Püspökszentlászló várhódító kerékpártúra
Túra hossza: 39 km
Nehézsége: Közepes
Terep: Hegyvidék
A kerékpártúra a püspökszentlászlói haranglábtól indul (1). A falun Dél felé haladva a zöldnégyzet
jelölést követve tekerünk át.
Utunk első állomása Hosszúhetény lesz(2). Innen a sárga háromszög jelzésen haladunk tovább egy
földúton. A szőlőhegy lábánál a sárgaháromszög jelzés balra kanyarodik, mi viszont tovább
megyünk a földúton Pécsváradra az első várhoz(3).
A pécsváradi vártól a Kossuth utca-Kálvin utca-Temető utca vonalon haladunk tovább a kékkereszt
jelzésen Zengővárkonyig (4). Innen továbbra is a kékkereszt jelzést követjük addig, még az bele
nem csatlakozik a kékbe. Innen a régi 6-os út vonalát követve az adótorony(5) mellett haladunk
tovább, még el nem érjük a 6-os utat, amelyen Mecseknádasdra gurulunk be.
A települést az Árpádkori templomnál érjük el (6). Itt találjuk meg a piros túra jelet, amelyen
haladva áttekerünk Nádasdon a nádasdi várhoz(7). (Ez a második várunk.)
Ugyanezen az úton visszakarikázunk vissza a templomhoz. Ott találjuk meg a zöldtúrista jelet,
amely egy ideig a pirossal halad együtt. A zöldet követve egy kereszteződéshez érünk, ahol balra
kanyarodva immár földes úton a felhajtunk a harmadik várunkhoz a Réka várhoz(8).
A vártól a zöldön visszaereszkedünk az aszfalt út szintjére. Itt a piroskeresztet követve a Rékavölgyben tekerünk tovább. Ez a föld út a Bodzás-völgyben folytatódik a kéknégyzet jelzésen.
Zengőkőnél (9) kiérünk az aszfaltos útra jobbra fordulva haladunk azon tovább. Hamarosan balkéz
felől egy földes út kapaszkodik fel a hegyre sárga jelzéssel. Ezen haladva érjük el túránk utolsó
várát a Zengő-várat (10).
Innen sárga jelzésen haladva visszafelé Püspökszentlászlóra jutunk, a kerékpártúránk véget ér.

Látnivalók
Püspökszentlászló
•
•
•
•
•
•

Püspöki kastély és templom (a jó állapotú, de romló kastély nem látogatható)
A kastély melletti arborétum
A kastély mögötti dombon álló Szent László-szobor.
A jezsuita rendi Vácz Jenő atya alapította Életrendezés Háza.
A húsvéti bárányles népszokás keresztje a Zengő oldalában.
Feltárt üvegfújó kemencék a közelben (a pusztabányai vadászháznál)

Hosszúhetény
•

A romantikus hangulatú, hegyekkel, völgyekkel tarkított táj 1977-től tájvédelmi körzet.
Növényvilága igen gazdag, különlegességei a bánáti bazsarózsa (Paeonia officinalis ssp), a
nagy ezerjófű, a leánykökörcsin, a zergevirág. Hosszúhetény határából a hetényi pincék
közt, illetve Püspökszentlászló felé gyalogolva is utak indulnak a Zengőhegy csúcsára.

• A község lakosságának nagy része a 18. században földműveléssel foglalkozott, a Daragóforrás vizét pedig malmok hajtására használták. A malomépületek közül több megtekinthető
ma is.
• Barokk katolikus templom
• A gazdag helyi népi kultúra nemzetközi hírű ápolója a Hosszúhetényi Népi Együttes.
• Bocz Gyula köztéri szobrai, köztük a Hetény vezér.
• A tájház (Kossuth L. u. 10).
• A borbélymúzeum (Kossuth L. u.).
• A Schellenberger-présház.
Pécsvárad
•

•

•
•
•
•
•
•

Vár, Pécsvárad A Szent István király által alapított bencés monostorra épült vár egyik
legjelentősebb középkori emlékünk. Az épületegyüttest ma múzeumként és szállodaként
használjá
Római katolikus templom (Nagyboldogasszony), Pécsvárad A barokk stílusú
Nagyboldogasszony-templom 1757-1767 között épült impozáns méretekben. Különösen
értékes márvány keresztelőkútja, aranyozással díszített rokokó szószéke és oltárai
Városháza, Pécsvárad A tornyos, csúcsíves ablakos új városháza 1857-ben épült. Az épület
tervezője a svájci-olasz származású Gianone Ágoston építész volt.
Dombay-tó A mesterséges tavat 1960-ban létesítették a Tóvölgyben, majd 1966-ban
Dombay János régészről nevezték el
Főbírói lak, orvosi rendelő Az egykori főbírói lak a XVIII. század végén épült klasszicizáló
késő barokk stílusban. Az átalakítások után orvosi rendelőként hasznosították.
Iskolamúzeum A XVIII. századi barokk épületet 1823-ban átalakították, az egykori általános
iskolában kapott helyet az Iskolatörténeti Múzeum.
Lelkészlak A kora eklektikus stílusú református lelkészlakot és a hozzátartozó gazdasági
épületeket az 1880-as évek végén építették.
Lovassági laktanya és kórház Az 1760-as években épült, barokk stlíusú lovassági laktanyát
és az egykori kórházat a XIX. században átalakították.

•
•
•
•

Ömböli Béláné tojáshímző műhelye A népi iparművészeti alkotások megtekintésén túl igény szerint - kézműves-foglalkozáson és bemutatón is részt vehetnek az érdeklődők.
Plébániaház A római katolikus plébániaház pincéje XV. századi eredetű, földszintje 1732ben épült, barokk stílusban, az emelet az 1818-as felújítás során került az épületre.
Református templom A barokk stílusú templom 1783-ben épült. Tornya 1797-ben készült el.
Régi városháza, iskola A XIX. század első felében épült klasszicista stílusú régi városházát
átalakították, itt kapott helyet az általános iskola. Jelenleg az alsó tagozatos diákok tanulnak
az épületben.

Zengővákony
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•
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•

Negyven hektáros ősi szelídgesztenyés (pusztulóban van, de 500-600 éves fáinak egy része
még áll)
Fülep Lajos-emlékház
Rockenbauer Pál sírja
Nemzetközi Szalmagyűjtemény
Császár János-emlékház
Tojásmúzeum
Tájház

Mecseknádasd
• Szent István kápolna, középkori freskótöredékekkel, az országút fordulójában, a temetőben,
fent a domboldalon.
• Püspöki kastély
• Német Nemzetiségi Tájház a Gungl-féle kocsma épületében
• Római katolikus kegytemplom,barokk.
• Schlossberg - a török hódoltság idején Evlia Cselebi szerint itt egy negyven házból álló
település volt, melynek központja az I. Szulejmánról elnevezett Szulejmán szultán dzsámi
volt, amit egy régebbi templomból alakítottak ki. A dombon a romok mellett az új kilátót és
a török forrásházat is érdemes felkeresni. A dombra vivő út bejáratánál turistainformációs
pontot alakítottak ki.

