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Az útvonal felelőse, aki a tábor időtartama alatt szükség esetén hívható:

Vassné Papp Viktória | 06 30 288 5335 | papp.viktoria@mecsekerdo.hu

A Mecseki Erdei Vándortábor útvonal erdész házigazdája a Mecsekerdő Zrt. 

7623 Pécs, Rét utca 8. | 06 72 508-200 | erdeivandor@mecsekerdo.hu | mecsekerdo.hu

Az Erdei Vándortáborok szervezője az Országos Erdészeti Egyesület

1021 Budapest, Budakeszi út 91. | 06 1 201 6293 | info@erdeivandor.hu | erdeivandor.hu

Név:

Iskola:

Vándortáborom időpontja:

Személyes
adataim

KEDVES ERDEI VÁNDOR, ÜDVÖZLÜNK A MECSEKBEN!

Az előtted álló hét nap az erdő titkainak és értékeinek megismerésével telik majd. 

Nagyon reméljük, hogy olyan élményben lesz részed, amely élethosszig összeköt a 

természet szeretetével és védelmével.

Az Erdei Vándortábor Programot azért hívtuk életre, hogy minél több fiatal személyes 

tapasztalatokat szerezhessen a magyar erdőkről, testközelből találkozhasson mind-

azzal, amit a természetismeret, a biológia vagy a földrajz órán tanult. Nem túlzás azt 

mondani, hogy a változó klímában az erdők az egészséges természeti környezet, és 

így az emberiség fennmaradásának egyik zálogát jelentik. Ismerd meg tehát értékeit, 

és váljon életed részévé ezeknek az értékeknek a védelme!

A Mecsek hazánk egyik legvadregényesebb tája, ahol a délies növényzet mellett jól 

megférnek a hűvösebb hegységekre jellemző fenséges bükkösök is. Hazai viszony-

latban ásványkincsekben gazdag területnek számít - ezt az itt élő emberek minden 

korszakban hasznosították, így a terület számos kulturális látnivalóval is szolgál. Ki-

terjedt erdőségeit a Mecsekerdő Zrt. szakemberei kezelik: gondozzák és hasznosítják 

a faállományt, valamint fenntartják a pihenőhelyeket és a kirándulásokhoz szükséges 

berendezéseket is.

Az erdei vándortábor során érezd jól magad, élvezd és ismerd meg az erdőt, és térj 

vissza ide mihamarabb!

Országos Erdészeti Egyesület
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TÚRÁZNI CSAK OKOSAN, SZÉPEN!
Az alábbiakban összefoglaljuk az erdőjárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, 

hogy saját és társaid érdekében minden erdei vándor gondos és körültekintő turista-

ként léphessen be az erdőbe. Ne feledjük: az erdő állatok és növények ezreinek élő- 

helye, otthona, ezért viselkedjünk benne jó vendéghez illő, kellő tisztelettel!

Tájékozódás

A biztonságos túrázás legfontosabb eleme a jó tájékozódás. Bár sokaknál lehet digitális 

eszköz (pl. GPS, mobil applikáció), az út során mindig legyen nálunk papíralapú turista- 

térkép, hiszen nincs mindig elég erős jel, vagy lemerülhet az eszközünk akkumulátora.

Ismerjük meg a turistatérképek jelzéseit! Az Erdei Vándortáborok legnagyobb részben 

jelzett turistaúton haladnak, így a jelzéseket követve eljutunk a napi célunkig.

• A jelzéseknek négy alapvető színe van: a kék, a piros, a sárga és a zöld. Ezeket  

a térképek legtöbbször a szín nagy kezdőbetűjével jelölik (K, P, S, Z).

• A jelzések alaptípusa a sáv, ami az egyes színekben így néz ki:    

• Kereszt jelzéssel általában a sáv jelzéseket összekötő, vagy a településekhez átkötő 

utakat jelölik. Így néz ki például a kék kereszt jelzés: 

• Háromszög jelzéssel a hegycsúcsokra vagy kilátókhoz vezető utakat jelölik. Ilyen  

például a piros háromszög jelzés: 

• A négyzet jelzés a sáv jelzésekről leágazó, fontosabb helyre (pl. szálláshelyre) vezető 

utakat jelölik. Például a sárga négyzet: 

• Kör jelzéssel a forrásokhoz, kutakhoz vezető utakat jelölik. Így néz ki például a piros 

kör jelzés: 

• Omega jelzés jelöli a barlangokhoz vezető utakat, mint például a sárga barlang jelzés: 

• Az L alakú jelzés a romokhoz, műemlékekhez vezető utakat jelöli, mint például a piros 

L jelzés:  

• A Mária Út egy Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat. Ennek útvonalát 

jelöli különböző színekkel ez a jelzés:  

Mire figyelj a táborhelyen?

• Egy nyár alatt erdei vándorok százai fordulnak meg a táborhelyeken, ezért mindenkit 

arra kérünk, hogy olyan állapotban hagyja a táborhelyét, amilyen állapotban át 

szeretné venni!

• Ha a felszereléseden bármi igazítanivaló van, vagy meg kell szárítani az elázott 

ruháid, az érkezés után minél hamarabb láss hozzá, mert a reggeli indulás előtt nem 

biztos, hogy lesz rá időd!

• Továbbindulás előtt gondosan pakoljatok be és ellenőrizzétek a felszereléseteket, hogy 

semmi fontos dolog ne maradjon hátra!

• Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad gyújtani! Tűzrakás előtt tájékozód-

jatok a vándortábor vezetőjétől, hogy nincs-e érvényben tűzgyújtási tilalom, a tilalom 

ugyanis a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik!

• Legyen ez az év legzöldebb hete! Tartsátok be a kiadvány hátoldalán olvasható  

javaslatokat, és találjatok ki további vállalásokat a környezet védelme érdekében!

Mire figyelj útközben?

• A kirándulás ütemét a legkisebbek, illetve a gyengébb állóképességűek haladásához iga-  

zítsuk! Soha ne hagyjuk magukra a tapasztalatlanabb társainkat – még viccből sem!

• Az erdőterületen előforduló kullancsok elleni legjobb védekezés a megfelelő öltözet (zárt 

cipő, hosszúnadrág), és a különböző riasztószerek használata. Egyes kullancsok által ter-

jesztett betegségek ellen védőoltással is lehet védekezni. Kirándulás után mindig vizsgál- 

játok át magatokat!

• Természetvédelmi területen tilos a növények és az állatok, valamint azok élőhelyeinek 

veszélyeztetése vagy elpusztítása! 

• Az erdő természeti értékeit mi, emberek veszélyeztetjük a legjobban. Ezért az út során ne 

térjetek le a kijelölt turistautakról! A felesleges taposás ugyanis évtizedekkel vissza- 

vetheti a fiatal erdők növekedését, elpusztítja a védett növényeket és azok élőhelyeit.

• És végül a legfontosabb: figyelj a társaidra, hogy együtt, közös élményekkel, vidáman 

válhassatok erdei vándorokká!
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Útvonal: Pécsi Állatkert – Kis-Tubesi kilátó – János-kilátó –

 Lapis – Vágotpuszta – Csík-gödör – Sikonda

Napi útvonalhossz: 9 km

Napi szintemelkedés/lejtés: 343 m/529 m

PÉCS – SIKONDA
 1. nap

A T RKÉPSZAKÉRTÔÉ

0 1 km200m

Látkép a Mecsekről

Az Állatkert nyugati oldalánál induló  jelzésű úton induljatok el északi irányba. 

Folyamatosan emelkedő utatokat autóút keresztezi, itt figyelmesen haladjatok át! A TV- 

toronyhoz érve, a buszfordulótól egy rövid szakaszon az autóúton haladva, az útvonal a 

 jelzésen folytatódik tovább nyugati irányban. Az autóutat ismét keresztezve széles 

erdei sétaúton juttok el végig a gerincen Lapisig. Útközben a Kis-Tubesi kilátó, majd a 

Tubes-hegy tetején álló János-kilátó nyújt csodálatos panorámát a Mecsek oldaláról. 

Lapisról egy korabeli Csepel D-344-es teherautó platóján utazva éritek el a Mecseki 

Láthatatlanok egykori főhadiszállását, Vágotpusztát.

Vágotpusztáról északi irányba induljatok el   közös szakaszán, majd az út 

jobb oldalán található temető mellett elhaladva tartsatok jobbra a  jelzésen. A Me-

cseki Zöldtúra útvonalán haladtok lankás, lejtős területen. Kb. 2,5 km megtétele után 

értek el egy erdei kőkereszthez, az út jobb oldalán. A kőkereszten Kaul Jakab neve és 

az 1862-es évszám vehető ki. A keresztet elhagyva meredek lejtőn haladva keresztezi-

tek a 66-os számú főutat. A forgalmas főúton körültekintően áthaladva, a  jelzést 

kb. 100 m-re jobb irányban találjátok egy közúti tábla oszlopán. Keleti irányba foly-

tatódik tovább az út a  jelzésen, a kerítés mellett haladva, majd az erdőben. Egy 

erőteljes rövid emelkedő után, a gerincre érve, balra, északi irányba haladtok tovább 

a   közös szakaszán. A völgyből kiérve fakitermeléssel érintett területre értek, 

a turistajelzést az öreg erdő szélén találjátok. Hamarosan kiértek a műútra, melyen a 

jelzést követve nyugati irányban mentek tovább. A buszfordulót elérve, a járdán to-

vább haladva, a Fürdő u. 2. szám alatt találjátok a szállást, a Mecsekerdő Zrt. Sikondai 

Apartmanháza udvarán kialakított táborhelyet.

A T RKÉPSZAKÉRTÔÉ

0 1 km200m
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János-kilátó

Utazás Csepellel

Pécsi Állatkert

Tudtad ?

Páfrányos erdő

Pécsi Állatkert – „Vadon a város felett” – a festői környezetben elhelyezkedő Pécsi 

Állatkert korszerű, megújult külsővel fogadja a látogatókat az év minden napján. Ma már 

közel 250 faj több ezer egyede él itt, amelyeket a népszerű látványetetés program során 

közelebbről is megismerhettek.

KILÁTÓK A KÖZÉP-MECSEKBEN:

A Misina-Lapis gerincvonulaton három különleges kilátót kereshettek fel utatok során: 

TV-torony – Az 535 m magas Misina-tető csúcsán álló 197 m magas torony hazánk 

legmagasabb épülete. Építése 1968-tól 1973-ig tartott. Kilátóteraszán 610 méterrel  

a tengerszint felett nézelődhetünk, tiszta időben látható a horvátországi Papuk-hegy-

ség vonulata és a Badacsony is.

Kis-Tubesi kilátó – A Kis-Tubes csúcs nyugati oldalán, 577 m magasságban álló 

teraszos formában kialakított kőkilátó, mely 1959-ben Kiss Tibor tervei alapján 

épült. Csodálatos kilátás nyílik innen a Nyugat-Mecsekre és Pécs nyugati részére.

János-kilátó – A Közép-Mecsek legmagasabb csúcsán, a 611 m magas Tubesen 

álló, terméskövekből felépített kilátó. Az eredetileg 1910-ben épült korábbi építmény 

helyén közadakozásból épült fel a 22 m magas körpanorámás kilátó. A 16 m maga-

san lévő kilátószintről tiszta időben a Badacsony körvonalai is láthatóak. 

Misina-Tubes-gerinc – Növénytani szempontból a Mecsek egyik leggazdagabb te-

rülete. A Rotary-körsétányon a növényzet változása nagyon jól nyomon követhető.  

Az északi oldalon bükkös, a délin karsztbokorerdő, a keleti és nyugati oldalon mész-

kedvelő tölgyesek, valamint sok elegyfa található. A kellemes séta közben, az út mentén 

elhelyezett táblákon az ott élő fák önmagukról mesélnek.

Kik voltak a Mecseki Láthatatlanok?

1956. november 4-ére virradóra a bevonuló szovjet csapatok komolyabb ellenállás nél-

kül elfoglalták Pécset. A hír hallatán megszületett a jelszó: fel a Mecsekre! 13-15 éves 

gyerekek, diákok, munkások, bányászok gyülekeztek a mecseki erdőben. November 

6-án délután érkeztek meg Vágotpusztára, az előre kiszemelt főhadiszállásra. Itt kez-

dődött meg a több irányból összegyűlt, közel 300 szabadságharcos katonai rendbe ál-

lítása, némi kiképzés és az ünnepélyes eskütétel után. Néhány golyószóró, géppuska, 

valamivel több puska, kevés lőszer és egy Csepel teherautó állt a rendelkezésükre. Meg-

szervezték a biztosítást, a figyelést és jelszót használtak, innen pedig úgynevezett vállal-

kozásokat indítottak. Támadásaik részben az ellenség összeköttetési és utánpótlási vo-

nalai ellen irányultak, részben a felderítést szolgálták. Az egyik fő feladatuk a fegyverek 

és lőszerek felkutatása, valamint az élelem beszerzése és beszállítása volt. November 

16-án végül a reménytelen bel- és külpolitikai helyzet miatt a csoportot feloszlatták.
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Útvonal: Sikonda – Kőlyuk – Nagy-Mély-völgy – Kánya-forrás – 

Melegmányi mésztufalépcsők – Páfrányos – Árpád-kori templom

Napi útvonalhossz: 17 km

Napi szintemelkedés/lejtés: 450 m/450 m

MELEGMÁNYI KÖRTÚRA
2. nap

A T RKÉPSZAKÉRTÔÉ

0 1 km200m

Nagy-Mély-völgy

A szálláshelyről az előző nap megismert útvonalon indultok el a   közös jel-

zésen, majd a gerincre felérve utatok a  jelzésű úton folytatódik. Leérve a völgybe 

a forgalmas 66-os útra értek ki, majd kb. 20 m-t haladva Mánfa irányába, a buszme-

gállóknál fokozott körültekintéssel haladjatok át a forgalmas úton! A Kőlyuki Betérő 

étterem mellett elhaladva a  jelzésű úton indultok el. A Mánfai-halastavak mellett 

haladtok, az úttal párhuzamosan futó erdei ösvényen. A Kőlyuki-barlang bejáratának 

megtekintése után az út fahídon vezet át a patak fölött. A Nagy-Mély-völgyben jár-

tok, a   közös jelzésén mentek tovább, majd a  jelzésen haladva éritek 

el a Kánya-forrást. Elértétek körutatok legdélebbi pontját, innen visszafelé, északi 

irányba indultok tovább a   jelzésen, majd a  jelzésen értek át a Meleg-

mányi-völgybe. A négy irányú útkereszteződésben a  jelzésen haladtok tovább 

északi irányban, hamarosan megérkeztek az Anyák-kútjához, majd a mésztufalép-

csőkhöz. Végig a  jelzésen haladva, Páfrányos után, rövid, erőteljes emelkedőn 

feljutva értek ki az Erzsébet út erdészeti útra, innen folyamatosan ereszkedve érkeztek 

meg a Mánfai-templomhoz. A  jelzésű úton haladtok, mely az erdőn át, egy rövid 

emelkedő után ereszkedve vezet vissza a Kőlyuki Betérőhöz. A főúton figyelmesen 

áthaladva, ugyanazon az úton tudtok visszamenni a szálláshelyre.
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Melegmányi mésztufalépcsős vízesésMánfai templom

Nagy-Mély-völgyi patak

Tudtad ?
A mánfai templom mondája – A török kiűzése után a mánfaiak új helyen kezdték épí-

teni falujukat. Teheneiket a melegmányi védett völgybe hajtották legelni. A tisztásokat 

elvadult őserdő zárta körül, ami az elfelejtett régi templomot is benőtte. Amikor egy-

szer a pásztor felébredt ebéd utáni szunyókálásából, a tehenek között hiába kereste  

a bikát. Hirtelen harang kondult, és a pásztor elindult a hang irányába. A sűrű bo-

zótban megtalálta az állatot: szarva beakadt a folyondárba, amely körülfonta a kis 

templom harangját is, és ahogy szabadulni akarva rázta a fejét, megszólalt a harang. 

A pásztor elmondta a faluban, hogy megtalálta a régi templomot. Aki csak tehette, 

másnap azon dolgozott, hogy megtisztítsa a templomot és környékét. 

Szurdokvölgy Kőlyuki barlang

Melegmányi Természetvédelmi Terület – Elsősorban földtani értékei miatt élvez 

védettséget. Magába foglalja a Közép-Mecsek legszebb szurdokvölgyeit, a mésztu-

fagátas patakmedrek melletti üregek, barlangok, víznyelők jelzik a környék karsztos 

voltát. A Melegmányi-vízesés a Mecsek legnagyobb mésztufalépcsős vízesése, ahol 

mintegy hat méter magas gátsoron a víz szétterülve folyik le. Az Anyák-kútjából ér-

kező, oldott mészben gazdag karsztvízből a meredek mederszakaszokon kicsapódik 

a mésztartalom, és a köveken, faágakon, leveleken kéregszerű bevonatot képez, ami 

lassan lyukacsos szerkezetű kővé áll össze: édesvízi mésztufa képződik.

Kőlyuk mondája – A törökök kirabolták Mátyás király budavári palotáját, és Ibra-

him basa a rablott kincsekkel és Mátyás könyveivel a Mecsek egyik rejtett barlang-

jában, talán éppen a Kőlyukban húzódott meg. Itt lakott egy aggastyán a lányával. 

Ibrahimnak megtetszett a lány, és hogy az apa ne legyen útjában, mindjárt megölte.  

A haldokló öreg halála percében megátkozta a gyilkos törököt: „Ha a lányomat bán-

tani mered, semmisülj meg vele együtt!” Ibrahim kinevette az átkozódó aggastyánt,  

a leányt pedig megragadta, s egyre beljebb vonszolta a barlangba. Ebben a pilla-

natban szörnyű vihar támadt, hatalmas kövek gördültek a kijárat elé. Ömlött az eső. 

A barlang fölött volt egy víznyelő, ami pillanatok alatt megtelt vízzel. A víz áttörte  

a barlang falát, és rázúdult a benne lévőkre. Odaveszett Ibrahim basa a lánnyal együtt, 

s velük a sok kincs és Mátyás drága könyvei is.

Szurdokerdők – Hegy- és dombvidékek szűk völgyeiben, szurdokaiban kialakuló erdő-

társulások. Mivel a szurdokokba kevesebb napfény hatol be, ezért párás, nedves, hűvös 

élőhelynek számítanak. A mecseki szurdokerdő-társulás uralkodó fafaja a bükk, amely 

gyertyánnal, hegyi juharral és ezüsthárssal elegyedve fordul elő. A cserjeszint gyér meg-

jelenésű, ellenben a gyepszinttel, mely számos ritka, vadon élő orchideafaj élőhelye. 
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3. nap
SIKONDA – ZOBÁKPUSZTA
Útvonal: Sikonda – Mánfa – Budafa –

Öreg országút – Árpádtető – Hársas-forrás – 

Kövestető – Zobákpuszta

Táborhelyváltás

Napi útvonalhossz: 20 km

Napi szintemelkedés/lejtés: 550 m/383 m

A T RKÉPSZAKÉRTÔÉ

0 1 km200m

A szálláshelyről a   sáv közös jelzésen induljatok el 

a műúton, majd letérve a műútról dél felé haladtok tovább 

az enyhén emelkedő földúton. A  jelzésű úton mentek. 

A földút felvezet a gerincre, útközben a jelzést a magasles 

oldalán találjátok, majd a tetőn az adótorony irányába gya-

logolva, a fenyők mellett egy vaskerítés oszlopán találjátok  

az újabb jelzést. Innen az út folyamatosan ereszkedik lefelé  

a főút irányába. Mánfára értetek; keljetek át a 66-os úton, sé-

táljatok az út jobb oldalán, majd a Borostyán utcánál dél felé 

tartva, kis házak között haladtok el. A 66-os út Mánfa előtti 

nagy kanyarjához érkeztek, itt továbbra is dél felé haladva az 

Öreg országút elnevezésű, széles földúton éritek el az asz-

faltozott Erzsébet utat. Átkelve a forgalmas úton, Árpádtető-

re érkeztek. A Mecsextrém Park parkolójánál kelet felé tart-

va térjetek rá a  jelzésű útra, melyen részben műúton 

haladva, 6 km után érkeztek meg a Hársas forráshoz. In-

nen északi irányban menjetek tovább egy rövid szakaszon  

a  jelzésen, majd kelet felé halad tovább utatok a jelzé-

sen. Elhagyva a kis bányatavat, az útvonal a külszíni fejtés 

tájsebe mellett visz tovább. Egy rövid szakaszon műúton ha-

ladtok, majd keleti irányban, az erdőben folytatódik utatok, 

amely enyhén emelkedik Kövestetőig. Elhaladva a Natur Ho-

tel Kövestető mellett északnyugati irányban menjetek tovább 

a  jelzésen, műúton haladva értek el Zobákpusztára.  

Ha rövidíteni szeretnétek, akkor Mánfáról távolsági busszal 

is eljuthattok Árpádtetőre.
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Egykori mecseki szénbánya

 A szénbányászat nyomai

Kövestető-kilátó

Bánya kráter

Tudtad ?
A mecseki szénbányászat – A mecseki kőszénvagyon Magyarország legjelentősebb 

ásványkincsei közé tartozik. 1782-ben II. József kiadott egy olyan rendeletet, amelyben 

a kőszénlelőhelyek bejelentésére kötelezte a magyarokat. Ennek a rendeletnek a kö-

vetkeztében kezdődött el a Mecsekben a szénkutatás. A Pécs környéki szénbányászat 

igazi fellendítője az Első Duna Gőzhajózási Társaság (DGT) volt, amely a 19. század 

második felétől a 20. század közepéig az egykori Osztrák-Magyar Monarchia, illetve 

a két világháború közötti Magyarország, valamint Ausztria egyik legjelentősebb ipa-

ri nagyvállalatának számított. Folyamatosan modernizálták az aknákat, s bevezették  

a legújabb technológiákat: villamosenergiát is vezettek a bányákba, amivel eleinte csak 

világítottak, később viszont már munkagépeket is alkalmaztak.

A DGT által indított nagyipari bányászat korszerű formában kapcsolta be a mecseki 

szénvagyont a gazdasági vérkeringésébe, s ezzel megalapozta a több mint két évszá-

zados múltra visszatekintő pécsi szénbányászat európai rangját és ismertségét. Aktív 

bányászat 1990-ig folyt a területen. A Petőfi-aknához tartozó vasasi külfejtésen, amely 

mellett útvonalunk is elhalad, 2015 elején újra beindították a termelést. Ezzel elsősor-

ban a lakossági fűtési igényeket elégítettek ki.

Az ország egyetlen kokszolható szenet rejtő bányája a Mecsekben volt, és az itteni 

„szénmedencéből” hozzávetőlegesen 250 millió tonna szenet bányásztak ki. Az első, 

1809-ben létrejött pécsi bányát „Első Pétsi Szénássó, Tégla, Tserép és Mészégető 

Árendás Társaság”-nak hívták. 

Fonolit – Világosszürke vagy zöldesbarna színű, finom szemcsés szerkezetű vulká-

ni kőzet, amely kiömlési vulkanizmus során, gyors kihűléssel keletkezett. Hazánkban  

a felszínen csak a Mecsekben található. Megütve jellegzetes csengő hangot ad, innen 

az elnevezése: hangkő, csengőkő. 

Kövestető-kilátó – 2015-ben adták át a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet határában 

található Kövestető-kilátót. A névadó Kövestető-csúcs (460 m) ettől a ponttól nyugati 

irányban 500 méterre található. A kilátó magassága a csúcsig 24 m, a kilátó szintjén 

állva pedig 14,6 m magasról tekinthetünk körbe. Csodálatos panoráma tárul elénk: lát-

hatjátok a Duna kölkedi ágától a Szársomlyón keresztül a Villányi- és a horvátországi 

Papuk-hegységig húzódó területet és a Nyugat-Mecsek nagy csúcsait: a Misinát és 

a Tubest. Öt kilométer távolságban áll a Zengő, amely 682 méter magas csúcsával a 

Mecsek legmagasabb pontja. A hatszögletes, csigalépcsős, fedett sátortetős fa kilá-

tóhoz a Natur Hotel Kövestetőtől rövid tanösvény is vezet.
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4. nap
MÁRÉ-VÁRI KÖRTÚRA

Útvonal: Zobákpuszta – Hidasi-völgy – Csurgó-forrás – Máré-vár – Magyar- 

 egregy erdei fürdő – Pap-erdő – Szöge-hegy – Gesztenyés – Zobákpuszta

Napi útvonalhossz: 17 km

Napi szintemelkedés/lejtés: 437 m/437 m

A T RKÉPSZAKÉRTÔÉ

0 1 km200m

 Vár-völgy

Zobákpusztáról északi irányba induljatok útnak a   közös jelzést, majd csak  

a  jelzést követve. Az út egy rövid szakaszon a műúton halad. Innen jobbra letérve 

értek be a Hidasi-völgybe. A Csurgó-forráshoz tett kitérő után északi irányban a  

jelzésen folytatódik tovább utatok. Egy kis emelkedő után leereszkedtek a völgybe, ahol 

átkelve a patakon egy újabb emelkedő vár rátok. Keresztezve a , majd a  utakat, 

meredeken ereszkedtek le, majd a  jelzésen megérkeztek a Máré-várhoz. Erdészeti 

műúton, meredek lejtőn keresztül ereszkedtek le a Vár-völgybe, majd nyugati irányba 

folytatva utatokat megérkeztek a Magyaregregy határában található erdei strandhoz. 

A strandtól távolsági busszal is visszajuthattok a szálláshelyre. 

Dél felé haladva tovább a  jelzésű úton, egy rövid szakaszon a műúton, majd 

átkelve a Völgységi-patakon, utatok az erdőben folytatódik. Folyamatosan emelkedő 

útvonalatok átvált  jelzésbe, egy rövid szakaszon becsatlakozik a  jelzés is, 

majd ismét marad a  jelzés. A Szöge-hegyre érve egy éles kanyarral délkelet felé 

folytatjátok a túrát a  jelzésen. Kb. 1 km megtétele után az útvonal keleti irányban 

folytatódik tovább a   közös jelzésen. A  jelzésen maradva egy utolsó 

enyhe emelkedő után visszaértek szálláshelyetekre, Zobákpusztára.

Ha rövidíteni szeretnétek 

a napi programot, akkor a 

magyaregregyi strandtól tá-

volsági busszal is visszajut-

hattok a szálláshelyetekre.
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Máré-vár – Az 1300-as években épült vár a 16. században reneszánsz palotaként élte 

fénykorát. A török hódoltság óta várromként maradt fenn, 1956-ban azonban még egy 

ostrom zajlott a várnál: a Vár-völgyből egy orosz tank a romok mögött meghúzódó Me-

cseki Láthatatlanokra tüzelt. Tábla emlékeztet az itt meghalt két szabadságharcosra.

A Máré-vár mondája – A Máré-várban lakott Máré vitéz ifjú, szép feleségével. A kö-

zeli Miklós-várban pedig testvére, a nőtlen Miklós vitéz. Márét a király hadba szó-

lította. Elbúcsúzott feleségétől, akit arra kért, hogy várjon rá hűségesen. Múltak az 

évek, s Máré nem jött haza. Felesége már elsiratta, halottnak hitte, és szívesen látta 

a szomszéd vár urát, aki egyre gyakrabban járt át a bánatos asszonyhoz. Máré-vár 

asszonya már nem törődött urának tett ígéretével. Addig-addig, míg az asszonynak 

és Miklósnak szép lányuk nem született. A kislányból már majdnem nagylány lett, 

mikor Máré mégis hazaért. Megtudta, hogy felesége hűtlen volt hozzá, majd mind-

két várat megostromolta, ágyúval halomra lövette. Ott lelte halálát az asszony Miklós 

vitézzel együtt. Lányuk életben maradt, de az anyja megátkozta. Az átokkal sújtott 

leány a hegy megközelíthetetlen barlangjában rejtőzik, és várja szabadulását. Minden 

77. évben piros pünkösd hajnalán kiszabadul, a Máré-völgyi patakban fürdik és fésüli 

hosszú haját. A monda szerint az a vadász válthatja meg az átoktól, aki ilyenkor arra 

jár és megcsókol egy medvét, egy kígyót, meg egy varangyos békát.

Hidasi-völgy – A Kelet-Mecsek egyik legszebb, leghangulatosabb völgye. Mindkét 

oldala meredek, az alján több forrásból eredő patak kanyarog. Egykor a patakon 

átívelő kis fahidakon vezetett az út, innen ered a völgy elnevezése. Látványos termé-

szeti eleme a Csurgó mohaszőnyeggel borított mésztufa-képződménye. Kis vízesése 

5-6 m magasból hull alá. 

Magyaregregyi erdei fürdő – A magyaregregyi strand igazi felfrissülést kínál. Erdő-

széli hangulat, fák által körülvett medence, hűsítő csobbanás vár benneteket. A strand 

a nyári szezonban minden nap 11:00–19:00 között várja a látogatókat. 

Tudtad ?

Magyaregregyi strand Zobákpuszta táborhelyMáré-vár

Hidas-forrás



20 21

5. nap
ZOBÁKPUSZTA – DOMBAY-TÓ 

Útvonal: Zobákpuszta – Pap-rét – 

Püspökszentlászló – Zengő – 

Bazsarózsa-tanösvény – Külsőtanyák – Dombay-tó

Táborhelyváltás

Napi útvonalhossz: 13 km

Napi szintemelkedés/lejtés: 411 m/544 m

A T RKÉPSZAKÉRTÔÉ

0 1 km200m

Zobákpusztáról a   jelzésű úton induljatok el keleti 

irányban. Az erdészeti műúthoz érve tovább folytatódik az út 

ezen a jelzésen, majd a völgybe érve északkelet felé mentek 

tovább. Hamarosan megérkeztek Püspökszentlászlóra. A püs-

pöki kastély épülete mögött indul tovább utatok folyamatosan 

emelkedve, egy rövid szakaszon még a   jelzésen, 

majd délkelet felé a   jelzésen. A két jelzés szétválá-

sakor a  jelzésen haladjatok, az erdészeti műúttal szinte 

párhuzamosan. A  jelzés délnyugat felé fordul – már csak 

egy rövid (kb. 500 m), de meredek szakasz van hátra a 682 m 

magas Zengő-csúcsig! Érdemes felmászni a kilátóba, de óva-

tosan közlekedjetek az új kilátó vaslépcsőin! Fentről csodálatos 

panoráma tárul elétek. Utatok aztán a   jelzésen foly-

tatódik déli irányba, majd a gerincen haladva keleti irányban, 

folyamatosan ereszkedve. A  jelzést követve déli irányba 

folytatódik a túraútvonal a Bazsarózsa-tanösvényen. Hama-

rosan Pécsváradra érkeztek, a  jelzést követve juttok el  

a Dombay-tónál lévő táborhelyre.

Úton Püspökszentlászló felé
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Tudtad ?

Püspökszentlászlói harangláb

Püspökszentlászlói arborétum

Püspökszentlászló – A Zengő északnyugati tövében, festői környezetben fekvő kis 

település, gyönyörű természeti környezete és történelmi hangulata népszerű kirándu-

lóhellyé tette. Nevének eredetét a néphagyomány Szent László királyhoz köti: a király 

bölényvadászat közben egy nagy vihar elől itt talált menedéket, hálából kápolnát építte-

tett, mellé falu is települt. A török időkben elnéptelenedett, a 18. század elején németek 

telepítették újra. Ma üdülőfalu, hétvégi házakkal, vendégházakkal. 

A településen végigsétálva megfejthetjük annak a titkát is, miért csak az egyik oldalán sütik 

a palacsintát a faluban. (Ti. a falu egyetlen utcájának csak az egyik oldalán vannak házak.)

Püspöki kastély és arborétum – A templom mellett 1797-ben gróf Esterházy Pál László 

pécsi püspök egy barokk stílusú nyári rezidenciát építtetett. Mivel II. József feloszlatta a 

pálos rendet, feltételezhető, hogy Esterházy püspök – aki korábban maga is pálos szer-

zetes volt – álcázott kolostornak szánta a kastélyt. A pálosok azonban nem költöztek 

be az épületbe, amely így mintegy száz évig üresen állt. 1898-ban Hetyey Sámuel püs-

pök felújíttatta és arborétumot létesített az épület körül. A felújítási munkálatot néhány 

évvel később gróf Zichy Gyula püspök fejezte be, egybeépítve a kastélyt a mellette álló 

templommal. A II. világháborút követően a falu iskolájában tanító Orsolya-rendi apácák 

éltek az épületben, a szerzetesrendek feloszlatása után pedig szerzetesnővérek szoci-

ális otthonaként működött. 1955-ben kiköltöztették a szerzetesnővéreket. 1955. július 

17-től november 2-ig itt volt házi őrizetben Mindszenty József bíboros, hercegprímás. 

2015-ben újították fel a kastélyt és a templomot. A felújítás eredményeképpen látogató-

központ és zarándokszállás épült, valamint kialakítottak egy Mindszenty-emlékszobát.  

A Zengő északi lejtőjéhez simuló kis völgy párás levegője kedvez a kb. 25 fajta fenyő és 

80 fajta egyéb növény fejlődésének, amelyeket az arborétumban sétálva megismerhettek. 

Zengő – A 682 m magas Zengő, a Mecsek-hegység legmagasabb csúcsa. Régi neve: 

Vashegy. A hegy erdei néha zúgnak, a monda szerint azért, mert együtt sírnak azzal az 

asszonnyal, aki a hegy gyomrában talált kincs miatt elhagyta gyermekét.

A csúcsán egy kilátóként is működő geodéziai torony áll, melynek tetejéről szép kör-

panoráma tárul elénk a Kelet-Mecsekről. Az első kilátót a Zengőn 1895. június 23-án 

avatták fel. 1929-ben a Földművelésügyi Minisztérium az összedőlt kilátó helyén 

egy újabbat építtetett, mely szintén tönkrement. A jelenlegi, betonból készült tornyot 

1978-ban állították fel. A torony tetején kilátót alakítottak ki, melyet 1985-ben adtak 

át. A hegycsúcsra – a kilátó helyére – 2001-ben egy katonai lokátorállomás építését 

tervezték, mely ellen 2003-tól erős civil tiltakozás bontakozott ki, így 2005-ben a ter-

vet végleg elvetették. 

A hegycsúcson egy vár falmaradványát is megtalálták, melyet mély sziklába vágott 

árok övez. Valószínűleg egy 13. században épült lakótorony alapja lehetett, mely  

a pécsváradi bencés apátság mentsváraként szolgálhatott. 

Püspöki kastély és arborétum

Zengő
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6. nap
ZENGŐVÁRKONYI KÖRTÚRA

Útvonal: Dombay-tó – Pécsvárad – Zengővárkony – Pécsvárad – Dombay-tó

Napi útvonalhossz: 11 km

Napi szintemelkedés/lejtés: 186 m/186 m

A T RKÉPSZAKÉRTÔÉ

0 1 km200m

Zengő túra

A táborhelyről az előző nap bejárt  jelzésű úton induljatok észak felé, majd Pécs-

váradra érve a   közös szakaszán mentek tovább. A református templomot 

elhagyva a  jelzést követve juttok el a Zengővárkony határában található Gesz-

tenyésig, végig aszfaltozott úton haladva. Utatokat merőlegesen keresztezi majd  

a  jelzés, amelyen északkeleti irányba haladva éritek el Zengővárkonyt. A   

rövid közös szakaszán haladva, a régi temetővel szemben, bal oldalon találjátok Roc-

kenbauer Pál sírját. Zengővárkonyba érve érdemes felkeresni a Míves Tojásmúzeumot  

és a Szalma-Kincs-Tárat.

Visszafelé a  jelzést követve Pécsvárad központjába érkeztek, a Kossuth Lajos 

utcát elérve, nyugati irányba haladva a  jelzést követve eljuttok a Pécsváradi Vár-

hoz, majd a   közös jelzésű szakasza elvezet egészen a Petőfi Sándor utcáig. 

Innen dél felé haladva a   közös szakaszát, majd a  jelzést követve értek 

vissza szálláshelyetekre.
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Tudtad ?

Dombay-tó

Kilátás a Zengőről

Zengővárkony – Zengővárkony a Zengő lábánál, Pécsvárad szomszédságában fek-

vő, alig négyszáz lelkes település, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet része. Zengővár-

kony Magyarország talán legdallamosabb nevű települése, amely nevét egy anekdota 

szerint egy vadkanról kapta – a falu erdejében vadkant kergető telkes gazda, „várj 

kan!” kiáltásait hallotta a csősz Várkonynak.

A települést már a Pécsváradi Apátság alapítólevele is említi – ebben I. Szent István 

királyunk a területet a bencés monostornak adományozta. A törökök kiűzését köve-

tően a színmagyar községbe a XVIII. század végén több német család is beköltözött.  

Az országos reformáció következtében a település lakói protestáns „kálomista” vallást 

vették fel, ám mára a betelepítések következtében a lakosság mintegy fele római kato-

likus (német ajkú), a másik fele azonban megőrizte reformátusságát. Talán „zsákfalu” 

jellegének is köszönhető, hogy Zengővárkony máig megőrizte ősi kultúráját. Néprajzi-

lag, lelkületileg, viseletben és hagyományokban a Sárközhöz, egész pontosan annak 

perifériájára szoruló településeihez, az úgynevezett Külső-Sárközhöz tartozik. A tele-

pülés mintegy szigetként éli meg hagyományait, ápolja gazdag kulturális örökségét.

Szelídgesztenyés – Rockenbauer Pál sírja – A messze földön híres szelídgeszte-

nyés 1974-től természetvédelmi terület. Az első fákat még a törökök elől menekülő 

magyarok ültették, így ma számos öt-hatszáz éves famatuzsálemmel találkozhatunk. 

A helybeliek megkedvelték a különleges mediterrán fát és egyre többet ültettek belőle. 

A gesztenyefák szaporításához hozzájárult az igen kedvező klíma is, így az össze-

függő gesztenyés lassacskán negyven hektárnyi területen terjeszkedett el, a termés 

eladása pedig gondtalan megélhetést és jólétet biztosított az itt élő embereknek. Saj-

nálatos, hogy több évtizede tizedeli a fákat egy gombabetegség, amely ellen nemigen 

tudnak védekezni a tulajdonosok. Végső akarata szerint ezen a különlegesen szép 

tájon, a Pécsváradhoz vezető úthoz közeli gesztenyefák árnyékában nyugszik 

Rockenbauer Pál, „világjáró”, több természet- és honismereti film készítője.

Míves Tojás Múzeum – Dr. Nienhaus Rózsa ötezer darabból álló magángyűjteménye 

Közép-Európa első ilyen jellegű tematikus múzeuma, amely a népművészeti tojásdí-

szítések gazdag és változatos gyűjteménye. Gyűjtőköre elsősorban Európa, kiemel-

ten pedig a Kárpát-medence tojásdíszítő-művészete. A kiállítás a hazai tojásfestők 

és díszítők alkotásait tájegységenként mutatja be, de a múzeumban távolabbi tájak 

(izraeli, indiai, indonéziai) díszítőművészetét bemutató darabok és iparművészeti al-

kotások is helyet kapnak. 

Szalma-Kincs-Tár – Nemzetközi szalmagyűjtemény, amelynek anyaga a világ tizenöt 

országából származó mintegy négyszáz szalmából készült tárgy Tüskés Tünde gyűj-

tő- és kutatómunkájának az eredménye. A kiállítás bemutatja a szalmából készíthető 

tárgyak sokféleségét, összefoglalja mindazon eljárásokat, amelyekkel a szalmából 

kultikus, használati és dísztárgyakat lehet készíteni, ugyanakkor szemlélteti a külön-

böző technikákhoz szükséges eszközöket és szerszámokat is. A programhoz kézmű-

ves foglalkozás igényelhető.

Míves Tojás MúzeumSzalma-Kincs-Tár Rockenbauer Pál sírja
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7. nap
DOMBAY-TÓ - PÉCSVÁRAD

Útvonal: Dombay-tó – Pécsvárad, vár

Napi útvonalhossz: 3 km

Napi szintemelkedés/lejtés: 51 m/34 m

A T RKÉPSZAKÉRTÔÉ

0 1 km200m

Pécsváradi vár légi fotó

A szálláshelyről az előző napokban már bejárt  jelzésű úton induljatok el észak-

keleti irányban, majd a   jelzésű útról keleti irányba tértek le az Ady Endre 

utcánál. Végighaladva az Ady Endre utcán délkeleti irányba fordultok, és a Táncsics 

utca elvezet a Pécsváradi várhoz. 
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Tudtad ?

Pécsváradi vár A Szent Korona hiteles másolataAltemplom A vár udvara

Dombay-tó

Dombay-tó – A Dombay-tó egy mesterséges kis tó, amely a Zengő oldalában, egy 

apró völgyben, Pécsváradtól 2 km-re délnyugati irányban helyezkedik el. A tavat 

1960-ban hozták létre és 1966-ban Dombay János pécsi múzeumigazgató régészről 

nevezték el. A tó kis turistaközpont és fürdőhely, hétvégi házak veszik körül, főleg  

a pécsváradiak és a hosszúhetényiek keresik fel. A tótól északra az egykori vízimalom 

épületében gyermektábor, illetve kulcsosház működik. A tó északi oldalán található  

a 8-10 liter/perc vízhozamú Dombay-forrás. Foglalatát 1966-ban építették, vize azon-

ban ma már nem iható.

Pécsvárad – Pécsvárad műemlékekben, idegenforgalmi nevezetességekben gazdag 

város, amelynek mai képe is érzékelteti a hajdani királyi alapítású egyházi központ 

méltóságát. Ezt az évszázados képet meghatározza a Zengő előterében magasló 

katolikus templom és a vár. Ezek lábánál húzódik a városka, váltakozva módosabb 

polgárházakkal és egyszerűbb portákkal, de mindenütt sok kerttel, virággal és gyü-

mölcsössel. A települést szelídgesztenye-erdő és szőlőültetvények veszik körül. 

2014. augusztus 20-án Pécsvárad ünnepélyes keretek között vette át a Szent Korona 

hiteles másolatát, melyet a várban őriznek és mutatnak be a látogatóknak.

Pécsváradi vár – Pécsvárad a magyar államalapítás egyik legfontosabb helyszíne. 

Géza fejedelem udvarházából 998-ban Szent István bencés apátságot alapított, 

amelyhez 42 falut és 1136 fő szolgálónépet rendelt hozzá. Első apátja Asztrik volt. 

A Szent Benedek monostor szerzetesei fontos szerepet töltöttek be a középkorban: 

térítettek, oktattak, gyógyítottak és okleveleket készítettek. A megvakított Béla her-

ceget 1125-től három évig itt rejtegették. Ma is látható a Szent István korából való 

kápolna és a benne található freskómaradványok. A monostort többször átépítették,  

a vártorony az 1490-es években épült. A szerzetesek a török közeledtére elhagyták az 

épületet. A 18. században barokk stílusban állították helyre a várat.

Ma a várban múzeum, étterem és szálloda is működik. „Élményvár Pécsvárad” néven 

gazdag program várja az érdeklődőket. Családos kirándulók körében különösen népsze-

rűek a „Hőspróbák”, amelyeknek keretében legügyesebbeket még királlyá is koronázzák. 
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Börzsönyi Erdei Vándortábor útvonal

Lépjetek az élő történelem földjére! A Diósjenői Erdei 

Szabadidőpark élményeivel kezditek a tábort, majd 

a Drégelyvár, a Törökasszony útja, a Kutyika-for-

rás és az Árpád-kori földvár maradványainak titka-

it ismerhetitek meg. A legendák és a vadregényes 

Börzsöny felfedezése mellett lehetőségetek nyílik 

kézműves foglalkozásra, kisvasutazásra és esti sza-

lonnasütésre is. Készen álltok az időutazásra?

Kedvet  kaptal?
TOVÁBBI ERDDEI VÁNDORTÁBOR HELYSZÍNEK

Vértesi Vándortábor útvonal

A vértesi útvonal romantikáját sok helyen még a tér-

erő sem zavarja, a nomád táborhelyek pedig felü-

dülést jelentenek a városi élet után. A hét nap so-

rán olyan különleges helyszíneket érinthettek, mint 

Vérteskozma, a Majki Kamalduli Remeteség és az 

Oroszlányi Bányászati Múzeum. A táborban kiemel-

kedő figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre.

Zselici Erdei Vándortábor útvonal

A Zselic varázsa a csillagos égboltban rejlik. A Zse-

lici Csillagpark területén ugyanis olyan alacsony a 

fényszennyezettség, hogy derült nyári éjszakákon 

kétezer csillag és a Tejút egy része is látható. A tábor 

során mesés környezetben  barangolhattok a zselici 

rengetegben, gyönyörködhettek a Ropolyi-tó csillo-

gó víztükrében, és megsimogathatjátok Magyaror-

szág öt nagyvadfaját a Bőszénfai Szarvasfarmon.

Vasi-Hegyháti Erdei Vándortábor útvonal

Vándoroljatok velünk a szellős, szalmabálákkal te-

letűzdelt lankákon! Lépjetek be a Jeli Arborétum 

varázskertjébe, ugorjatok fejest a Szajki-tavak hűs 

vizébe, és fedezzétek fel az oszkói Hegy-pásztor 

Kört, ahol a falu jellegzetes apró parcellás szőlőhe-

gyei és zsúpfedeles présházai mellett a belső békét 

is meglelhetitek. Megígérjük, hogy az egyedi hangu-

latú vidéket örökre a szívetekbe zárjátok majd!

Zempléni Erdei Vándortábor útvonal

Töltődjetek fel az utánozhatatlan, vadregényes, ősi 

energiával teli Zemplénben! A világ tetején érez-

hetitek magatokat a Sólyom-bérc és a Nagy-Pé-

ter-mennykő égig érő szikláin, varázslatos napfel-

keltét nézhettek az ország legszebb panorámáját 

nyújtó Kerek-kőnél, a Mlaka-rét és az István-kúti 

nyírjes egy különleges világba kalauzol, a nomád 

életérzés a Gerendás-réten pedig felejthetetlen. 

Mátrai Erdei Vándortábor útvonal

A Mátrában festői falvak, különleges erdei élővilág 

és pompás kilátópontok várnak rátok. Többek kö-

zött felkereshetitek a Tar melletti csevice kutakat, 

a Fenyvespusztai Arborétumot, Vidróczki betyár 

barlangját, és ha még bírjátok erővel, akkor az or-

szág legmagasabb pontjára, a Kékestetőre is fel-

kapaszkodhattok. Az élményekben gazdag tábo-

rozást a Sástói Adrenalin Parkban zárjátok.
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Bakonyi Erdei Vándortábor útvonal

A Bakony az egyik legkedveltebb útvonal, megér-

jük, hogy mindenkinek ide húz a szíve! A hűvös Ker-

teskői-szurdok 30-40 méteres sziklafalai, a Szent  

István király nevéhez fűződő 1000 éves Bakonybél, 

a Kőris-hegyi panoráma a Balaton csillogó víztükré-

vel, a Pannon Csillagdában tett kirándulás a csilla-

gok közé mind-mind különlegessé teszik az útvona-

lat. Tudtátok, hogy a Bakonyban is van Gyilkos-tó? 

Ideje megnézni!

Pilisi Erdei Vándortábor útvonal

A Pilis a „szívünk csücske”, ahol teljesen egybe-

olvadhattok a természettel. A látványos történel-

mi túrán kanyaroghattok a Spartacus-ösvényen, 

lepillanthattok a Dunakanyarra a Prédikálószékről, 

a Bertényi Miklós Füvészkertben a hatalmas dug-

lászfenyők árnyékában hűsölhettek, Visegrádon 

pedig visszamehettek az időben. A tábor végén egy 

vízbiológiai kaland is vár rátok a Madas László Er-

dészeti Erdei Iskolában. Indulhatunk?

Balaton-felvidéki Erdei Vándortábor útvonal

Túrázz víz és föld találkozásánál: itt ér össze a ma-

gyar tenger csillogó vize a felvidék szőlős lankáival, 

medencéivel és tanúhegyeivel. Ha olyan helyen kirán-

dulnál, ahol az élővilág és a mesés táj mellett a tör-

ténelmi emlékek is főszerepet kapnak, akkor várunk 

a Balaton-felvidékre! Az útvonal kolostorromjainál le-

tűnt idők történéseit idézhetitek fel, hegytetőkről és 

kilátókról gyönyörködhettek a vidék panorámájában, 

zárásként pedig a Balaton hűs vize vár benneteket!

Dél-Zalai Erdei Vándortábor útvonal

Az erdő és a víz szerelmeseinek! A kis zalai falvak, 

a pincesorokat körülölelő erdők változatos élővilá-

ga sok érdekességet tartogat. Sétálhattok a közel 

200 éves bükkösben, felfedezhetitek az erdő alatt 

található hidegháborús bunkerrendszer építménye-

it, meglátogathatjátok a fák közt megbújó különle-

ges kápolnákat, utazhattok az ország leghosszabb 

erdei vasútján és bejárhatjátok a Budafai Arborétum 

ösvényeit, mielőtt vízre szállnátok.

Tetszett a tábor? Arra biztatunk, hogy megörökített élményeidet küldd el a vándortáboros 

fotó- és videópályázatra! Érdekel? További a részleteket: vandortabor.hu/palyazat-2022

Pályázat

SZERETNÉD MEGOSZTANI A NAGYVILÁGGAL A TÁBORI ÉLMÉNYEIDET?
#ERDEIVÁNDOR  #VÁNDORTÁBOR  #LEGJOBBTÁBOR

Bükki Erdei Vándortábor útvonal

Az útvonalat a Bükki-fennsík barlangoktól „lyuka-

csos” karsztfelszíne és jégkorszaki fajokat megőrző 

mikroklímája teszi egyedivé. A híres bükki „kövek”, 

az Istállós-kő, Tar-kő, Pes-kő, Bálvány, Bél-kő meg-

hódítása után üdítő lesz a bükkösök hűsítő árnyéka. 

A tábor során elkalauzolunk titeket a vidék legfonto-

sabb régészeti lelőhelyére is, az Istállós-kői ősem-

ber barlangba. Szilvásvárad és a Fátyol-vízesés pe-

dig méltó lezárása az egyhetes időutazásnak.
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AZ ERDEI TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI

További információk: www.erdotuz.hu

Az erdők közös örökségünket jelentik, egészséges megma-

radásuk a változó klímában az élhető természeti környezet 

fennmaradásának záloga. Ezért egész úton figyelj oda, hogy 

közösen megőrizhessük a Mecsek erdeit az utókornak:

Csak a lábnyomodat hagyd az erdőben! Vagyis ne 

szemetelj, a napi hulladékot összegyűjtve vidd el a tá-  

borhelyig, ahol megfelelően válogatva helyezd el a sze- 

lektív hulladékgyűjtőkben.

Minél kevesebb szemetet termelj! A napi élelem 

csomagolásához használd az út elején kapott táskát, 

az ivóvizet mindig a kulacsodba töltsd újra.

Takarékoskodj a vízzel! Túrázás közben természe-

tesen fontos a folyamatos folyadékbevitel, és a meleg 

nyári napokon jól esik egy gyors mosdás a faluszéli 

nyomós kutaknál. De ne feledd, hogy a víz az egyik 

legfontosabb kincsünk, ezért ne folyasd fölöslegesen a 

kút vizét, és ne bánj pazarlóan a források vizével sem! 

Az esti mosdásnál is takarékoskodj a táborhelyre sok-

szor nehezen eljuttatott vízzel: próbálj három perc alatt 

alaposan lezuhanyozni. Hidd el, egy kis odafigyeléssel 

menni fog!

Vigyázz az erdei élőlényekre, növényekre és álla-

tokra! Az egészséges erdőben az élőlényeknek meg-

van a maguk fontos szerepe, így minden letört faág, 

eltaposott rovar gyengíti az életközösség egészének 

működését.

Válj tudatos energia-felhasználóvá! Takarékoskodj 

az elektromos árammal, ne használd túl gyakran a tele- 

fonod, és ha teheted, környezetbarát módon (gyalog 

és kerékpárral) közlekedj – nemcsak az Erdei Vándor-

tábor ideje alatt, hanem később a mindennapokban is! 

AZ ÉV LEGZÖLDEBB HETE!
Talán nem is gondolnád, de Magyarországon évente több mint 20.000 erdő- és vegetá-

ciótűz keletkezik. Magyarországon a tüzek 99 százaléka ráadásul emberi gondat-

lanság miatt keletkezik! Az okok között előkelő helyen szerepelnek a rosszul eloltott, 

vagy a nem jó helyen rakott tábortüzek. Tartsd tehát be a szabályokat, és fogadd meg az 

alábbi tanácsokat, hogy gondtalanul élvezhesse mindenki az esti tábortüzek hangulatát!

Mikor nem gyújthatok tüzet az erdőben?

Kiemelten tűzveszélyes, száraz, meleg időszakokban tűzgyújtási tilalmat rendelnek el. 

Ekkor az erdőben mindenütt, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos a tűzgyújtás! 

Az első lépés tehát a tájékozódás, hogy nincs-e tilalom. Ezt megteheted a www.erdotuz.hu 

oldalon, vagy az útvonalfelelősnél.

Hol gyújthatok tüzet?

Az erdőben az arra kijelölt és kiépített tűzrakóhelyeken szabad tüzet gyújtani. A leg-

több táborhelyen van ilyen, ha nem találod, akkor kérdezd a táborhely gondnokát!

Hogyan gyújtsam meg a tüzet?

Tüzet mindig csak felnőtt jelenlétében gyújts! Első lépésben készíts egy kis kupacot a 

gyújtósból (pl. papír, száraz levelek), majd apró ágakból egy kis sátrat a gyújtós fölé. 

Gyufával vagy öngyújtóval több oldalról is gyújtsd meg a gyújtóst, majd ha az ágak is 

lángra kaptak, óvatosan tápláld a tüzet további aprófával, később nagyobb tűzifával.

Ne feledd, hogy a tűzhely nem szemetes! Csak az ártalmatlanul égő hulladékot dobd 

bele (papír, hagymahéj). Az egészségre ártalmas (pl. műanyag zacskó), vagy el nem 

égő hulladékot (pl. konzervdoboz, üveg) a szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezd!

Hogyan oltsam el a tüzet?

Lehetőleg hagyd teljesen leégni a tüzet, majd locsold le minél több vízzel. A vizet ke-

verd össze a még forró hamuval, figyelve a tűz széleire is! Mielőtt ott hagyod, elle-

nőrizd, hogy teljesen kialudt-e a tűz: tartsd a kezed a hamu fölé, és ahol még forrónak 

érzed, oda önts újból vizet. Ha a hamu forró, ne indulj el, ne hagyd magára!
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