Pécsváradi Várkör – Zengő Kiskör
Pécsváradról: 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. Innentől egyenesen haladj tovább felfelé, immáron a zöld +
jelzésen. Az erdőbe érve haladj tovább az aszfaltozott erdészeti úton, a volt katonai
lőtér déli behajtójáig. A helyet használaton kívüli, út mellé hajtott sorompó jelzi, ez
előtt jobbra a lőtér betonútja indul, te viszont a két balra induló erdei út közül a
másodikat válaszd. Ez a jelzetlen kocsiút kezdetben majdnem párhuzamosan halad a
műúttal, és nagyjából 600 méter után eléri a sárga sáv ösvényét. Erre jobbra
ráfordulva haladj tovább egy rövid vízmosásban, majd miután újabb széles útra érsz,
balra fordulva kövesd a jelzést. 20 méter után újabb forduló következik,
ezúttal jobbra. Nagyjából 500 méter kaptató után egy szélesebb útba torkollik, és
balra fordul a sárga sáv, melyen továbbhaladva nemsokára egy tisztásra érkezünk.
Itt egyenesen haladj tovább a sárgán, a tanösvény táblája mellett, felfelé. (Az út itt
viszonylag meredek és köves, futók vigyázzanak!) Az emelkedőt leküzdve a Zengőnyereg következik, benne a Viki pihenő bivak-házikója (1. állomás). Bejelentkezés
után haladj tovább a sárgán, fel a csúcsra. A geológiai torony és Zengővár romjai
mögött, egy enyhe bal kanyarral indul a sárga és kék háromszög jelzés, a nyugati
gerincen lefelé, enyhén ereszkedve. 3-400 méter után elhaladunk az ösvénytől
jobbra álló Bocz-kereszt mellett. További 400 méter után az ösvény balra fordul, és
meredekebb ereszkedés következik (futók figyelem!) egy idő után a kék háromszög
jobbra letér, te kövesd a sárgát, míg jobbról kerítés nem tűnik fel. Itt két elágazás
következik közvetlenül egymás után, mindig jobbra tarts, közvetlen a kerítés mellett.
Pár méter után aztán a sárga jelzés lefordul balra, elhagyjuk a kerítést. Ezután az
ösvény közepén álló fán fogsz egy jelzést látni, de ne közvetlen a fánál, hanem
mögötte nagyjából 20 méterrel fordulj le balra (ott is jelezve lesz a sárga háromszög)
Innentől egyenletes ereszkedés következik az egyre szűkülő ösvényen, míg végül
elmarad az erdő, és újra széles úton a hetényi pincék közé érsz. Nagyjából 200 méter
haladást követően a kavicsos kocsiút jobbra fordul, vele fordulj te is, itt ugyanis
letérünk a sárga háromszögről, és a széles Péter-utat követjük, le Hosszúheténybe. A
kavicsos út az utolsó métereken aszfaltra vált, és a Kossuth utcába torkollik. Itt balra
fordulj, a falu központja felé. Bal kéz felől szinte rögtön feltűnik egy elhagyott kis
kőfejtőben Hetény-vezér szobra. Haladj tovább, míg el nem éred a Fő utcát, s ott balról
találod majd egy jellegzetes sárga épületben az Üvegmúzeumot, első ablakában
a hosszúhetényi 2. állomás táblájával. (itt a start kódot olvasd be a bejelentkezéshez!) Ezután rögtön a múzeum sarkán fordulj balra, S haladj egyenesen (Fő utca, Zrínyi
utca, majd a Vásár-út). Ha mindent jól csináltál, kiérsz a faluból egy kavicsos úton, s
balról újra feltűnnek a szőlők és a pincék. Haladj tovább egyenesen, tartsd a keleti
irányt, végig a Zengő lábánál. Két kilométer haladást követően az út egy kis erdőbe
ér, majd újabb kilométer múlva elhagyja azt. Jobbra magasles, majd az út lejteni kezd,
végül a piros kereszt jelzésbe torkollik. Ezt követve tanyák között haladva végül
aszfaltúthoz érkezel, ahol továbbra is a piros kereszt 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 (40es
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!
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Hosszúhetényből: A múzeumtól indulj el a fő utcán észak felé, a hegyek irányába.
Kétszáz méter múlva a fő út balra kanyarodik, de te haladj tovább egyenesen,
immár a Kossuth utcán. További 400 méter múlva jobbról, egy kis kőfejtőben feltűnik
Hetény-vezér szobra, és az üveges tanösvény egyik táblája, az ezek után következő
első jobbos utcába kell befordulnod (3 zöld szelektív konténer jelzi!). Az enyhén
emelkedő út idővel aszfaltból kavicsossá vált, és a pincék közé érsz (Péter-út). Közel
egy kilométernyi haladás és egy határozott bal kanyar után az út mellett feltűnnek a
sárga háromszög jelzései. Két Y elágazó következik egymás után, az elsőnél a balt,
utána a jobbost válaszd. Ha minden jól ment, egy keskeny gyalogösvényen haladsz
az erdőben. Az egyre szélesedő, végig felfelé vezető ösvény egy szélesebb útba
torkollik, itt enyhén jobbra fordulj, továbbra is a sárga háromszögön. Nemsokára
kerítés tűnik fel a bal oldalon. A következő kereszteződéseken mindig a kerítés
mellett haladó utat válaszd, míg az egyszer csak elmarad, és egy szélesebb irtás-terület
tűnik fel balra előre. Haladj tovább egyenesen, enyhe kanyarok és egy komoly kaptató
után felérsz a Zengő nyugati gerincére. Itt fordulj jobbra, követve a sárga
háromszöget. Balról feltűnik a Bocz-kereszt, majd nemsokára a Zengő csúcs. Innen
dél felé indulj tovább, a sárga sávon, lefelé. 600 méter után a nyeregbe érsz,
benne a Viki-pihenővel (1. állomás) A bejelentkezés után menj tovább a sárgán.
Meredek, köves ereszkedő után a Bazsarózsa-tanösvény táblájához érsz, egyenesen
haladj tovább a széles kocsiúton. Nagyjából 800 métert követően a sárga sáv élesen
jobbra letér az útról, egy szűkebb ösvényre. 500 méter ereszkedést követően ismét
szélesebb útra érsz, itt balra fordulj, majd szinte azonnal, 20 méter haladást
követően jobbra le. Itt egy vízmosás mentén még egy rövid ideig kövesd a sárgát,
majd hagyd el azt egy bal fordulóval, ismét szélesebb, de jelzés nélküli útra fordulva.
Innen még 600 méter haladás, és a lőtérnél kiérsz az erdészeti aszfaltútra, ahol a
zöld kereszt jelzés halad. Jobbra lefelé fordulj, és ereszkedj le Pécsváradra, a
templomtornyok mentén, egészen a Várkapuig (2. állomás). A vártól a zarándok
szobor alatt haladj tovább a Táncsics utcán. Lent a fűzfánál balra, majd haladj
tovább a pincék mellett fel a dombtetőig. Itt fordulj jobbra (Külső tanya - Beke utca)
haladj a transzformátorig (Petőfi u.), ott balra, ami már a piros kereszt jelzés. A
pirost követve Y elágazóhoz érsz, itt jobbra tovább, kavicsos-köves úton, pincékkertek között. 400 méter után egy széles nyílt terület alján újabb Y elágazáshoz érsz, a
piros egyenesen halad tovább, de te balra fordulj, a jelöletlen Vásár-útra.
Dombtetőre fel, balról magasles, majd erdős-ligetes szakasz következik. Egyenesen
haladj tovább, végig tartva a nyugati irányt. Az erdő nemsokára elmarad, és
jobbra észak felől feltűnik a Zengő méltóságteljes tömbje. Innen még két kilométer, és
az út a Hetényi pincék közé ér, majd további egy kilométer ereszkedés múlva eléred
a falut. Továbbra is egyenesen nyugatnak haladj, míg a Zrínyi utcán el nem éred
az Üvegmúzeumot, egyben a Célállomást.
Szép munka! Gratulálok!

