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Idén is a Mecsekben lesz a Dunántúl leghosszabb teljesítménytúrája
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A hosszú hétvégén az előrejelzés szerint optimális kora nyári kirándulóidőben vághatnak neki
a Mecsek bérceinek a legkeményebb teljesítménytúrázók. Április utolsó és május első napján 
az elhivatott önkéntesekből álló Mecseki Mátrix Csoport immár harmadszor rendezi meg a 
Dunántúl leghosszabb teljesítménytúráját. Az idei kiírás még a tavalyinál is nehezebb, mert 
ezúttal ellenkező irányban, „felfelé” haladnak a turisták. Így a legnagyobb kihívást jelentő 
Mecseki Trinity végigjárása során 155 kilométeren közel 4500 méternyi szintemelkedést kell 
leküzdeniük a résztvevőknek a 36 és fél órás szintidőn belül. Hétfő reggel a Mecsek nyugati 
határán fekvő Bükkösdről kelnek útra, hogy kedd estig átsétáljanak Abaligetre, ám közben 
érintik a hegység keleti szélén található Mecseknádasdot és a tájegység legmagasabb csúcsát, a
683 méter magas Zengőt is. Szerencsére nemcsak extrém távokon lehet indulni. Míg a 
legrövidebb, 12 kilométeres útvonal megfelel a teljesítménytúrázással most ismerkedőknek, 
addig a gyakorlottabbak 15 és 130 kilométer között választhatnak képességeikhez illő távot.

Mátrix tematika
A túra arculata az 1999-es klasszikus cyberpunk film, a Mátrix tematikájára épül. A filmnek az az 
emlékezetes jelenete a kiinduló kapcsolódási pont, amikor a főszereplő (Neo) a kék és a piros pirula
között választ - ahogy a túrázó is választhat a Mecseket átszelő két legfontosabb regionális 
túraútvonal, a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra (RP-DDK) és a Dél-Dunántúli Piros (DDP) 
között. Eltérés a film világától, hogy a túrázó mindkét "pirulát" elfogyaszthatja egy hétvégén.

Útvonalak rövid ismertetése
Hétfőn reggel 6:30 és 8:00 között a bükkösdi sportcsarnoktól rajtol a mezőny, együtt kelnek útra 
azok, akikre 27 km és azok, akikre 155 km vár. A Piros sáv jelzést követik a Mecsek nyugati 
nyúlványain felkapaszkodva, Meleg-mál-tető és Farkas-tető érintésével, majd az egykori Petőcz-
aknától a Jakab-hegy északi oldalán kanyarognak. A volt Szentkúti erdészháznál átkelnek az 
Abaligetre vezető műúton és Remete-réttől közel szintben jutnak el Dömörkapuig, ahol elbúcsúznak
a Mecseki Hajnalpír résztvevőitől, hiszen nekik itt a cél. Kis-rét és Kantavár után a Mecsek-háti 
műutat keresztezve a festői Nagy-mély-völgybe ereszkednek le. A Kőlyuki betérőnél átkelnek a 66-
os főúton és dombokon át hullámozva Sikondára, Körtvélyesre, Mecsekjánosiba, majd a 
magyaregregyi Máré vára Kempinghez érnek. A Mecseki Pirula teljesítői itt befejezik útjukat, de a 
többiek továbbhaladnak felfelé a Vár-völgyön és a Pásztor-forrás feletti nyeregtől felkapaszkodnak 
a Cigány-hegy kilátójához. Innen a Mecseki Trinity résztvevői a Zengőt és a Hármas-hegyet érintő 
kemény betétkör után a Piros sávot követve vándorolnak tovább egészen Mecseknádasdig, együtt a 
Mátrixosokkal és a Mecseki Piros Bogyó útvonalán haladókkal, viszont a Mecseki Morpheus 
követői már indulhatnak visszafelé. Míg a Piros Bogyó a Tájházban célhoz ér, addig a két 
leghosszabb táv túrázói – kiegészülve az innen induló Mecseki Kék Bogyó mezőnyével – átszelik a 
nagyközséget és a Schloßberg étteremnél a 6-os főúton átkelve elbúcsúznak a Piros sáv jelzéstől. 
Felkapaszkodnak a Kék négyzeten, hogy Arany-földnél a Kék sávra váltsanak. A Templom-hegy 
oldalából a Réka-vár alatt érnek ki a műútra és Óbányán, a látványos Óbányai-völgyön, majd  
Kisújbányán áthaladva ismét érintik a Cigány-hegy ellenőrzőpontját. Innen a Hidasi-völgyön 
keresztül Zobákpusztára, majd Köves-tető és a volt Hársas kulcsosház érintésével Árpádtetőre 
mennek, ahonnan Fehér-kutat, Büdös-kutat felfűzve ismét Remete-rétre érnek. Az utolsó nagy 
kapaszkodás felvezet a Jakab-hegy tetejére és kurta zsongor-kői kitérő után az útvonal hosszan 
ereszkedik Abaligetre. Morpheus követői itt megpihenhetnek, de a leghosszabb távokra még egy 
rövid, de embert próbáló kör vár a község körüli dombhátakon. Ez a kis kör Mecseki Déjà Vu néven



önálló túra keretében is bejárható kedden délelőtt. A másik gyermekbarát túra a Tubes-Misina-
gerincet körbejáró Mecseki Fehér Nyúl, amelynek teljesítésére hétfőn van mód, dömörkapui 
indulással és érkezéssel.
A résztvevőket a mecseknádasdi "fordítónál" paprikás krumpli, Máré Vára Kempingben virsli, a 
célban babgulyás várja. Ezen kívül szendvics, zsíros, májkrémes, lekváros kenyér és édességek 
szolgálják az energiapótlást a többi frissítőponton.
Az útvonalak becsületes végigjárását ellenőrzőpontok segítik, ahol az áthaladást pontőrök aláírása, 
pecsételése vagy a Dél-Dunántúli Kéktúra bélyegzőlenyomata igazolja.
A tájékozódást - a Mecsek remek turistajelzései mellett - GPS-re tölthető nyomvonalak,  
összefoglaló útvonaltáblázat, itiner és helyenként szalagozott útvonaljelölés segíti.
A sikeres teljesítésért különleges díjazás jár: Teimel Cintia és Sibak Szabolcs mecseknádasdi 
keramikusműhelyében egyedi plakettek (Trinity), befutóérmek (Mátrix és Morpheus), illetve kézzel
mintázott zománcozott gyöngyök (összes táv) készülnek.
A 20 km-nél hosszabb távokon a részvétel feltétele az előzetes nevezés. Határidő: 2018.04.25 16:00

A fő útvonal fontosabb állomásai
Bükkösd - Dömörkapu - Cigány-hegy – Hármas-hegy – Zengő - Cigány-hegy - Mecseknádasd - 
Óbánya - Cigány-hegy – Zobákpuszta - Remete-rét - Zsongor-kő - Abaliget – Régi alagút - Abaliget

Távok áttekintése
Túra neve            Rajt                       Cél                       Táv [km]       Szint [m]       Szintidő [óra]  
Trinity Bükkösd Abaliget 155 4500 36,5
Mátrix Bükkösd Abaliget 135 3600 34,0
Morpheus Bükkösd Abaliget 100 2700 27,0
Piros Bogyó Bükkösd Mecseknádasd 68 1800 18,0
Kék Bogyó Mecseknádasd Abaliget 68 1800 17,0
Pirula Bükkösd Magyaregregy 52 1300 12,5
Hajnalpír Bükkösd Dömörkapu 27 770 7,5
Fehér Nyúl Dömörkapu Dömörkapu 15 330 5,0
Déjà Vu Abaliget Abaliget 12 250 4,0

A Mecseki Mátrix Csoport
A szervező Csoportnak nincsen állandó szervezete, az adott évi túra előtti hónapokban formálódik a
feladathoz. A Csoport tagjai között vannak rutinos természetjárók, túrarendezők és kevésbé 
tapasztalt, de lelkes és önzetlen önkéntes segítők. A túraprojektek közötti időszakban az ötletgazda 
és felelős szervező Kövecs Ferenc viszi a csoport ügyeit, folytatja a kommunikációt úgy a valós (pl.
engedélyező hatóságokkal), mint a virtuális térben (pl. közösségi oldalakon).
Támogatóink
Bükkösd község önkormányzata
Hungária Nonstop   élelmiszerbolt és   gyorsnyomda 0-24  
Mecsekerdő Zrt.
Együttműködő partnereink
Máré Vára Kemping
Óbánya   Jéhn   vendégháza  k és kocsma  
Teimel Cintia kerámia

További információ
- A túrák hivatalos kiírása
- A túra Facebook-oldala
- Nevezési felület
###
Kapcsolat
Kövecs Ferenc felelős szervező * Mecseki Mátrix Csoport
(0-24)   +36 70 70 44 057   mecseki.matrix@gmail.com

http://www.bukkosd.hu/
http://nevezz.be/mecseki.matrix/
https://www.facebook.com/mecseki.matrix/
https://tturak.hu/hikeOccasion/1240/details
https://www.facebook.com/teimel.cintia.keramia/
http://jehncsalad.uw.hu/
http://jehncsalad.uw.hu/
http://jehncsalad.uw.hu/
http://jehncsalad.uw.hu/
https://campingmarevara.com/hu/
http://www.mecsekerdo.hu/
http://hungarianonstop.hu/
http://hungarianonstop.hu/
http://hungarianonstop.hu/
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