Pécsváradi Várkör – Réka 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, ahol a kék kereszt jobbra-felfelé fordul. 500 méter után a dombtetőn
balra fordulj, majd újabb 300 méter múlva jobbra, továbbra is a kék kereszten. (Ezen a részen az
út nagyon rosszul jelzett, érdemes a térképet figyelni!) Ha mindent jól ment, jobb oldaladon
kerítés, majd nemsokára akácliget következik. A fák közül kiérve az úttal együtt fordulj balra, itt
már látni fogod balra-elől az hatalmas öreg gesztenyéket. (Az év fája a többitől külön áll, az úthoz
közelebb, a kerítéssel körbevett diófás szomszédságában) A kerítés sarkánál jobbra fordulj,
háttal a gesztenyéknek, továbbra is a kék keresztet követve. Néhány méter után, az út bal felén, a
turistajelzés oszlopán találod majd a QR-kódot, ahol először be kell jelentkezned! (1. Állomás,
Gesztenyés)
Haladj tovább a kék + jelzésen. Erdőbe érsz, az út völgybe ereszkedik, majd emelkedni kezd
– hatalmas öreg tölgyek tűnnek fel balról majd jobbról is. Végül jobbról eltűnik az erdő, majd az
ösvény újra a fák közé fordul egy bal kanyarral. (Ha a méhek kaptárai kint vannak az erdőszélen,
kerüljétek meg őket hátulról, az erdőn át!) Nemsokára jobb oldalon egy elhagyott házikó tűnik fel az
erdőben. Itt az elágazásnál hagyd el a kéket és balra tartva haladj tovább a Kecske-hátra vezető
piros háromszög jelzésen. Az ösvény sík terepen vezet nagyjából egy kilométeren át, majd egy
határozott jobb kanyarral északnak fordul, fel a hegytetőre. Innen 700 méter nyílegyenes
kaptató következik, majd a csúcs alatt az út lágyan jobbra fordul. Kövesd tovább a piros háromszöget,
míg egy kereszteződést követően balra a fák között fel nem tűnik a Legénysír. Innen az ösvény már
ereszkedik, nemsokára keresztezi a Dóri-utat, te végig a piros háromszöget kövesd. Egy
szerpentinszerű, bal-jobb kanyart követően az erdészeti aszfaltútra érsz. (a második, jobbos
kanyarnál nem egyértelmű a jelölés, a két párhuzamos út közül az elsőt válaszd!) Az út alatt
fakadó Disznós-kútnál feltöltheted ivóvízkészleteidet! (piros kört követve, az úttól kb 20 méterre
lefelé találod!)
Az aszfalton jobbra indulj, a piros kereszt jelzést követve. Közel egy kilométernyi haladást
követően az ösvény balra elhagyja az erdészeti utat, és közvetlenül a patakparton visz tovább.
Haladj tovább az Öreg-halász patak mentén, míg jobbról fel nem tűnnek az üdülőházak, majd pedig a
Réka-vár alatti aszfalt. Itt balra indulj, néhány méter múlva a hegyoldalban már látni fogod a
romhoz vezető zöld sáv ösvényét. Innentől a zöldön haladunk majd egészen a Szamár-pihenőig.
Kapaszkodj fel a meredeken a várig. A QR kódot a külső vár közepe táján, az úttól balra találod
majd egy kiszáradt, de álló fatörzsön, illetve a belső várban a „Réka-vár” feliratú tábla hátoldalán. (2.
Állomás, Réka-vár)
A bejelentkezést követően haladj tovább a gerincen, délnyugat felé, a zöld sáv jelzéseit
követve. Három kilométer után az Ötös-úti kunyhó tisztására érsz, majd újabb két kilométer múlva
feltűnik a Szamár-pihenő kereszteződése. Itt a táblák hátulján találod majd a QR-kódokat (3.
Állomás. Szamár-pihenő)
Bejelentkezés után balra, a kék négyszög jelzésre fordulj. Az út hamar gyalogösvénnyé szűkül,
felváltva irtások, erdős területek között vezet, majd egy kerítésnél szélesebb szekérútra visz. Azonban
a jelzett út nemsokára letér jobbra, újra egy keskenyebb gyalogútra (könnyű elvéteni, ajánlott a
fokozott figyelem) A kék négyszög végül a Réka-kunyhó tisztására vezet, ahol az Etelka-forrásnál
ismét vízvételi lehetőség kínálkozik az utolsó szakaszra. A völgyből a piros kereszten indulj el felfelé.
Egy kilométer emelkedő és egy jobbkanyar után a jelzés az erdészeti aszfaltúthoz visz, ahol aztán
balra fordulj. Nemsokára feltűnik a Komlós-kanyar, a jellegzetes „mézeskalács házikójával”. Itt a
piros kereszt jobbra letér, de te maradj az aszfalton. Nemsokára a lőtér sorompója tűnik fel,
ahonnan már újra jelzett úton, a zöld kereszten ereszkedhetsz le Pécsváradra, egészen a református
templomig, onnan pedig a Kálvin utcán a célig! (Cél: Pécsváradi vár)
Szép munka! Gratulálok!

