
A KELET-MECSEK 
ÉS A ZENGŐ 

KELET-MECSEK TÁJVÉDELMI KÖRZET

A Kelet-Mecsek néven ismert tájegység Pécstől keletre egy össze-
függő hegyvidéki erdőtömböt képez; az egész térség tájvédelmi 
körzet. A Zengő, a Hármas-hegy, a Dobogó és a Somlyó gerincei 
között gyönyörű völgyek (egregyi, hidasi, óbányai) húzódnak. Ez 
a Mecsek legmagasabb része, itt emelkedik a legnagyobb csúcs 
is: a Zengő (682 m), melynek új kilátójából gyönyörködhetünk a 
panorámában.

ZENGŐ-HEGY

A Mecsek legmagasabb csúcsát is magába fogadó Kelet-Mecsek
Tájvédelmi Körzet (1977) a hegység legnagyobb egységes, önálló
tájegysége. Nemcsak földtani szempontból, hanem morfológiai
jellemzők alapján is elkülönül a hegység többi részletétől, hiszen
középpontjának környékéről sugárirányban indulnak ki a völgyek.
Turistautak, zarándokutak, tematikus utak és tanösvények sűrű 
hálózata segíti a változatos barangolást a környéken.

KILÁTÓ A 
MECSEK 
CSÚCSÁN
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A túraútvonalakról, aktualitásokról további  
információt talál a www.pecsvarad.hu oldalon. 

TÚRAÚTVONALAK

Jól jelzett turistaútvonalak segítenek bennünket abban, hogy szó 
szerint és átvitt értelemben is kilépjünk a hétköznapok forgatagából, 
és rácsodálkozva a természet sokszínűségére - miközben a testünk 
fárad - szellemileg felfrissüljünk. 



DOMBAY-TÓ

Pécsváradtól mintegy 2 km-re, nyugatra, terül el a Dombay-tó. 
Vizét a Kisnádasdi forrásból nyeri, amely az elpusztult közép-
kori falu, a pécsváradi apátság birtokát képező Kisnádasd nevét  
őrzi. A patak mellett régen malmok sorakoztak. 1961 tavaszán 
Dombay János régész javaslata alapján egy gát megépítésével 
keletkezett Baranya első mesterséges csónakázó tava ebben a 
gyönyörű környezetben. A korábbi Tóvölgy 1962 óta őrzi nevében 
is Dombay János emlékét. 

PÜSPÖKI KASTÉLY ÉS  ARBORÉTUM

Évszázadokon keresztül Püspökszentlászlón, a Zengő tövében 
lévő apró faluban, volt a pécsi püspökök nyári rezidenciája.  
A kastélyt 1797-ben Esterházy László Pál pécsi püspök építtette 
a falucska végén. Itt tartották házi őrizetben Mindszenty József 
bíborost 1955. július 17. és november 1. között. A kastély melletti 
arborétum a látogatók előtt is nyitva áll. A parkot összesen 84-féle 
különleges fa- és cserjefaj népesít be a világ minden részéről, 
némelyikük több száz éves. 

RÉKA-VÁR

Mecseknádasd község külterületének nyugati részén, a Réka-völgy 
erdős magaslatán ma is láthatók az egykori Réka-vár alapfalai. 
A helyi néphagyomány szerint itt élt a 11. században Skóciai Szent 
Margit, Szent István királyunk feltételezett unokája.

A ZENGŐI KILÁTÓ

Az építmény hétszintes, szintenkénti 3 méteres magasságával, eléri 
a 21,78 métert. A kilátóból a teljes Mecsek változatos hegyvonu-
lata, a baranyai és a tolnai dombvidék látható, sőt tiszta időben a 
Badacsony, a Duna és a horvátországi Papuk-hegység is. 

PÉCSVÁRADI VÁR

A pécsváradi vár egy erődített monostor, a magyar állam- és egyhá-
zalapítás emlékhelye. Szent István királyunk (998-ban) itt alapította 
meg az ország második bencés kolostorát, mely a legrégebbi, ma is 
álló templom Magyarországon.

A BÁNÁTI BAZSARÓZSA

A Kelet-Mecsek egyik legszebb természeti látnivalója a bánáti bazsa-
rózsa (vad pünkösdirózsa, Paeonia officinalis banatica). A bánáti 
bazsarózsa világállományának kb. 90%-a él a Kelet-Mecsekben. 
Magyarországon 1982 óta fokozottan védett faj. Mivel Magyarországon 
kívüli populációi nagyon visszaszorulóban vannak, nekünk kell 
gondoskodnunk a faj megőrzéséről!


