
Egész napos túra  a  
Meleg – mányi - völgybe

A  66-os  főútról,  a  „Dóczy”  –  malomtól 
(„Kőlyuki betérő” vendéglő) indulunk a piros 
jelzésen a   Kőlyuki  barlangig -   -  majd 
tovább  a  piros  jelzésen  a Nagy-Mély-
völgybe  - ahol sok töbör, barlang, kőfülke 
és   forrás  alkalmas  a  földtani,  kőzettani 
megfigyelésekre. Érdemes elsétálni a Mély-
völgyi-kőfülkéig,  mely  érdekes,  titokzatos 
"barlang”  és  ez  az  egyetlen  mecseki 
ősember  -  település. A  kék körön  át  a 
Meleg-mányi  -völgybe érve  gyönyörű 
látvány  fogad:  mésztufagátakkal, 
vízesésekkel  tarkított  völgy;  itt  található  a 
Mecsek  legnagyobb  mésztufa-lépcsős 
vízesése.   A  piros +-en, a Páfrányoson át 
a Mánfai Árpád - kori templomhoz  érünk, 
mely a 12.  században  épült,  hazánk egyik 
legrégebbi román stílusú műemléke.
Meleg-mány  719 hektáros területe 1957 óta 
Természetvédelmi Terület. Igazi  élmény 
végigjárni ezt az útvonalat, szépsége mellett 
itt  tanulmányozhatóak   legjobban  a 
karsztjelenségek,   a  földtani   értékek,  a 
gazdag növényvilág.

Ha  gyalog  indulunk  a  táborból  erre  a 
túrára   a  Sikonda  –  66-os  főút  közti 
szakaszt  a  zöld vagy a piros jelzésen, 
az  erdőn   át  tegyük  meg  oda-  és 
visszafelé!

Turistatérkép  a  táborban  kérhető 
vagy vásárolható.

Egész  napos túra   Pusztabányára  

Komló-Zobákpusztáig   érdemes  autóbuszra 
szállni.  Zobákpusztáról  a  Keleti-Mecsek 
legszebb  völgyei érhetők el. A kék -en és zöld 
+-en vagy a sárga +-en jutunk el Pusztabányára, 
de haladhatunk az  erdészeti  műúton is,  melyet 
kerékpárosoknak jó szívvel ajánlunk! Útközben 
helyenként  lenyűgöző  kilátás  nyílik  a  Mecsek 
hegyvonulataira. Pusztabányán 1760-ban 
létesült az első üveghuta, melynek feltárt romjai 
mellett  nemrég  még   működő  kemencéket  is 
láthatunk.  A  vadászház  és  a  magasles  mellett 
megpihenhetünk,  majd  a  Betyár  forrást  érintve 
a zöld +-en és a kék jelzésen a Hidasi völgyben 
visz az utunk visszafelé. Ebben a völgyben több 
forrás  és  egy  különleges    természeti 
képződmény,  a  mésztufagáton  lefolyó  kis 
vízesés,  a  Csurgó  található.  Az   Egregyi 
-völgyön visszasétálva ismét buszra szállhatunk. 
Visszatérhetünk  az  Egregyi-völgybe  a 
romantikus  Takanyó-völgyön át is,  a  sárga +-
en  haladva.

Egész napos kirándulás    Orfűre  

Orfű -ez a festői üdülőfalu a Baranyai Hegyhát 
dombjai  között fekvő három tó köré települve - 
fél  óra  alatt  megközelíthető  busszal  a sikondai 
tábortól,  de   a  túrázást  kedvelők   -  némi 
fáradtság árán  -  gyalog is elérhetik.   A 66.sz. 
útról a zöld vagy a piros ( majd piros +) jelzésen 
felkapaszkodunk Vágotpusztára   és innen  kis 
darabon a sárga, majd a zöld jelzésen, a Lóri - 
völgyön át   érjük  el   Orfűt,  érintve  a  Mecsek 
legbővizűbb karsztforrását,  a  Vízfő - forrást.  A 
sárga jelzésen  haladva a  Malom - múzeumot 
érdemes  megnézni,  majd  az  első  (Orfűi)   tó 
gátján átsétálni   és a Pécsi  -tó  szép strandján 
fürödni egy nagyot.

Egész napos kirándulás a     
Keleti-Mecsekben

Ezt  a  kirándulást  azoknak  ajánljuk,  akik 
saját busszal érkeznek!  Ne hagyják ki!!!

Komló  -   Zobákpusztáig  busszal  megyünk 
és a buszt késő délutánra  Mecseknádasdra 
vagy Óbányára rendeljük.
Pusztabányáig  az  előzőhöz  hasonló  az 
utunk,  innen  a  kék háromszögön jutunk  el 
Püspökszentlászlóra.  Az  egykor 
elnéptelenedett  falu  ma  újra  benépesült, 
természetkedvelő  városi  emberek  vették 
meg a  házakat és őrizték meg a falu mesés 
hangulatát. Érdemes végigsétálni a falun, a 
kilátásban  gyönyörködni  itt,  a Zengő 
tövében.   Nézzük  meg az  1725-ben  épült 
templomot  és  püspöki  nyaralót  ,  a  Szent 
László  szobrot  és  az  arborétumot, mely 
növényritkaságaival  igazi  látványosság. 
Történelmi beszélgetésekre is jó alkalmat 
ad  a  hely:  Szent  László  király  kedvenc 
vadászterülete   volt  ez  az   erdőség;  a 
kastélyban  pedig  Mindszenti  bíboros   élt 
háziőrizetben.

Következő állomásunk a  festői Kisújbánya, 
mely  az  előbbihez  hasonló  "sorsú"  falu.  A 
sárga  jelzésen jutunk  el  ide.  Mielőtt 
leereszkednénk  a  faluba,  másszunk  fel  a 
Cigány hegyi kilátóhoz ahonnan, a Keleti-
Mecsek  lenyűgöző  látványa  tárul  elénk. 
Kisújbányáról   a  Keleti-Mecsek  páratlan 
szépségű völgyén, az Óbányai-völgyön  át 
jutunk  a  fazekasságáról  is  híres 
Óbányára.
A  völgyben  -  mely  végig  gyors  folyású 
patakot  követ  -  álljunk  meg  a  Csepegő 
sziklánál,  mely  érdekes  geológiai 



képződmény.  A  faluban  érdemes 
bekéretőzni  a fazekasokhoz,  akik  szívesen 
megmutatják,  hogyan  dolgoznak.  Álljunk 
meg Mecseknádasdon,  nézzük  meg  a 
6.sz.  főút  mentén  a  13.  századból  való 
Árpád kori templomot és temetőt, majd a 
faluba betérve a  német tájházat és a falu 
szép Kálváriáját.  

Ez  az  ajánlatunk rövidíthető vagy 
kitérőkkel  tarkítható:

 Püspökszentlászlóról   páratlan  élményt 
nyújt  a   Zengő -  a  Mecsek  legmagasabb 
csúcsa, 682 m -  megmászása!
Szintén  Püspökszentlászlóról  a  kék  -en 
vagy az erdei műúton a Réka-völgybe, az 
Etelka - forráshoz tehető szép kirándulás.  A 
Halász-patak  elágazásánál   tárták  fel  a 
Réka-vár  romjait,a  hagyomány  szerint  itt 
született Skóciai Szent Margit, Szent István 
király  unokája.  A  bronzkori  vagy  frank 
eredetű  várnak  egyéb  történelmi 
vonatkozásai is vannak.

Kisújbányáról  "visszakanyarodhatunk" 
Püspökszentlászlóra a kék -en  az Etelka-
forrásig, innen a  kék  -en tovább, vagy a 
Hárs -tető felé a sárga jelzésen.

Turistatérkép  a  táborban  kérhető 
vagy vásárolható.

Egész napos  kirándulás
Máré - várra

Az  1300-as  évekből  való  vár  egy 
hegykúpon  áll,  gyönyörű  helyen. 
Vártörténeti  kiállítás  is  található  itt.   A 
történelmi  tanulmányok  mellett  az 
ökológiai  és  földtani  búvárkodásra   is 
alkalmas a környék. 
Magyaregregy határából,  a  Máré 
csárdától indulunk és végig az erdészeti 
műúton haladunk.
A  várhegy  alatti  romantikus Vár-völgy 
-  mely a Máré-patakot követi -  Földtani 
tanösvény,  magyarázó,  szemléltető 
táblák  sorával,   mely  a  különféle 
kőzeteket  és  a  földtörténeti  korokat 
egyaránt  jól  bemutatja.  Forrásokkal 
tarkított kellemes kirándulóút ez a völgy, 
mely  a  Pásztor-  forrásnál szép  nagy 
rétbe  torkollik.   Visszafelé  jöjjünk 
ugyanitt az Iharos kútig,  onnan a  piros 
jelzésen érjük el  Máré várat – érintve a 
Gergely  –Éva  forrást,  mely  az  Egri 
csillagok  itt  játszódó  jelenetének 
szereplőiről kapta nevét.
A  Pásztor  -  forrástól  Kisújbányát  és  a 
Cigány-hegyi  kilátót   érintve  a  Hidasi 
völgyön  vagy  a  Hidasi  háton  át  is 
visszatérhetünk  az   Egregyi  –  völgybe 
vagy   Zobákpusztára.

Turistatérkép  a  táborban  kérhető 
vagy vásárolható.

Séták, kirándulások a környéken

Cserma  alja:  ezt  a  természetvédelmi  területet 
kényelmes sétával 20 – 25 perc alatt elérhetjük. 
Komló felé induljunk és a sikondai üdülőterületen 
térjünk le jobbra  a Fecske utcán. Az utca végén 
balra  kanyarodunk és kb.  50 méter  után ismét 
jobbra, átkelünk egy kicsi patakon. Rövid domb-
mászás  után  máris   ebben  a  különleges 
erdőben vagyunk: a  fiatal erdőben 64 db  200 
éves faóriás vigyázza a rengeteg  csendjét. Vén 
tölgyek  nyújtogatják  „boszorkány-karjukat”,  inas 
gyertyánok  őrzik  a  múltat.  Barangoljuk  be  az 
egész  területet,  sétáljunk  el  (keleti  irányba)  a 
bükk-óriások által őrzött  pihenőhelyre is!  Ebben 
a  rezervátumerdőben  minden  úgy  él,  ahogy  a 
természet „akarja”. A földből épp kibújó kis fák és 
az  aggastyánok  nagyszerű  lehetőséget  adnak 
ökológiai és történelmi („kivel találkozhatott ez a 
bükk?”)   játékokra,  de  a  száraz  ágakból 
építhetünk kunyhót is a gyerekekkel.

Palántáki tető: Szintén Komló felé induljunk és a 
zöld  kereszt  jelzésen  térjünk  jobbra.  Ezen  az 
úton haladva  hamarosan egy fennsíkra  érünk, 
ahonnan a Közép -  Mecsek  hegyvonulataiban 
gyönyörködhetünk.  A fennsíkon  nyugati irányba 
átvágva – az erdőt követve – keressük  meg a 
piros  jelzést  és  ezen   jöjjünk  vissza.  A  tetőre 
érdemes  „naplemente  –  túrát”  szervezni  a 
gyerekeknek!

Erdei  tanösvény: A  nagytábortól  befelé  (  a 
Tölgyfa  utcán  végigmegyünk)   induljunk!  Innen 
kb.  100  méterre  kezdődik  a  Mecseki  Erdészet 
tanösvénye,  mely  az  itt  élő  állatokról, 
növényekről, az erdő életéről nyújt  ismereteket. 
Okosodva  tehetünk  egy kellemes erdei sétát. 

Tanösvény  és  ismertető  a  környék 
madarairól a tábor területén is található.
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