Pécsváradi Várkör – Máré Nagykör
35,45 Km, összes szintemelkedés: 1299 m

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, egészen a
második sorompóig, mely után pár méterrel táblával is jelölt
ösvény tér le jobbra (Skóciai Szt. Margit út, Réka vár) Továbbra
is a zöld + és az Üvegesek jelzésén haladva leérsz a völgybe (Büdös
kút), itt a patakon átkelve balra tarts, és haladj tovább a
jelzéseket követve. 300 méter után ismét táblával jelölt
kereszteződéshez érsz, ahol fordulj jobbra, majd a villás
elágazáson balra tartva haladj a széles földúton tovább. Újabb
300 méter múlva a zöld + jelzés balra leválik, de mi tartsuk az
egyenes irányt a zarándokúton. Pár száz méter és egy S kanyar
után újabb villás elágazás következik, itt balra tarts, követve a Szt.
Margit jelzést. Nagyjából száz méter haladás után a széles út jobbra
kanyarodik, itt balra le kell térned, a keskeny ösvényre. Figyelj,
mert az elágazás nem jelzett, csak lejjebb találkozol ismét a Margitút szimbólumaival. Ha nem vétetted el az útirányt, jobbra már látni
is fogod a Szép Ilonka kilátót, jellegzetes madárfészek
formájával. Innen a fiatal fákkal szegélyezett, rosszul jelzett
keskeny ösvény tovább kanyarog lefelé, kövesd egészen a
völgy aljáig. Ott jobbra fordulva kelj át a patakon (Üveges
jelzés), majd pár méter múlva az táblával jelzett elágazásnál indulj
balra felfelé (Szt. Margit, Üveges, zöld +) A széles, kavicsos úton
haladva ismét egy bal kanyar következik (Üveges jelzés), majd a
hegytetőn egy széles tisztáson megérkezel az 1. állomáshoz
(Erdei pihenő). Innen jobbra, a zöld sávon haladj tovább keleti
irányba, lassan ereszkedve. Másfél kilométer múlva térj le élesen
balra a zöld háromszög jelzésre. Ezen lefelé haladva eléred a
Belátó Kilátót (az úttól jobbra), majd a házak közé érve kelj át
először a villanypásztoron (ki kell akasztani, majd vissza!) illetve
az óbányai öreg patakon. A falu főutcáján fordulj balra (kék sáv),
és haladj tovább egészen a pisztrángos tavakig, majd végig a
völgyön, a patakon többször átkelve Kisújbányáig. (közben:
csepegő szikla, ferde vízesés) Az első házaknál és beljebb a faluban

is tábla jelzi az irányokat, te a „Klumpás konyha” felé haladj,
továbbra is a kék sávon. Meredek kapaszkodón hagyod el a falut,
aszfaltozott úton. Erről néhány méter múlva táblaerdővel jelzett
kereszteződésen térj le jobbra felfelé egy széles földútra (cigány
hegyi kilátó, sárga sáv, zöld háromszög). A hegytetőre érve, a villás
elágazónál tarts balra, itt az ösvény végén már látnod kell a
pihenőt és a kilátót. (2. állomás) A csúcsról lefelé a kilátó
lépcsőjétől közvetlenül jobbra indul egy keskeny gyalogösvény,
mely 100 méter múlva széles földútba torkollik. Itt fordulj jobbra
(Kék +), 300 méter múlva utak kereszteződéséhez érsz, egy kisebb
tisztáson. Innen balra lefele indul a piros sáv, be az erdőbe, erre
fordulj rá. Az ösvény levezet a Pásztor-forráshoz, itt egy
hangulatos tisztáson pihenőhely is található. Tovább haladva a piros
sávon néhány méter múlva kiérsz az erdészeti aszfaltútra, ezen
haladj tovább, enyhén ereszkedve. Ez már az egregyi Várvölgy,
annak is a felső szakasza: a „Rikájó”, boszorkányok tanyája.
Tovább haladva a piroson elhaladsz a Mária-kút mellett (balra),
majd további egy kilométer múlva eléred az Iharos-kutat (szintén
balra). Itt a piros elhagyja az aszfaltos utat, átkelünk a patakon,
és a fák között haladunk tovább a jelzésen. (A patakaon átvezető
híd sajnos megsemmisült, ezért áradáskor lehetőségetek van
tovább menni az aszfalton, és csak a máré-vári parkolónál, a sárga
+ jelzésen letérni, balra felele) A völgyek vonalát követő ösvény
előbb a Gergely-Éva forráshoz, majd végül a Máré-várhoz visz
(3. állomás). Innen a piroson, vagy az azzal párhuzamos műúton
haladj a sárga + leágazásához, majd arra rátérve kapaszkodj fel a
tetőre. A sárga + hegyen-völgyön át halad déli irányba,
először a zöld sáv keresztezi (a tetőn), majd a Sín-gödörben a piros
kör, végül pedig a kék + (újra egy tetőn), de te végig maradj a
sárgán. Innentől egyre nehezebb terepen haladsz majd lefelé, míg
a Csobogó-forrásnál el nem éred a Hidasi-völgyet, s benne a
Csurgót. Itt balra fordulva térj rá a kék sávra, s haladj a patak
mentén egészen a Betyár-forrás alatt alálható tisztásig. Itt
jobbra, a patakon átkelve indulj el felfelé a zöld + jelzésen.
Az emelkedő gyalogút felvezet a Pusztabányára, itt keresztezd
a műutat, és az üveghuták mellett indulj el a kék háromszögön
Püspökszentlászló felé (tábla jelzi). A vízmű által lezárt DaragóiNagy-forrásnál balra tarts, és kövesd tovább a patakot, míg ki
nem érsz a tisztásra. Itt az Y elágazás bal ágát válaszd, és haladj

tovább a Püspökszentlászlóig. A parkolónál érsz a faluba, itt balra a
főutcán haladj tovább, egészen a Püspöki kastélyig.
Az arborétumkert télen-nyáron nyitva, de ha valamiért mégis zárva
lenne, a kastélyt balra megkerülve a sárga sávon haladj, és ugord
át a következő fejezetet!
A főkapun lépj be az arborétumba, majd jobbra fordulva
a tó mellett elhaladva keresd meg az alsó kiskaput (rugós fakapu,
dróttal beakasztva) Itt kilépve egy erecskét keresztezve balra
felfelé indulj tovább a zarándokúton. (Az ösvény ebben az
irányban rosszul jelzett, ha bizonytalan vagy, a fák hátulján
megtalálod a sárga zarándok jelzéseket.) A gyalogösvény néhány
száz méter után éles bal kanyarral keresztezi a völgyet (itt már
láthatóak a sárga kör jelzései), majd a Zengői Mária szobornál
újra délre fordul. 200 méter múlva az ösvény egy szélesebb útba
torkollik, itt fordulj balra, és haladj tovább a sárga körön.
Nagyjából 600 méter haladást követően a kereszteződésben éles
jobb kanyarral fordulj rá a sárga sávra.
Itt folytasd!
A sárga sáv a Zengő északi gerincénél derékszögben jobbra
fordul, innentől 600 méter kemény kaptató következik a csúcsig.
Zengővár romjai és a geológiai torony mellett haladj továbbra is a
sárga sávon, ezúttal már lefelé. 500 méter múlva, a tisztáson eléred
a Viki pihenőt (4. állomás). Az úton tovább ereszkedve, 700
méter után a kereszteződésnél fordulj jobbra, a piros + és az
üvegesek jelzését követve. 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!

