Pécsváradi Várkör – Dobogó Kör
A várkaputól indulj el észak felé az emelkedőn a Kossuth tér irányába.
Itt a hármas útelágazásnál a középső úton haladj tovább (Kálvin utca) a
református templomig. Itt fordulj jobbra, a Temető utcába, a piros kereszt
jelzésre. Haladj tovább egyenesen, ligetek, tanyák között nagyjából másfél
kilométert. Ahol a kék kereszt a pirossal találkozik, fordulj balra, egy széles
földútra. Innentől a kék + és a piros + együtt halad egy rövid szakaszon.
Nemsokára feltűnik jobbról Zengővárkony temetője, majd aszfaltúthoz érkezel.
Bal kéz felől néhány lépcső vezet fel a gesztenyés felé, a Rockenbauer sírhoz.
Kövesd a kék keresztet, az aszfaltúton ereszkedve, le a faluba. A pataknál
balra tarts, majd néhány métert követően a tájházhoz érsz. Innen egyenesen
haladj, a falu központjáig. Itt a kék jelzés elfordul, de te haladj tovább
egyenesen a Szent Márton (StM) jelzésen. 400 méter múlva elmarad a falu,
feltűnik a vízmű által bekerített Balázs-kút. Az ösvényt követve kelj át a patakon,
s haladj tovább, míg egy hosszú tisztásra nem érsz. (1. Állomás, Balázs-kút)
Haladj tovább StM jelzésen, be az erdőbe. A széles gyalogösvény enyhén
emelkedik, míg el nem érsz a Büdös-kút kereszteződéséhez. Itt jobbra térj rá a
zöld keresztre. 500 méter után az Antalképnél az ösvény széles útba torkollik,
ahol a zöld jelzés jobbra letér, de te egyenesen haladj tovább az üveges
jelzésen, be az erdőbe. Az ereszkedő ösvény a Réka-völgy mélyére visz. Lent a
patakon átkelve balra fordulj, s piros kereszten haladj tovább a Rékakunyhóig. A tisztást átszelve, az Etelka-forrás mögött induló kék négyszögön
folytasd az utadat nyugati irányban. A partoldalban haladó keskeny ösvény egy
idő után elválik a pataktól, s felvezet az erdészeti útig, ahol jobbra fordul és
az aszfalton vezet tovább. Hatszáz métert követően balra letér, és a sárga
sávval egyesülve levezet Püspökszentlászlóra. (Innen a sárgán fogunk
haladni egészen a Dobogóig.) Ahol az arborétum kerítése véget ér, a sárga sáv
jobbra fordul és ismét kaptató következik. A műutat keresztezve a Diós-kúthoz
érkezel (érdemes frissíteni), majd egy rövid meredek szakasz után jobbra
fordulj, továbbra is a sárgán. Egy enyhe balkanyar és egy hosszú egyenes után
előbb egy szedres bozótos nyiladék következik, majd pedig a Miske-tető széles
kaszálója. Haladj tovább a sárgán, a tisztás végén az aszfaltutat keresztezve fel
a Cigány-hegyre a kilátóig. (2. Állomás, Cigány-hegy)
A csúcsról lefelé a kilátó lépcsőjétől közvetlenül jobbra indul egy keskeny
gyalogösvény, mely 100 méter múlva széles földútba torkollik. Itt fordulj
jobbra, haladj az emelkedő széles szekérúton végig a sárga sáv és a zöld
háromszöget követve. Bő egy kilométer után, mielőtt az út lejtmenetbe váltana,
egy öreg bükkösben eléred a Dobogóra felvezető jobbos kitérőt. (az ösvénytől
még kb 100 méter a csúcs.)
A Dobogóról térj vissza az ösvényre, és haladj tovább rajta északnak.
250 méter után egy Y elágazóban szétválik a zöld háromszög és a sárga, itt
jobbra tarts a zöldön. A ritkán járt, köves-göröngyös úton ereszkedj előbb fiatal,
majd idősebb erdőben haladva. Egy tisztás előtt a zöld háromszög mellé

becsatlakozik a sárga a kör, majd a tisztásnál a magasles után jobbra le is
tér. Itt térj le te is, és kövesd a sárga kört, tovább ereszkedve a völgybe,
egészen a patakig. Pár méter párhuzamos haladás után a jelzett ösvényt
követve egy jobb fordulóval kelj át a patakon (óvatosan - sok hordalék,
dupla meder, az áradások formálják ma is) és indul el felfelé, tovább a sárga
kört követve. Némileg könnyebb de igen ritkán járt terep következik, ösvény
híján néhol csak a jelzések fognak vezetni. Egy kisebb szurdokvölgyön átkelve,
az enyhén jobbra kanyarodó ösvény végül a zöld keresztbe torkollik. Balra egy
hosszanti tisztás, végében magaslessel és a 3. állomással (Dóra-irtás).
Bejelentkezés után folytasd az utadat a zöld kereszten dél felé, az enyhén
emelkedő úton. 800 métert követően az ösvény egy széles földutat szel át, majd
nem sokkal később jobbra fordul. A következő szakaszon többször keresztezi a
vele nagyjából párhuzamosan haladó széles utat, majd a tetőn egy enyhe bal
kanyarral elválik tőle. Ereszkedj tovább a zöld kereszten, figyelve a jelzéseket. A
tetőtől nagyjából 500 méterre az út három ágra bomlik, itt a középsőn maradj
(jelzés itt nincs, de később újra feltűnik a zöld +) Az ösvény egyre meredekebb
lesz, míg végül a Váralja-árok mélyére nem ér. (jobbra csatlakozik a Farkas-árok
is a völgybe, melynek a túlfelén fakad a Vadvirág-forrás)
Balra fordulva a patak mentén haladj tovább 150 métert, és ahol a
túloldali fán a turistajelzés mutatja, hogy a zöld kereszt elválik a kéktől, kelj át
a patakon. (vigyázz, mert előbb is van egy átkelő és egy ösvény, de az nem
jelzett.) Onnan jobbra fel haladj, továbbra is a zöld kereszten. Kerítés mellé
érsz, majd elhagyod, végül a tetőn egy tisztásnál keresztezed a piros sávot.
Innen már csak ereszkedned kell Óbányáig. Szeld át a falut, majd a kocsma
után kövesd továbbra is a jobbra letérő zöld keresztet. Kelj át a patakon,
haladj el a focipálya mellett és a döngölt-árokban kapaszkodj fel az Ötös-úti
kunyhóhoz (4. állomás).
Továbbra is a zöld keresztet követve ereszkedj le a Réka-völgybe. Lent a
pataknál balra, majd az átkelést követően jobbra. Továbbra is a zöld kereszten
felfelé haladva előbb fiatal erdőbe érsz, majd fent az ösvény egy irtásnál széles
földútba torkollik. Innen már csak pár száz méter, és ismét az Antalképhez
érkezel. Itt hagyd el a zöldet, és a széles (jelzetlen, majd piros +) úton haladj
tovább egyenesen egészen az aszfaltútig. Itt balra fordulva a piros kereszt
jelzést kövesd, először az aszfalton, majd a komlós kanyartól az erdőben
haladva. Pár száz méter után az ösvény a Zengő-kilátóhoz vezető széles útba
torkollik, itt jobbra fordulj, hegynek fel. 800 méter kaptató után a tanösvény
táblánál a piros kereszt balra fordul, innen már csak ereszkedned kell
Pécsváradig. Egyenletes lejtmenetben előbb elhagyod az erdőt, majd tanyák
közt haladva aszfaltúthoz érkezel, ahol a piros + jelzést követve balra
fordulj. 100 méter után az újabb kereszteződésnél (Petőfi u. transzformátor)
jobbra, a külső tanya irányába. 200 méter után eléred a Táncsics utcát,
ott balra fordulva (40-es tábla) már látni fogod a nagytemplomot, és
nemsokára a várat is. Az utca a vár alatt élesen jobbra fordul, ahonnan az
utolsó kaptató után eléred a célállomást. Szép munka! Gratulálok!

