
Áprilisi majális a Zselicben 

 

A Dunántúli Postás Sport Egyesület baranyai és somogyi túrázóinak második túrája a 
Zselicbe vezetett. Április utolsó hétvégéjén, az első igazi tavaszi napon találkozott a 
népes társaság a Ropolyi tónál. Gyönyörű, napsütéses időben valódi családi 
programnak ígérkezett a nap, a 26 felnőtt, és 13 gyerek számára. 

Túravezetőnk, Baranyai Tibor mindent meg is tett ennek érdekében. Rendkívül 
felkészült, és sok-sok tudással, ismerettel rendelkezik a Zselicről. Nem csak a túránk 
útvonaláról mesélt, hanem a Zselic egyéb nevezetességeiről is, kedvet csinálva 
hozzá, hogy máskor is meglátogassuk ezt az érintetlen természeti tájegységet.  

A tótól a Dugáskúti körtúra útvonalán indultunk el, majd hamarosan megérkeztünk a 
Dugáskúthoz. Mielőtt a kedves olvasó félre értené a beszámolóm, nézzük honnan is 
származik a neve? Régi fakitermelések során a hordók donga alapanyagát az erdőn 
készítették. Dugáskút környékén jó minőségű tölgyek nőttek és itt is dongatermelés 
folyt. A zselici tájnyelven a dongát dugának hívták. Az itt dolgozó favágó munkások a 
jó vizű kutat rossz minőségű duga alapanyaggal körbe cövekelték, hogy a vize tiszta 
maradjon és a vadon élő állatok ne férjenek a forráshoz. 

A következő megálló a forrás közelében lévő vasúti emlékhely, ami a 100 évvel 
ezelőtt a ropolyi völgyből, Kaposvárra pöfékelő kisvonatnak állít emléket. Majd egy 
kis emelkedő következett. Igaz kicsit ki lehetett melegedni közben, valószínű a 
pulzus is meglódult, de hamar felértünk. Az ösvény a csillagvizsgálóhoz vezetett, ami 
a Zselic második legmagasabb pontján, 273 méterrel a tengerszint felett épült.  

A csillagvizsgálóban felejthetetlen élményekben volt részünk. A csillagvizsgáló 
kupolájában található 40 cm tükörátmérőjű távcső, a profi tárlatvezetés, rendkívül 
érdekes, humoros előadással, a nap jelenségeinek bemutatása, a napkitörések, 
protuberanciái, a filmvetítés megtekintése a kényelmes fotelekből, a 
meteoritgyűjtemény, mind-mind örök emlékek maradnak. 

Ezután a közelben található 25 méter magas 5 szintes faszerkezetű kilátót vettük 
célba. A lenyűgöző, 360 fokos panorámához 125 lépcsőfok vezet fel. Észak felé 
láthattuk a kb. 70 km-re lévő Balaton-felvidéki tanúhegyeket, dél-keletre a Mecsek 
vonulatait, délre pedig a horvátországi Papuk hegységet. 

A panoráma megtekintése után a túra útvonala visszafordult a tóhoz. A csoport nagy 
része el is indult az erdőbe vezető ősvényen, de néhányan még a kilátásban 
gyönyörködtünk. A kilátóból leérve, meglepve vettük tudomásul, hogy bizony ott 
maradtunk, és nem tudtunk pontosan merre is induljunk. Szerencsére azért az irányt 
jól gondolva, elindultunk, igaz sok tanakodás, és kitérő után, de visszataláltunk a 
tóhoz. Itt tudtuk meg, hogy Erika aggódva jött vissza értünk a kilátóhoz, csak 
elkerültük egymást az erdőben. 

Azt szokták mondani, hogy minden jó, ha jó a vége. Ez így igaz. Mindenki megkerült, 
és szalonnasütéssel, vidám családi körben folytatódott a nap, mintha csak egy 
majálison lettünk volna. 

 

Mojzes Márta 

 


