emlékkőnél csatlakozott a műútba, letér balra (5,6 km),
Püspökszentlászló felé. Ezt követjük. Meredek, majd ellaposodó lejtőn az arborétum
kerítéséhez, mellette továbbhaladva, a kastélyt megkerülve a kert bejáratához érünk (6,6 km).
(Püspökszentlászlóról a T.1.-ben található leírás.)
Végigmegyünk a falu egyetlen utcáján, melynek csak a hegy-felöli oldalán állnak házak,
a másik oldalon csupán az öreg harangtorony árválkodik. Az utolsó ház után (7,5 km) jobbra, a
kék háromszög jelű útra térünk. Széles mezőn, majd fák közé érve a Kis-tóti-völgyön a Daragói
Nagy forráshoz érünk. Az út fokozatosan emelkedik, nemsokára meglátjuk balról az üveghutarekonstrukciót, s a régi huta maradványait (9,5 km).
Az üvegolvasztó kemencék fűtése igen sok fát igényelt. A huta környékén az erdő
kifogyásával az üzemet mindig odébb telepítették. Így keletkezett az óbányai és a kisújbányai
„Glashütte” kimerülése után a harmadik Kelet-mecseki üvegolvasztó Pusztabánya területén. Itt
az 1780-as – 1810-es évek között folytattak üveggyártást. E legfiatalabb huta körül nem maradt
meg állandó település. Ennek köszönhetően a huta építőanyagát nem használták fel, így ideális
régészeti lelőhellyé vált. Pusztabánya hutáját 1995 nyarán a Mecseki Erdészeti Rt.
támogatásával tárták fel. A feltárt huta alapján, hozzáértő, lelkes szakemberek segítségével az
Országos Erdészeti Egyesület 1995. évi Vándorgyűlésére elkészült a kemence működőképes
rekonstrukciója.
A nagy tisztáson áll Szatyor Győző pécsi faszobrász Életfa c. alkotása, valamint a
Mecseki Erdészeti Zrt kezelésében lévő kulcsos turistaház.
Az erdei műutat keresztezve (9,6 km), a zöld kereszt jelzésű turistaúton indulunk tovább
ÉÉNy-i irányban, vízszintesen, majd lefelé a Hidasi-völgybe. Átkelünk a patakon, s a túloldalán a
folyásirányba fordulunk a kék sáv jelzésen (10,3 km). A völgyben jó vizű források sora fakad: a
Betyár-, György-, Wein-, Pius-, Lajos-forrás. A régen hangulatos tisztásokat ma többnyire
csalánerdő borítja. A völgy fő attrakciója a Csurgó (12 km). Egy É-ról, magasabb szinten érkező
patak-mellékág szinte függőleges mésztufa sziklákkal burkolta a meredek völgyoldalt, s azon
képez látványos vízesést. Utunk a Völgységi-patak völgyébe torkollik, ahol a Hosszúhetény –
Magyaregregy közút vezet (13,3 km). Ezen megyünk egy keveset balra (DK), majd továbbra is a
kék jelzést követjük, átkelünk a patakon és fenyőerdőben, erős emelkedővel érünk a Komlóhoz
tartozó Zobákpusztára (14,4 km) (350 m tszf. a Mecsek legmagasabban fekvő települése). Az
élelmiszerbolt (14,5 km) előtt elhagyjuk a kék sáv jelzést, balra, a kék négyszöggel jelölt útra
térünk. Elhaladunk a Gyopár-kulcsosház, majd a Cigány-, később a Szőke-forrás mellett.
(Ezen az erdőrészen a Pécsváradi Erdészet az ún. szálaló erdővágással végzi a fakitermelést.
Ezáltal nem képződik tarvágás, a terület erdőborítottsága folyamatos marad.)
A Pap-rétre kiérve keresztezzük az erdészeti műutat (17 km), s jelzett utunk folyamatos lejtővel
a püspökszentlászlói völgybe ér le (17,8 km).
Innen mehetünk balra, tovább a kék négyszög úton, végig Püspökszentlászlón, a
kastélyon túl fel az erdészeti műútra, azon jobbra, Pécsváradra (26 km). Vagy indulhatunk a
völgyben lefelé (zöld négyszög jelzés) Hosszúheténybe, s onnan a sárga háromszöggel indulva,
a vásár-úton Pécsváradra (lásd: T.1. túra). A két út kb. egyforma hosszú.
A túratáv: 26 km, szintemelkedés: 500 m.
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5. túra: Zengővárkony, Réka-völgy
Kegyeleti túra: Rockenbauer Pál sírja után a Legénysírt keressük fel, majd a Réka-völgy
egy szakaszát járjuk be.
Pécsvárad, Kossuth térről a Kálvin utcán indulunk fölfelé. A református templomnál (0,5
km) jobbra térünk a Temető utcába. Innen a piros kereszt jelzést követjük a szőlők, tanyák
között vezető keskeny aszfaltúton. Egy idő után a P+ jelzés balra, egy földútra tér. Ezt követjük.
Amikor újra aszfaltos úthoz érünk (2,2 km), álljunk meg egy pillanatra. Balra, a földbevájt
lépcsőkőn fellépkedve a híres-nevezetes szelídgesztenyésben az ösvény Rockenbauer Pál
természetfilmes sírkövéhez vezet (100 m).
A „Másfélmillió lépés Magyarországon”s számtalan egyéb magyarországi, és külföldi
természeti szépséget bemutató TV-film alkotója a Dél-dunántúli kék túraútvonal bejárása (…És
még egy millió lépés…) során járt vidékünkön, s végakarata szerint, halála után itt, a
gesztenyésben helyezték örök nyugalomra.
Az aszfaltútra visszatérve, balra, az egyre meredekebbé váló lejtőn, présházak között
érünk le Zengővárkonyba. A patak előtt balra, a Kossuth L. utcán a Tájház előtt haladunk el (2,6
km). Tovább is a kék négyzet jelzést követve, a meredeken emelkedő Ady E. utcán hagyjuk el a
falut. (Zengővárkony látnivalói az S.2. séta leírásában olvashatók.) A zengővárkonyi
szelídgesztenyés mellett, szántóföldek között, majd a rezulásban a jelzések megtalálása nem
mindig könnyű. Keresztezzük a Kócsid-völgyet, és a szálerdőbe érve balra, a piros háromszög
jelzésű útra térünk (5,5 km). A folyamatosan emelkedő úttól balra találjuk a Legénysírt (7,3 km).
A szerb megszállás idején (1918-1921) a Mecsek gerincén, itt, előttünk a Kecske-háton volt
kijelölve a demarkációs vonal, idáig szerették volna a szerbek megszerezni a területet. Egy ifjú,
Szegedi László, Zengővárkonyból Óbányára ment a kedvesét meglátogatni, szokás szerint a
legrövidebb úton, az erdőn át. A szerb határőrök lelőtték. Szalai Sándor várkonyi bírónak
elrendelték, hogy a lelőtt fiatalembert ott a helyszínen temesse el. A síron fakereszt állt.
Kelemen László erdész, a terület „gazdája" 1996-ban állíttatta a ma is látható síremléket szürke
márványból. (Töttös Sándor elbeszélése alapján.)
Egy keveset még felfelé kell mennünk a Kecske-hát gerincéig, azután az É-i oldalon,
meredeken ereszkedünk le a Réka-völgybe. A hegylábnál erdészeti műútra érünk (8,8 km),
balra (DNy) induljunk el rajta (piros kereszt jelzés). Hamarosan az épített út végéhez érünk
(forduló-hurok). Átkelünk a Halász-, vagy más néven Öreg-patakon, s folytatjuk a jelzések
követését a völgyön felfelé. A mély völgybe keveset süt be a Nap, az út az év nagy részében
sáros, kátyús. Keresztezzük a zöld kereszt, és a Szt. Margit utat (9,8 km). Néhányszor még
átlábalunk a patakon, egyszer csak feltűnik a völgy végében álló Réka-kunyhó pavilonjának
piros teteje. Balra, az évszázados fenyőfák alatt, asztalt, padot, tűzrakóhelyet, esőbeállót
találunk, s az Etelka-forrás friss vizével üdíthetjük magunkat. A pécsváradiak kedvenc piknikező, kirándulóhelye, turistautak találkozópontja ez a völgyfő (11,3 km).
(A kék négyszög jelzésen Ny-felé indulva a Zengő-kőhöz, majd Püspökszentlászlóra, az
É-i ágon Kisújbányára juthatunk.)
Ha kipihentük magunkat, a piros kereszt jelzésű, széles úton induljunk tovább, D-i
irányban, felfelé. A gerincen, a teherautók által kijárt, széles (sáros) úton, jobbra a Pécsvárad –
Pusztabánya közötti erdészeti műútra érünk ki (12,4 km). Ezen balra, lefelé haladjunk.
Nemsokára meglátjuk a Komlós-kanyar mese-házikóját. Néhányszáz méter, és a sorompónál
vagyunk, ahol a Zengőre vezető és a Szt. Margit utak elágaznak (13,5 km). Tovább, lefelé az
aszfalton még 2,5 km a pécsváradi Kossuth tér (16 km).
A túratáv: 16 km, szintemelkedés: 400 m.
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Az egyesületünk anyaga
(egyesület elnöke: Vass Adrienn)
A Zengő
A Zengő a Mecsek legmagasabb csúcsa (682 m). Amióta a pécsváradiak, a
hosszúhetényiek, a természetvédők kitartó ellenállása meghiúsította a lokátor-építést, a hegy
búcsújáró hellyé vált. A Zengő megmászása már inkább a túra kategóriába tartozik. Magas
sarkú cipőben nem ajánlott nekivágni.
A Kossuth térről felfelé indulunk a Kálvin utcán. Elhaladunk a református templom előtt.
Az erdőbe érve az aszfaltút, mint erdészeti magánút folytatódik. A görbe sorompó a lőtér
közelségét jelzi. Szerencsénkre a honvédség már évek óta nem használja a területet, a
sorompó mindig nyitva áll, az út szabad. Nem messze, az út bal oldalán az erdészet
oktatótábláin a Mecsek védett növényeit ismerhetjük meg. A műúton továbbmenve újabb
sorompóhoz érünk. Ezt többnyire zárva találjuk, az erdészet védekezik vele a jogosulatlan
úthasználat és a falopások ellen. Ha kevés az időnk, idáig autóval is feljöhetünk.
A sorompó előtt kb. 20 m-rel kijárt kocsiút indul balra, felfelé. Ezen folytatjuk utunkat.
Nem túl meredek, de húzós emelkedő következik. Balról becsatlakozik utunkba a sárga sáv
turistajelzés, ezt kell követnünk a csúcsig. Balról fiatalos, jobbról öregebb, ritkásabb erdő kísér.
Koratavasszal az Illatos Hunyor nyílik a fák között, nyár végén a szederbokrok termését
kóstolgathatjuk. Az emelkedő ellaposodik, tisztásra érünk. (Balra, a piros+ jelzésen Pécsváradra
érhetünk vissza.)
A csúcs felé most meredek kaptató következik. Az irtáson álló magaslesből szép kilátás
nyílik a Mecsek nyugati előhegyeire. Egy rövidke, pihentető lejtőn a Zengő-nyeregbe érünk,
tűzrakóhelyet, esőbeállót épített itt az erdészet. Ezen a környéken április végén, májusban
biztosan látjuk a Bánáti Bazsarózsa nagy, piros virágát az erdő fái alatt (szigorúan védett, csak a
fényképét vigyük haza!)
Enyhe, majd egyre komolyabb emelkedőn kapaszkodunk tovább, de már közel a cél. Az
egykori Zengő-vár sáncára felérve meglátjuk a csúcson álló betontornyot, mely tulajdonképpen
geodéziai mérőtorony, s a magyarországi alappont hálózat méréseihez építette a Pécsi
Geodéziai Vállalat. A csúcson, asztalokat, padokat, tűzrakóhelyet találunk.
A torony tetejéről a távolabbi környékre van csak kilátás, mert a fák a közvetlen
környéket takarják. Jól látszanak a Mecsek-gerinc csúcsai. A legközelebbi a Hármas-hegy (604
m), messzebb a Pécs feletti Misina a TV-toronnyal (535 m), a Tubes (611 m), és a sort a Jakabhegy tömbje zárja (592 m). Dél felé a Villány feletti Szársomlyó és a Tenkes-hegy látszik, K felé
a Mórágyi gránitrög hullámos háta. Ha nagyon tiszta időt fogunk ki a Badacsonyt, a paksi
atomerőművet, a bajai kikötő gabonasiló-tornyát, a Drávát kisérő ártéri erdőket is láthatjuk, s a
DNy-i láthatárt a horvátországi Papuk-hegység kéklő gerince zárja le.
Az egykori Zengő-várból a sáncokon kívül mindössze egy bástya (lakótorony?) romjai
láthatók a kilátótól É-ra.
A sárga háromszög jelzés mentén, mintegy 200 m-re a csúcstól egy vas keresztet látunk
az erdőben, amit az I. világháborúból hazakerült férfiak állítottak, s manapság is sokan
virrasztanak mellette a nagyszombatról húsvét vasárnapra virradó éjszakán.
A csúcsról lejuthatunk Hosszúheténybe (sárga 5 jelzés), vagy Püspökszentlászlóra
(sárga sáv jelzés). Pécsváradra legegyszerűbb ugyanazon az úton visszamenni, amin feljöttünk.
A meredek alatti tisztástól a piros+ utat is választhatjuk.
Távolság az erdészeti sorompóig: 2,5 km, onnan fel a csúcsig: 2,4 km, összes
szintemelkedés: 450 m.
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Nyaralás a Zengő lábánál - Töltsd a szabadságodat, a vakációdat aktívan!
A Kelet - Mecsekben, Pécstől 15 km-re, a Zengő és a Hármashegy lábánál fekszik a
vendégszeretetéről és titkairól híres Hosszúhetény.
Ha eljössz velünk, megismertetjük Veled a hegyek, az erdők titkait, megnézzük az állatok
nyomait, sóbarlangot keresünk a Hármas-hegyen, meghódítjuk a Zengő –várát.
Gyere velünk, és hozd el aput és anyut is!
Hetényi faluséta
A faluséta során megcsodáljuk Hosszúhetény utcáit, érdekes házait, és a régi malmait,
túravezető segítségével.
Éjszakai kaland - CSILLAGKUKUCSKA
Este felhőtlen időben kimegyünk a Hosszúhetényi rétre (Basa-gödör), csillagokat és
csillagképeket kukucskálni. Megkukucskáljuk a Csodatévő táltost, a Sarkcsillagot, az
aranyalmák őrét a Sárkányt, és hazánkból egyetlen megfigyelhető extragalaxist, az Andromédát,
és még sok-sok érdekes, titokzatos csillagképet.
Kukucska időtartalma: 1,5 - 2 óra
Találkozó: Hosszúhetény – Templom előtt
Kerékpártúra a Pusztabányai üveghutákhoz
A Kelet –Mecsek erdeiben, a Pécsváradi Apátság és a Pécsi Püspökség birtokain több
mint száz éven keresztül folyt üveggyártás. A 17. század végétől a 19. század elejéig négy
üvegkészítő műhelyben olvasztottak és fújtak üveget a Németországból és Csehországból
érkezett hutamesterek.
Túránk során Josef Adler hutamester, hajdani üvegkészítő műhelyének máig fennmaradt
romjait tekintjük meg Pusztabányán.
Túra útvonala: Hosszúhetény – Püspökszentlászló (Esterházy Pál László pécsi püspök
nyári kastélya, Kápolna, Arborétum, Szent László szobor megtekintése) – Diós kút –
Betyártanya – Pusztabánya (üveghuták helyszíne)– Zobákpuszta - Hosszúhetény
Indulás: Hosszúhetény – Fő tér
Túra hossza: 18 km
Nehézségi fok: közepesen nehéz (köves úton, erdei úton, aszfaltozott erdészeti úton)
Kerékpárok: 21 sebességes Caprine típusú túrakerékpárok
Kincsvadászat a Mecsekben
Bakancsos túra a Kelet- Mecsek legszebb völgyein keresztül halad, ahol földtörténeti
ritkaságokkal (csepegő-sziklával, a „ferde-vízeséssel) ismerkedünk meg, a geológiai
látnivalókon kívül az állatvilágot, és a Mecsek különleges növényeit is megismerhetjük.
Túraútvonal: Hosszúhetény –Völgyi rétek - Püspökszentlászló– (Esterházy Pál László
pécsi püspök nyári kastélya, Kápolna, Arborétum, Szent László szobor megtekintése) - Diós-kút
- Hárs tető (545 m) – Miske tető – Kisújbánya – település egykori lakói üvegfúvók voltak (Szent
Márton templom, házak) – Óbányai völgy (Fazekas kiállítás- Falumúzeum, Templom,
Pisztrángos tavak) – Döngölt árok – Kólenplatten – Somogy hegy – Hárs-tető –
Püspökszentlászló – Hosszúhetény.
Túra hossza: kb. 22 km Túra időtartalma: egész napos
Nehézségi fok: könnyű túra
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Bakancstúra a Zengőre
Zengő, a Kelet- Mecsek legmagasabb hegye, 682 m magasságával úralja a környéket. A
hegycsúcson 13. századi Miklósvár romjait tekintjük meg. A kilátóból csodálatos a kilátás a
környező hegyekre és környékre.
A hegycsúcsra felérve nyílt tűzön megsütjük ebédünket.
Túra hossza: 15 km Túra időtartalma: 4 óra
Nehézségi fok: közepesen nehéz
Üveges mesterségek nyomában
A Kelet –Mecsek erdeiben, a Pécsváradi Apátság és a Pécsi Püspökség birtokain több
mint száz éven keresztül folyt üveggyártás. A 17. század végétől a 19. század elejéig négy
üvegkészítő műhelyben olvasztottak és fújtak üveget a Németországból és Csehországból
érkezett hutamesterek.
A túra előtt Hosszúhetényben megtekintjük az Üvegkiállítást, ahol a Pusztabányán feltárt
üvegedényeket, üvegtárgyakat, üveggyártással kapcsolatos ismereteket szerezhetünk.
Végcélunk Josef Adler hutamester, hajdani üvegkészítő műhelye Pusztabányán.
Túra útvonala: Hosszúhetény (Üvegkiállítás) – Völgyi rétek –Kis-tóti völgy – Pusztabánya
(Üveghuták)
Túra hossza: 10 km Túra jellege: bakancsos túra
Túra időtartalma: 4 óra
Nehézségi fok: közepesen nehéz
Pécsváradi vár meghódítása - drótszamárral
Hosszúhetényből a vásári úton kerekezünk át Pécsváradra és meghódítjuk Szent István
király által alapított bencés monostorra épült várat, amely az egyik legjelentősebb középkori
emlékünk.A vár és a Kápolna mellett a Vármúzeumban - vártörténeti, régészeti kiállítással is
megismerkedünk.
Túra hossza: 18 km Indulás: Hosszúhetény – Fő tér
Túra útvonala: Hosszúhetény – régi vásári út – Pécsvárad
Túra időtartalma: 5 óra
Nehézségi fok: könnyű (vásári földes út, köves út, aszfaltozott út)
Gyógynövénytúra a Mecsekben - Fűben-fában orvosság van!
A túra résztvevői megismerkedhetnek, és összegyűjthetik a Mecsekben az évszakoknak
megfelelő varázsfüveket, megismerkedhetnek régi praktikákkal, ahogy az öregek csinálták.
Túra hossza: 6 km Indulás: Hosszúhetény – Fő tér
Túra időtartalma: 3 óra
Nehézségi fok: könnyű – gyógynövény gyűjtögetés
Kerékpártúra a borok útján
Kerékpártúránk során az ország legdélibb borvidékét járjuk be, ahol legkarakteresebb ízű
borokat termelik. A hagyomány szerint a borászat itt, e vidéken született. A borászat mellett
számos történelmi, kulturális, és természeti érdekességeket is megnézünk.
Túra hossza: 60 km Indulás: Kozármisleny
Túra útvonala: Kozármisleny – Újpetre – Palkonya (piros kupolás templom ma a hazai
körtemplomok egyik legszebbike) – Villánykövesd (A híres Pincefalu, a baranyai németség egyik
legszebb települése a Villányi-hegység északkeleti csücskében fekszik) – Villány (a történelmi
borvidék központja, Bormúzeummal) – Nagyharsány (a hegybe vájt Múzeum – Szoborpark) –
Siklós (ország egyik legépebben megmaradt várkastélya- Tenkes kapitány vára) – Vokány –
Újpetre- Kozármisleny
Túra időtartalma: egész napos
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Nehézségi fok: közepesen nehéz (aszfaltozott út)
Információ, akik megszervezik a nyaralásodat:
Hosszúhetényi Falusi Turizmus és Vendégvárók Egyesülete
Vass Adrienn
7694 Hosszúhetény, Hármashegy u. 12.
Mobil: 30/526-9494
Tel: 72/490-108
Email: hetenyturizmus@t-online.hu

Kerékpárkölcsönzés – a Zengő lábánál, Hosszúhetényben Baranyában
Caprine típusú női, férfi teleszkópos túra-kerékpáraink 3 különböző méretben kölcsönözhetőek.
A kerékpárok 21 sebességesek és mindegyik kényelmes nyereggel, csomagtartóval,
kulacstartóval, világítással, sárvédővel és csengővel van felszerelve.
A Kelet-Mecsek erdőségei, megbúvó kis falvai ideális helyszínt biztosítanak a kerékpározáshoz.
Látogasson el hozzánk!
Érdeklődni: Vass Adrienn
7694 Hosszúhetény, Berki Fülöp u. 12.
Tel. 72/490-108
Mobil: 30/526-9494
Email: adrienn@helian.hu
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