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Kedves Vendégeink! 
 

Hetvehely és környéke (a Jakab-hegy nyúlványai, a Hegyhát dombjai, a Zselic lankái) 
bővelkednek természeti és kultúrtörténeti látnivalókban, érdekességekben. Ezek bejárása, 
felfedezése még tartalmasabbá, még emlékezetesebbé teheti Önök számára a sás-völgyi 
vendégházunkban eltöltött napokat. 
Ebben segít a vidéket behálózó, rendkívül jól jelölt túraútvonalak sokasága. A bakancsos 
túrák mellett természetesen mód nyílik egyéb élményszerző barangolásokra is, mivel 
vendégházunk lehetőséget biztosít kerékpárok kölcsönzésére. 
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljunk néhány, biciklivel is felfedezésre méltó 
útvonalat! 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a vázolt túraútvonalak – amelyek 
természetesen tetszés szerint változtathatók – nem csupán fárasztó emelkedőket, de igen 
gyors lejtőket is magukba foglalnak! Ezek hegyi kerékpározásban nem gyakorlott 
személyek számára komoly baleseti veszélyforrást jelenthetnek!  
Kérjük, hogy a túrákra csakis hibátlan műszaki állapotban lévő kerékpárt használjanak! 
Elengedhetetlen a fékek kifogástalan működése és a túrán részt vevők fegyelmezett, 
körültekintő magatartása! 
 
A szálláshelyen laminált térképek állnak a túrázni vágyók rendelkezésére, de 
természetesen a forgalomban lévő Mecsek és Zselic turista térképek is tartalmazzák a 
szükséges információkat. 
Az aktuális programok, rendezvények, illetve a további látnivalók miatt, kérjük, keressenek 
rá az adott települések honlapjaira is! 
 

 
Jó utat, kellemes időtöltést kíván Önöknek 

a Mecsekerdő Zrt.! 
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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Kovácsszénája – Herman Ottó-tó – Tekeres – Orfű – 
Abaliget – Hetvehely – Sás-völgy 
Táv: 33 km  / Szintemelkedés: 220 m / Nehézségi fok: közepes  
A kerékpárútvonalon két emelkedőt kell leküzdeni: az abaligeti elágazás feletti szakaszt, 
illetve az Orfűt Abaligettel összekötő utat, ahol egy kilométeren 100 m szintemelkedés teszi 
próbára a kerékpárosokat.  
 
A túra során láthatjuk a környék völgyeiben megbúvó festői szépségű halas- és 
horgásztavakat. A Hetvehely határában lévő kis horgásztó után a Kovácsszénájai-tó, majd a 
helyi védettséget élvező, halrezervátumként is jelentős Herman Ottó-tó következik.  
Tekerest elhagyva már a Pécsi-tó elnyúló víztükre fogad minket. 1966-ban jött létre az 
orfűi tórendszer legnagyobb tava, amely 72 hektáron terül el a fürdőzők, a horgászok és a 
vízi sportolók örömére. Jelenleg Baranya megye legnagyobb vízfelülete. A Mecsek északi 
oldalán lévő, hegyek által körülvett tó országosan kedvelt üdülőterület. A völgyzárógátas 
tónak, mint tározónak többirányú a rendeltetése: az árvízvédelem, az üdülőövezet, a 
strandolás és a vízi sportok adottságainak megteremtése mellett a sporthorgászat is 
szerepet kap.   
A tó keleti partja mentén haladva jutunk el a jóval kisebb, de igen szemrevaló Orfűi-tóhoz. 
Itt jegyezzük meg, hogy ez a két tó Baranya megye legjelentősebb barnavarangy-
szaporodó helye. 
Érdemes hosszabb időre megpihenni Orfűn és ismerkedni a község látnivalóival, 
programkínálatával, gasztronómiai különlegességeivel. Kora tavasztól késő őszig színes 
programok várják az ide látogatókat a Medvehagyma fesztiváltól egészen a Kemencés 
napokig. Az Aqua-park és a Kis-tó strand a nyári időszak fő vonzereje, de az egész évben 
nyitva tartó Malommúzeum, Barlangász ház, vagy épp a Vízfő Tanösvény és Tornapálya 
szintén méltó a látogatók figyelmére. 
Orfűről Abaligetre átkarikázva a barlang szomszédságában elterülő Csónakázó-tó és a 
mellette lévő horgásztó a következő állomás. Itt nem csupán evezési képességeinket 
tehetjük próbára, jó időben megmártózhatunk a szabad strand hűsítő tiszta vízében is. Ha 
időnk engedi, ne hagyjuk ki a Cseppkőbarlang megtekintését és a Denevérmúzeumot sem. 
 
További és bővebb információ: http://orfu.hu/tourinform/ 
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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Abaliget – Orfű – Abaliget – Hetvehely – Sás-völgy 
Táv: 33 km / Szintemelkedés: 250 m / Nehézségi fok: közepes 
Az Orfű és Abaliget közti meredek hegyszakaszt két alkalommal is le kell „gyűrni”. 
 
A túra célállomása Orfű, Baranya megye talán legismertebb és leglátogatottabb turisztikai 
központja. Kora tavasztól késő őszig rendkívül gazdag és színes programok várják az ide 
látogatókat a Medvehagyma fesztiváltól egész a Kemencés napokig. Az Aqua-park és a Kis-
tó strand a nyári időszak fő vonzereje, de az egész évben nyitva tartó Malommúzeum, 
Barlangász ház, vagy épp a Vízfő Tanösvény és Tornapálya szintén méltó a látogatók 
figyelmére. 
Érdemes megemlíteni, hogy elkötelezett természetvédők március-április hónapban aktív 
részt vállalhatnak a vonuló barnavarangyok mentésében. 
 
Orfű kifejezetten „SÁRKÁNYJÁRTA” vidék. Itt található a Sárkány-forrás, a legendás Sárkány
-kút és a fokozottan védett területen megbúvó Sárkány-szakadék, mely csak engedéllyel 
látogatható. Több állomáson, kihelyezett táblák segítségével eredhetünk mi magunk is a 
sárkányok titokzatos nyomába… 
A sárkányok – kortól, kultúrkörtől és földrajzi helytől függetlenül – velünk élnek. A 
mesékből, legendákból, mondákból ismert sárkányok világszerte elterjedt mítoszként 
vannak jelen. Már az első krónikák is beszámoltak a sárkányok hatalmas termetéről, 
mágikus erejéről, és nem csupán félelemből, de tiszteletből is megemlítették, mint „a 
kezdet előtti és a vég utáni titkok" őrzőjét, a négy ősi elem megtestesítőjét, mert „tüzet 
okád, barlangban lakik, testét halpikkelyek borítják, és madárszárnnyal rendelkezik". 
 
Ki ne ismerné Benedek Elek varázslatosan szép gyűjteményéből a mesebeli hétfejű 
sárkányokat? A népmesék sárkányai általában sötét erdőben, barlangokban vagy a föld 
alatt élnek. A mítosz szerint a Mecsek sötét erdeje és barlangjai is rejtenek sárkányokat. 
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A Sárkány-kút legendája így szól: Az orfűi Balázs-hegy oldalában egy szikla tövében van egy 
hasadék. Ezt a kutat valami igen szeszélyes forrás táplálja, néha majdnem egészen elapad 
a vize, máskor meg olyan bőségesen árad, hogy fürödni lehetne benne. Valamikor réges-
régen, amikor ezen a vidéken még alig laktak emberek, egy undok sárkány rémítgette itt 
hét határ népét. Mindenki tudta, hogy ajánlatos elkerülni azt a helyet, ahol a szörnyeteg 
mutatkozni szokott. Jól ismerték morgolódó hangját, mert az messzire elhallatszott abból a 
barlangból, amelyikben lakott. Futott is a nép a földekről a faluba, ha meghallotta a 
sárkány morgását, fogainak szörnyű csattogását! Nagyon szerették volna, ha valaki 
megszabadítja őket az örök veszedelemtől. Egyszer nagy sokára aztán vége szakadt a 
szüntelen rettegésnek. Úgy esett a dolog, hogy a sárkány hiába vadászott, lesett, már 
harmadik napja a határban. Elfáradt a sok csúszás-mászásban, éhes is volt szörnyen, az idő 
is borúsra fordult, bebújt hát aludni a barlangjába. Jószerével el sem szunnyadt még, 
amikor olyan irtózatos égi háború tört ki, hogy nem csak nagy hatalmas fákat tördelt, 
hanem a Mecsek szikláit is megmozgatta. A dühöngő orkán pillanatok alatt odagörgetett 
egy nagy követ a sárkány barlangja elé. A sárkány hallotta a dübörgést, gondolta, megnézi 
a háza táját. Hanem hiába erőlködött, nem tudott kijönni barlangjából, mert az óriás szikla 
egészen eltorlaszolta a kijáratot. Feszegette a sziklákat, nekirugaszkodott százszor is újra, 
de hiába volt minden erőlködése. A föld kérge jobbra, balra megrepedezett, a szakadó eső, 
a lezúduló víz befolyt a repedéseken, és újra meg újra magasra fröcskölt, amikor a sárkány 
a sziklát emelgette. Végül is belefáradt a haszontalan erőlködésbe, úgy döntött, alszik 
egyet, majd újra megpróbálkozik a munkával. A nép hamarosan megtudta, hogy a sárkány 
bennszorult a barlangban.  
Hanem, hogy ma is él, annak sokszor jelét adja, napokig, néha hetekig alszik, amikor aztán 
fölébred, megfürdik a barlang mélyén egy nagy sziklamedencének kristálytiszta vízében. 
Ilyenkor úgy kinyomja a vizet a medencéből, hogy vastag sugárban buzog föl a forrás. Még 
a fürdőző szörnyeteg lubickolása, szürcsögése is fölhallatszik a mélyből.  (Forrás: Rejtett 
kincsek nyomában, Baranyai népmondagyűjtemény) 
A forrás megtalálható közel a műúthoz, a SÁRGA KÖR jelzésen. A jelenség földtani 
magyarázata a forrás közelében felállított ismeretterjesztő táblán olvasható. 
Fedezzük fel Orfű természeti értékeit a Sárkány-mítosz nyomában járva! 
Ha elfáradtunk a nyomkövetésben, megmártózhatunk a már említett két fürdőhely vagy a 
szabadstrand hűsítő vízében, szomjunkat és éhünket pedig számos vendéglátó egység 
hivatott csillapítani. 
További és bővebb információ: www.orfu.hu 
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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Nyáras-völgy – Abaligeti barlang – Abaliget – Hetvehely – 
Sás-völgy 
Táv: 23 km / Szintemelkedés: 160 m / Nehézségi fok: könnyű 
A túra egy kilométernyi szakasza földút. A Nyáras-völgy ugyan hosszan és folyamatosan 
emelkedik, de nem meredek. Erről letérve a kék négyzet út jelentős kaptatón, de rövid 
szakaszon halad. Az út barlang felőli vége rendkívül meredek, esős, sáros időben 
fokozottan balesetveszélyes, ezért ilyen időben műúton közelítsük meg Abaligetet! 
 
A túra célállomása az Abaligeti cseppkőbarlang, melyet 1786-ban a helyi molnár fedezett 
fel, s melynek üregét a falu plébánosai bortárolásra használtak. Innen ered a „Pap lika” 
elnevezés is. Természetesen monda is fűződik ehhez a méltán ismert helyhez: 
Az abaligetiek a törökök elől a falu határában levő barlangba menekültek. Egy falubeli 
azonban elárulta őket. A törökök nagy tüzet gyújtottak a barlang bejárata előtt, hogy 
kifüstöljék a magyarokat. Azok azonban a füst vonulását figyelve titkos kijáratra akadtak, 
melyen át a hegy ellenkező oldalán kibújtak a szabadba. Csendben megkerülték a hegyet, 
s hirtelen rajtaütöttek a törökökön, akik közülük kinn maradt az ott pusztult el, aki pedig 
befutott a barlangba, azt meg a saját füstjük ölte meg. Így győzött az áruláson a kis számú 
magyarok okossága, bátorsága, vitézsége. (Forrás: www.baranyatermeszetbarat.hu) 
Az 1941 óta védettséget élvező barlang szakvezetői kísérettel látogatható. Érdemes 
felkeresni a barlang közvetlen szomszédságában található Denevérmúzeumot is, ahol 
bepillantást nyerhetünk ezeknek a nem igazán közkedvelt repülő emlősök titokzatos, 
olykor misztikus világába.  
Lehetőség van még a Denevér-tanösvény gyalogos bejárására, amely során a 
karsztterületek jellegzetességeivel ismerkedhetnek meg a látogatók az internetről 
letölthető, illetve a barlang pénztáránál megvásárolható útmutató segítségével.  
Nyári időszakban a barlang előtti szabadstrand és csónakázó tó nyújthat felüdülést a 
megfáradt kerekeseknek. 
Akár a fürdőzést, akár a tanösvény-túrát választjuk kiegészítő programként, 
„drótszamarainkat” nyugodt szívvel hagyhatjuk a barlang mellett kialakított kerékpár-
tárolóban. 
 
További és bővebb információ: www.ddnpi.hu  
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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Kovácsszénája – Tekeres – Magyarhertelend – Orfű – 
Abaliget – Hetvehely – Sás-völgy 
Táv: 44 km / Szintemelkedés: 420 m / Nehézségi fok: kifejezetten nehéz 
Egész napos túra. A Pécsi-tó és Magyarhertelend közötti út hosszan emelkedik, mivel a 
Kopasz-hegy oldalában vezet fel az út. Visszafelé a hertelendi völgyből szintén a Kopasz-
hegy emelkedője jelent kihívást. Tovább nehezíti a túrát az Orfű és Abaliget között 
magasodó hegy.  
 
Túránk célállomása Magyarhertelend termál-strandja. A termálvíz uránérc kutató fúrások 
nyomán tört a felszínre, 1958-ban. Magyarhertelendet két termálkútja tette híressé, 
melyek 550 m-ről 38 Celsius-fokos és 1062 m-ről 63 Celsius-fokos meleg vizet 
szolgáltatnak, ezek hűtve, 30 fokosan kerülnek a medencékbe. A termálvizek kedvező 
hatással vannak a reumatikus, ízületi, keringési és idegrendszeri megbetegedésekre, de 
ivókúraként is használható fogínybetegségek gyógyítására, fluorit tartalma miatt. 
 
Mielőtt leereszkednénk a fürdőhelyhez, érdemes másfél kilométeres kitérőt tenni a 
település felett magasodó Napszentély-kilátóhoz, ahonnan fenséges panoráma tárul a 
szemünk elé. 
 
További és bővebb információ:  www.hertelend.hu  
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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Bakonya – Kővágótöttös – Kővágószőlős – Cserkút – 
Kővágószőlős – Hetvehely – Sás-völgy 
Táv: 37km / Szintemelkedés: 630 m 
Csak gyakorlott kerékpárosok számára ajánlott, kimondottan hegyi túra, hosszú 
emelkedőkkel. Hetvehelytől a Meleg-málra felkapaszkodni 4 kilométeren 200 méternyi 
szint leküzdését jelenti.  
Ez az egész napot kitöltő, embert próbáló túra egy igazi kultúrtörténeti kalandozás, 
gyönyörű természeti környezetben. Árpád-kori, illetve azok romjaira épült templomokat 
csodálhatunk meg Hetvehelyen, Bakonyán, Kővágótöttösön és –szőlősön, valamint 
Cserkúton. Ha nem ijedünk meg „némi” gyalogos kaptatótól, úgy eljuthatunk a Jakab-
hegyen az avarkori halomsírokig és a földvár maradványaihoz, valamint a pálos kolostor 
romjaihoz is. Geológiai látnivalókban sincs hiány, a Babás-szerkövek, a Sasfészek vagy épp 
a Zsongorkő meghódítása szintén felejthetetlen élménnyel gazdagítja az ide látogatókat. A 
Jakabhegyi-tanösvényt bejárva képet kapunk a környék geológiai, állat-és növénytani, 
valamint kultúrtörténeti értékeiről. 
A területhez rendkívül sok monda kapcsolódik, ezekből osztunk meg önökkel néhányat! 
Babás szerkövek legendája: legmagasabb sziklájának tetején egy bemélyedés van. A 
szájhagyomány szerint a törökök az elrabolt magyar fiúkat felállították erre a magas 
sziklára és több napig ott hagyták őket. Ha kibírták, jó janicsár lett belőlük. (Lebedy János 
történész szerint ez a kegyetlenség inkább a korábbi korokra jellemző, valamely őskori nép 
férfivá avatási próbája lehetett.) A Babás szerkövek szikláinak lyukaiban valamikor a 
pogányok az elhunyt családtagjaikról készült szobrokat helyezték. 
Babás szerkövek: Élt a Jakab-hegy aljában, a régi Cserkúton két gazdag család. Ezek mindig 
és mindenben versengtek egymással. Egyszer egy ismeretlen koldus tért be hozzájuk. 
Mindkét helyen bántalmazták, elzavarták, aki ekkor megátkozta őket: "Akkor váljatok 
kővé, amikor a legboldogabbak akartok lenni". Mindkét családnak volt egy-egy lánya. A 
lányok egyszerre mentek férjhez. Az egyik ház násznépe azonban ezúttal megelőzte a 
másikat, mert előbb ért föl a pálosok Jakab-hegyi kolostorába. Ezek már jöttek visszafelé az 
esküvőről, amikor a másikak még csak fölfelé tartottak. Éppen ott találkoztak, ahol a 
szakadékok fölött a legkeskenyebb volt az út. Egyik sem akart kitérni a másik elől. A 
mérges gazdák egyszerre szólaltak meg: inkább váljunk kővé, de ki nem térünk! Ebben a 
pillanatban beteljesedett a koldus átka, s az egész násznép kocsikkal, lovakkal együtt 
kővé változott. Ma is ott láthatók Kővágószőlős felett, a Jakab-hegy oldalában, egy sorban. 
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Jakab-hegyi kincsek: A Jakab-hegyi vár valamikor gazdag földesúré volt, aki rengeteg 
aranyat, ezüstöt harácsolt össze. Egyszer váratlanul háború tört ki. A földesúr nem tudta, 
hova rejthetné el kincseit. Alattvalóival hatalmas pincét ásatott a kolostor temploma alá. 
Oda rejtett egy nagy kád aranyat és egy nagy kád ezüstöt. Az arannyal töltött kádon egy 
kakas ül, az ezüsttel töltött kádat pedig sárkány őrzi. A kakas is, meg a sárkány is 
elátkozott király, akiknek az a büntetésük, hogy vigyázzanak a kincsekre. Élő ember még 
nem is jutott hozzájuk, pedig már sokan megpróbálták. 
 
Zsongorkő: A Jakab-hegy alján élt egy Zsongor nevű legény. Ennek a legénynek volt egy 
gyönyörű menyasszonya. A Jakab-hegyi várban lakó török basa szemet vetett a leányra, és 
fondorlattal elrabolta, várába vitte. Zsongor csak a kedvező alkalmat várta, és egy viharos 
éjjel elindult a leány kiszabadítására. Sikerült is megszökniük, de az utolsó pillanatban az 
őrök felfedezték a szöktetést, és lóra kapva üldözőbe vették Zsongort, aki a leányt maga 
mögé ültetve menekült. Nem sikerült egérutat nyerniük, az üldözők bekerítették őket. 
Zsongor egy nagyon lapos kőhöz ért a lovával, a kő alatt félelmetes mélység. Amikor 
üldözői közel értek hozzá, megsarkantyúzta a lovát, s a szikláról a mélységbe ugratott. 
Kedvesével együtt halálra zúzták magukat, de nem kerültek a törökök fogságába. A közeli 
falu lakói illendően eltemették őket a szikla alatti tisztáson, s azóta a sziklának Zsongor-kő 
a neve. (Forrás:www.baranyatermeszetbarat.hu) 
 
.A hegyet Kővágószőlős felől érdemes megmászni. Ez a gyalogos „kitérő” oda-vissza 
megközelítőleg 6 km gyalogtúrát jelent. 
Kerékpárjaink biztonságos elhelyezése érdekében érdeklődjünk a lehetőségekről a 
polgármesteri hivatalnál! 
 
További és bővebb információ: Polgármesteri Hivatal Kővágószőlős 72/564-081 
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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Nagymáté – Kán – Gorica – Hetvehely – Sás-völgy  
Táv: 31 km  / Szintemelkedés: 330 m 
Közepes nehézségű túra, melynek 3 kilométernyi szakasza földút. A Nagymátéra vezető 
erdei út 10 kilométeren keresztül folyamatosan emelkedik, a leküzdendő szint nagyjából 
200 méter. Megpróbáltatást inkább a Nagymáté-Kán közötti 3 kilométernyi földút jelent a 
rossz útviszonyok miatt. Ezt a kitérőt azon vendégeinknek ajánljuk, akik kellően 
gyakorlottak a terepi tájékozódásban, mert ez az útszakasz csak a legújabb Zselic valamint 
saját térképeinken van jelölve! A túra rendkívül időjárásfüggő, esős, sáros időben nem 
ajánlott.  
 
Az egész napot kitevő túra célállomása a 14 db állomásból álló Fekete István Emlékösvény, 
amely a közeli Bakócán 1926 és 1929 között gazdatisztként dolgozó írónak állít méltó 
emléket. 
A gyalogtúra kiindulópontjának Nagymátét ajánljuk, itt a kerékpárok biztonságos tárolása 
is megoldható. Érdemes megtekinteni a vadászkastélyt és környékét is. 
A természeti és kultúrtörténeti látnivalókra fogékony látogatókat nem hagyják hidegen a 
zselici lankák, az erdők borította táj sokszínűsége, változatossága, rendkívüli vadbősége. 
Őzekkel, szarvasokkal gyakran találkozhatnak nem csak a bakancsos, de a kerékpáros 
turisták is. 
 
A jelenleg üdülőfaluként számon tartott Kánban érdemes kis pihenőt tartva leszállni a 
biciklik nyergéből és néhány percet szánni a település látnivalóira. A rendezett és takaros 
porták udvaraiban számos fafaragás található, de ajánlott ellátogatni a kis haranglábhoz 
vagy az öreg temetőhöz egyaránt.  
Gorica lakott település, igazán szemrevaló természeti környezetben. A pihenni vágyókat 
mindkét településen több szálláshely is várja az év minden szakában. 
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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Bükkösd – Helesfa – Dinnyeberki – Gyűrűfű – Korpád – 
Bükkösd – Hetvehely – Sás-völgy  
Táv: 36 km / Szintemelkedés: 110 m 
A túra 14 kilométer hosszan földutakon halad, ezért bejárását csak megfelelő időjárási 
viszonyok, eső- és sármentes időszakban ajánljuk. 
 
Egy teljes nap a fenntarthatóság, az öko-szemlélet jegyében.  
Az öko-háztól induló túra első állomása a bükkösdi Öko-Park. Ez a fejlett infrastruktúrával 
rendelkező szabadidő-centrum parkoló- és szálláshelyekkel, étteremmel valamint 
szolgáltatások – lovas oktatás, szabadterületi és zártkerti vadásztatás, gyerektáboroztatás - 
és látnivalók – őshonos háziállat-fajták, hazai nagyvadfajok - sokaságával várja a 
szabadidejüket itt eltölteni vágyókat. 
 
A Völgy séta hossza 1000 méter, időtartama 1,5 óra, amelynek során az itt előforduló 
különböző állatokat (gímszarvas, dámszarvas, őz, vaddisznó, muflon, bivaly, mangalica) 
szinte testközelből tekinthetik meg a látogatók. A baromfiudvarban különféle vízi, illetve 
szárazföldi szárnyasokat, az üvegfalú kaptárokban pedig méhcsaládok munkáját láthatják. 
A Panoráma sétaút hossza 2000 méter, közepesen nehéz útvonal, amelynek során a 
látogatóknak hozzávetőleg 100 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük. Akik ezt 
választják, legelésző magyar szürkemarhák, lovak, rackajuhok között sétálhatnak. Az 
érintett dombtetőn madártelep látható, az információs táblákon gyógynövényekről, 
gombákról, ásványokról olvashatnak a turisták. Az Erdőjárók útja csak kísérővel 
látogatható, a vadaskert egy részén és a dámos kerten vezet keresztül. A túra hossza 3500 
méter, a bejárásához szükséges idő hozzávetőlegesen 2,5 óra. A séta során az erdőről, a 
tájról, az erdő állatairól és a vadászatról hallhat, olvashat a közönség.  
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Útvonal: Sás-völgy – Hetvehely – Bükkösd – Helesfa – Dinnyeberki – Gyűrűfű – Korpád – 
Bükkösd – Hetvehely – Sás-völgy  
Táv: 36 km / Szintemelkedés: 110 m 
A túra 14 kilométer hosszan földutakon halad, ezért bejárását csak megfelelő időjárási 
viszonyok, eső- és sármentes időszakban ajánljuk. 
 
A Dél-Zselic gyönyörű lankái között, természetvédelmi területen fekszik hazánk egyik első 
ökológiai faluja, Gyűrűfű. A hajdan virágzó kis település - melynek nevét már 1332-es 
írásos források is említik - az egykori rendszer körzetesítési politikája miatt az 1970-es 
években elnéptelenedett. A régi falu helyén a 90-es évek közepén telepedett le a mai 
rohanó, túlcivilizált, városi életformát elhagyó, emberléptékű társadalmi modellt kereső 
néhány család. Gyűrűfű a kihalt falu újjászületésének példájává vált Magyarországon. A 
jelenleg itt lakó 7 család igyekszik ötvözni a hagyományos és a modern életformát, s tőlük 
telhetően takarékosan, környezettudatosan élnek. A házak természetes anyagokból 
(vályog, kő, fa stb.) készülnek, nádágyas szennyvíztisztító tartozik hozzájuk. A fűtés fával, 
illetve napenergiával történik. A csapadékvizet ciszternákban gyűjtik és vegyszert nem 
használnak. A településen a következő biotermékek vásárolhatók: 
kecske- és tehéntej, -sajt, -túró, -kefír és hús, valamint tojás.  
 
A környék látnivalói: 
Kirándulás a természetvédelmi területen (200 éves bükk- és tölgyfa) 
Szent László tanösvény 
Isten-kút, forrás,  
XI. sz-i, késő Árpád-kori földvár. 
(Forrás. www.gyurufu.hu)  


