
Márciusi ifjak és szeniorok a Zengőn 

 

2022. 03.15-én a Dunántúli Postás Sport Egyesület siófoki és pécsi régiója túrát 
szervezett a Mecsek legmagasabb pontjára a Zengőre. 

A lelkes társaság 42 fővel, és egy kutyussal kiegészülve Hosszúhetényben 
gyülekezett. Az autókat a parkolóban hátrahagyva, igazi kiránduló időben, vidáman 
indult a csapat Bódog Erika túravezetésével. 

Az első látványossággal, a Kőmorzsoló óriással Püspökszentlászló és Hosszúhetény 
között, egy békés erdőszélen találkoztunk. Baráth Gábor képzőművész, alapanyagot 
és energiát nem kímélve, sok köbméternyi akácfából alkotta meg a 3-4 méteres 
kolosszust. A legenda szerint a kolosszusnak olyan ereje van, hogy lisztté morzsolja 
a legnagyobb sziklát is.  

Utunkat folytatva kellemes séta után érkeztünk meg Püspöszentlászlóra a 
kastélyhoz. A csoportot egy kedves idős úr fogadta, akitől nagyon sok érdekességet, 
különlegességet tudtunk meg a kastély, a templom és az arborétum történetéről. A 
kastélyt 1797-ben Esterházy László Pál pécsi püspök építtette. Évszázadokon 
keresztül itt volt a pécsi püspök nyári rezidenciája. Itt tartották házi őrizetben, titokban 
a koncepciós perben elítélt Mindszenty József esztergomi érseket, prímást, bíborost. 
A Mindszenty emlékszobában láthattuk ennek tárgyi emlékeit. 

A kastély arborétumát mai formájában Hetyey Sámuel püspök létesítette. Különleges 
növények és fák telepítésével arborétumot alakíttatott ki az akkori püspöki főkertész 
vezetésével. Nyolcvannégy fa- és cserjefajta található itt a világ minden részéből.  

A püspöki kastély megtekintése után indult tovább a túránk a Zengőre. A Zengő a 
Mecsek legmagasabb csúcsa.682 méter magas. Bármely településről közelítjük is 
meg 400-500 m körüli szintkülönbséget kell legyűrnünk. Ennek tudatában kettévált a 
csapatunk. Volt, aki még az arborétumban sétálgatva fedezte fel az ébredező 
természetet, és volt 26 bátor túratárs, aki a csúcstámadásra indult. 

Elegendő erővel és motivációval felvértezve, igen meredek úton indult el a csapat. 
Több pihenőt is tartva, ki-ki a saját tempójában, de valamennyien felértünk a hegyre. 
Itt még a hétszintes kilátóra is maradt némi erőnk felmenni, ahol az elénk táruló 
látvány minden fáradalmat feledtetett. Sajnos az időjárás nem volt annyira kegyes, 
hogy napsütéses, tiszta idő legyen, de így is gyönyörködhettünk a körpanorámában. 
A teljes Mecsek változatos hegyvonulatát, a baranyai és a tolnai dombokat is láttuk. 
A hegyről lefelé az utunk már könnyebb terepen vezetett, de a térdeinket nem igazán 
kímélte a jelentős szintkülönbség. 

A parkolóhoz visszatérve elköszönt a társaság egy része, a távolabbról érkezők 
pedig egy hangulatos estebéddel zárták a napot. Búcsúzóul még meghallgattuk 
túravezetőnktől a Zengő legendáját, majd kellemesen elfáradva indultunk haza. 

Mojzes Márta 

 

 

 

 


