TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK EGYESÜLET
KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
DOBOGÓ TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET

Tolnai – Hegyhát 35 / 30 / 25
teljesítménytúra
Kedves Túratárs !
Örömmel üdvözöljük a
Tolnai – Hegyhát 30 elnevezésű
gyalogos teljesítménytúra indulójaként!
A túra nem verseny, ezért nem érdemes sietni, minden szintidőn belül célba érkező ugyanabban a
díjazásban részesül ( oklevél, kitűző ). Menet közben a természetet megfigyelni, fotózni sem tilos...

Rajt:

DÚZS község polgármesteri hivatala (Béke utca 13., bejárat az udvar felől, a Nefelejcs utcából, a
folyosójára két vadgesztenyefa közt vezet fel pár lépcső). Távolság Dúzs vasúti megállóhelytől
200 m, Dúzs, autóbusz váróterem buszmegállótól 100 m.
Rajt 07.00 – 10.00 óráig.

Cél:

KURD község Művelődési Otthon (Kotsis Margit u. 4.), zuhanyozási és előzetes jelentkezéssel
szállás lehetőséggel. Az autóbusz váróterem megálló 200 m, a vasútállomás 700 m.
Cél 12.00 – 18.00 óráig.
a maxi
a hosszú
a közép

Szintidő:

( 35 ) távon
( 30 ) távon
( 25 ) távon

( 32,950 m, 570 m szint )
( 29,790 m, 554 m szint )
( 25,390 m, 444 m szint )

9 óra,
8 óra,
7 óra.

A teljesítést csak akkor fogadjuk el, ha a túrázó a Rendezők által kijelölt útvonalat járja
végig, az ellenőrző pontok bélyegzései, illetve feliratai szerepelnek az igazoló füzetében, és szintidőn
belül jelentkezik a célban.
Kérjük, ha úgy határoz, hogy a túrát megszakítja, ezt feltétlenül jelezze az ellenőrzőponton,
vagy üzenje meg társaival a rajtszám és a név megadásával.
A túra útvonalán turistajelzések, helyenként nemzetiszínű szalagozás, valamint feliratozás
segíti a jó irányban való haladást. Jelen itinert követve könnyen követhető az útvonal!
Aki ezek ellenére eltéved, sajnos nem áll módunkban megkeresni.
A startnál tanulmányozható és megvásárolható a terület 1 : 25 000 turistatérképe!
Nevezés a helyszínen, díja 1000 Ft; de TTT, VTSZ, TKME tagok, Magyar Turista kártyával
rendelkezők és Tolna megyei lakosok részére 800 Ft.
Legyünk elővigyázatosak, a közúton a járművekre, az erdőben a vadakra is figyeljünk!
A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt, kártérítést a rendezőktől semmilyen
címen nem igényelhet!
A túra során védjük a természetet, annak lakóit, tiszteljük a csendet, a szemetet hagyjuk a
szemétgyűjtőkben! A természetben ne hagyjunk mást magunk után, csak a lábunk nyomát és ne
vigyünk magunkkal mást, csak az emlékeinket!
A túra napján a rendezők elérhetők:

+ 36 – 20 – 946 – 46 – 59 telefonszámon !
Jó utat kívánunk és reméljük, kellemes élményekkel tér haza a túráról !

Útvonal leírás, 30 km-es táv :
Dúzs község polgármesteri hivatala (108 m tszf.) udvari kapuján kijövet balra pár
lépéssel elérjük a főutcát (Béke utca, 6532. sz. Hőgyész – Kurd – Dombóvár országút).
A Szent György templom mögött átkelünk a zebrán és elindulunk a hegyek felé a
keskeny, de aszfaltozott Nefelejcs utcán.
[Amúgy a főutcán jobbra egy percnyire a Fehér Agyar büfé, Béke u. 22.]
250 m

után a Nefelejcs utca, egyben a falu végére érünk (115 m tszf, eddig 0,250 km).
Átkelünk egy alig észrevehető betonhídon, s jelzetlen, de végig jól követhető, hangulatos utunk féljobbra, délkelet felé fordulva erdei szekérútként folytatódik. Enyhe emelkedéssel erdőben haladunk, bal kéz felől három romos vályog pince-borház omladozó
maradékát láthatjuk. A szekérutat néhol csalánsor kíséri, máshol csak a keréknyomokban lépkedhetünk, mert köztük magasra nőtt a fű. Jobb felől vadkerítés tűnik fel,
később mellénk szegődik az azt tápláló villanyvezeték kb. 4 méter magasan vivő drótja.

1500 m

után, rakodóhelynél, jobbra kiágazik a Scheiker-fenyő erdejéhez vezető dózerút. Ismét
erdőben megyünk tovább.

100 m

után jobbra fordulva (balra szekérút) haladunk a Szálláspusztai erdészeti telep felé.

200 m

után elhagyjuk a szekérutat, merőlegesen jobbra indulva lesétálunk a Szálláspusztai
Pihenő-tó gátjához. A sarokról már láthatjuk az ellenőrzőpontot is.
(Ha véletlenül túlmennénk, a nyilat az ellenkező irány felől is kitettük segítségül.)
a kőgáton keresztül átmegyünk az ellenőrzőponthoz (pad, asztal)

100 m

1 . s z . E L L E N Ő R Z Ő P O N T , Szálláspusztai Pihenő - tó alsó vége
(155 m tszf.), 2,150 km
07.30 – 10.45
700 m

a piros  jelzés a tó déli partján indulva felvezet Szálláspuszta erdészeti telepére
(170 m tszf., 2,850 km; erdészház, vadászház, padok, asztalok, szemétgyűjtő, ivóvíz),
amelynek füves parkolójából, még az épületek elérése előtt indul jobbra, dél felé a
követendő piros  jelzés.

800 m

meredek emelkedő után (220 m tszf., 3,650 km) a piros  jelzés kettéválik
(gyakorlatilag innen már körút). Balra fordulunk a piros  jelzésen.
[ A 35 km-es távon gyaloglók jobbra térve válnak el egy időre tőlünk. ]

100 m

a kereszteződésben jobbra fordulva követjük a piros  jelzést.
[ Ha tovább mennénk egyenesen, kijutnánk a mucsi országútra. ]

150 m

éles szögben jobbra fordulunk. Balról csatlakozik a piros –, így innen már a közös
piros – , piros  jelzést követjük lefelé menet az igazi mélyúttá váló dózerúton.
Rengeteg sűrűn járt, merész vadváltó keresztezi utunkat.

1100 m

után elérjük a forrásvölgyi Kis Vadászházat, feketedió ligetben, padok, asztalok, fedett
helyen is.
[ Szemből ugyanide tartanak a 35 km-es táv résztvevői is. ]

2 . s z . E L L E N Ő R Z Ő P O N T , Kis Vadászház
(150 m tszf.), 5,000 km
08.00 – 11.45

100 m
100 m
100 m-t

1440 m-t
200 m

Tovább követjük a piros – , piros  jelzést, de
után kettéágazik az út, mi a bal oldalit, a piros – jelzést követjük. Újabb
után kereszteződés, balra fordulunk,
innen tovább az együttes zöld – és piros – jelzést követjük. (150 m tszf., 5,200 km)
megtéve jobb felől a Vadbefogó vadföld emelkedik meredeken (150 m tszf.).
Beérünk az erdőbe. A jobb felőli, 241 m magas Dúzsi-erdőből utunkat keresztezve
járnak le a szarvasok a közelünkben balra fakadó névtelen forráshoz.
Utunk folyamatosan emelkedik.
megtéve kiérünk az erdőből, balra egy mező, jobbra erdő széle
és egy alig észrevehető nyitott fa sorompó mellett haladunk el (eddig: 6,740 km).
után felérünk egy nyeregbe, ahol földút keresztezi utunkat (255 m tszf., 6,940 km).
[ Ezen érkeznek bal felől és csatlakoznak hozzánk a 35 km-es táv résztvevői.
Ha itt jobbra fordulnánk, a 284 méter magas Teveli-tetőn át a Haranglábi úton
Csibrák községbe jutnánk. ]
Egyenesen haladunk tovább, balról villanypásztor kíséri füves szekérutunkat,
melyen az együttes zöld – és piros – jelzés vezet lefelé Mucsi község irányába.

Ezt kell követnünk a villanypásztor mellett, immár közösen a többi táv résztvevőivel.
1500 m-t

megtéve a levezető szekérúton a közös zöld – és piros – jelzésen
beérünk Mucsi községbe (170 m tszf.).
A Dózsa György utcán gyaloglunk be a falu központjába (148 m tszf.).

Jobb felé kiágazik a Petőfi Sándor utca, féltonnás teherbírású híddal.

900 m

Maradunk a Dózsa György utcán, ahol a vadgesztenyefa körüli autóbuszfordulótól
már látjuk a buszvégállomás tábláját (autóbusz váróhelyiség),
mellette a polgármesteri hivatal. (148 m tszf., 9,340 km)
Vele szemben áll a bezárt Viki eszpresszó épülete.
Folytatjuk utunkat tovább a Dózsa György utcán, követve a piros – jelzést.
Elhaladunk egy 1795-ben állított Szent Flórián-kőszobor mögött, s a 6 tonnás
teherbírású híd mellett a Coop üzlet (Kop-Ka Zrt., a Koppány és a Kapos folyókat idéző
nevű egykori Tamási Földműves Szövetkezet, majd áfész 2007-ben alakult jogutódja),
majd az ünnepnap szintén zárva tartó maszek vegyesbolt előtt.

600 m

elérjük a Dózsa György u. 23. sz. házat, előtte Krisztus-képes kápolnácska.

200 m

Elhaladunk a „Mucsi, posta” nevű buszmegálló váróhelyisége mellett, majd kiérünk a
faluból a 65157. sz. országútra. Ezen jobbra fordulva Tevel, Závoz felé
a gyatra burkolatú Vörösmarty utcán két perc múlva elérjük
a Horgásztó fa büféépületét (terasz, mosdó)

200 m

3. sz. E L L E N Ő R Z Ő P O N T , Mucsi község Csali büfé
(148 m tszf.) 10,340 km
09.15 – 13.45

Visszafordulunk a főutcára, egészen a Krisztus-képes kápolnácskáig.

400 m

Itt balra fordulunk, s a piros – jelzést követve elhagyjuk a főutcát.
Azonban álljunk meg egy percre a sarkon az elszármazott itt született polgár
hófehér szobránál (143 m tszf., 10,740 km)! A gyermekkorában kitelepített,
2007-ben, 70 esztendősen elhunyt Bleser Kornélra emlékezik a bájos kis szobrocska.
Kövessük a piros – jelzést a Mucsi–Hidas-patak felett átvezető 8 tonnás hídon át!
Balra a falu sportpályája, jobbra a fából faragott játszótér.
A parkosított keresztutca után a helyi motorozó gyerekek által kedvelt
jelzett földutunk felkapaszkodik egy 175 méteres dombra, ott
jobbra induló S-kanyarral leereszkedik,
hogy keresztezze a Strigencz-völgyet (145 m tszf.), majd balra indulva egy újabb domb
oldalát (185 m tszf.) a Téglaégető dűlőben.
A Soros-akácoson át leereszkedünk a mezőre és a kerítésnél a piros – jelzést követve
merőlegesen balra átvágunk rajta.
Aljában igen sáros az út, mert átfolyik rajta a Papdi-árok vize.
Utunk merőlegesen jobbra, majd emelkedve balra fordul a piros – jelzésen.

2100 m-t

500 m-t
100 m
800 m

1000 m

300 m
100 m

700 m
150 m
200 m

megtéve a Mucsi főutcától elérjük a piros – – piros  jelzés elágazását.
(145 m tszf., 12,840 km)
[ Itt különválik tőlünk a 25 km-es táv. ]
Mi a piros  jelzésre térve balra, emelkedőn folytatjuk utunkat Annafürdő felé,
együtt a 35 km-es táv vállalóival.
Agyagos-sáros dózerolt mélyúton kapaszkodunk felfelé.
megtéve balra fordul emelkedő dózerutunk a piros  jelzésen. Újabb
után dombtetőre érünk egy útkereszteződéshez, egyenesen megyünk tovább.
Pártíz méter után jobbra, lefelé haladva beérünk a Kőris-völgybe.
a balra merőlegesen kiágazó szekérút hídkorlátját látjuk.
Balról, majd jobbról is tartósan villanypásztor kíséri a piros  jelzésen vivő utunkat.
után ismét az erdőbe érve elhagyjuk a jobbra térő jártabb utat,
s a piros  jelzésen egyenesen kerítéshez érünk.
Kinyitjuk, majd magunk után gondosan becsukjuk a kaput, lánccal rögzítve azt.
Természetvédelmi területre lépünk, a szigorúbb előírások betartása kötelező!
A kaputól
megtétele után máris balra fordulunk lefelé egy tisztásra a piros  jelzésre.
(170 m tszf., 15,540 km) Alig
megtételekor térjünk le a tisztásról jobbra induló jelzetlen útra, sétáljunk át
a Pihenő-tóhoz (szép rálátás a tavacskára a picike szigettel, asztalok, padok,
fedett helyen is).
Innen a tanösvényen folytassuk utunkat, átkelve a zsilip felett a túlfolyós gáton,
balról megkerülve a tavat. Túlpartján a jelzett utunk emelkedik a Fürdő-erdőben.
Jobbról a Szarvasbogár tanösvény táblája.
Az Örökerdő tanösvény táblájától balra elágazás a mára fákkal körbenőtt kilátóhoz.
a Vadaspark mellett elérjük annak ismertető tábláját, majd a kis állatkert megfigyelő
emelvényét (vaddisznó, őz, szarvas).
után elérünk Annafürdőre (padok, asztalok, erdei iskola, toalett, információs pont)

4. sz. E L L E N Ő R Z Ő P O N T , Annafürdő
(225 m tszf.) 16,690 km
10.45 – 14.45
Leereszkedve és megkóstolva az Anna-forrás vizét a túlparti lépcsőkön megyünk fel.
Jobbra fordulva a piros  és piros  jelzést követjük északnyugat felé.
450 m
150 m

550 m

400 m-t,

300 m

1000 m

után a piros  jobbra elkanyarodik, együtt a piros + jellel,
mi a piros  jelzést követjük, benőtt úton egyenesen.
után átkelünk a kerítés kapuján, gondosan visszacsukva azt.
Elhagyjuk a természetvédelmi területet.
megtétele után kiérünk az erdőből, és az Első Papdi tábla nevű szántóföld szélén
balra fordulva megyünk tovább a piros  jelzésen egészen a Lengyel–Miklósmajor–
Vavra ház (ökoház)–Kurd 6538. sz. országútig (17,840 km).
Erre jobbra rátérve haladunk
majd az országút derékszögű balkanyarjánál (Kozári sarok; 255 m tszf., 18,240 km)
óvatosan elhagyjuk az országutat, és merőlegesen jobbra letérve követjük tovább
az erdőszélen, fűvel benőtt szekérúton vezető piros  jelzést.
megtétele után jelzett utunk balra befordul az erdőbe. Lefelé haladva frissen, de
ritkán jelzett piros , sáros, zömmel mélyúton lemegyünk a völgy aljába.
után egy kis tisztáson elérjük a piros – jelzés jobb felőli becsatlakozását
(160 m tszf., 19,540 km). (Innen már együtt haladunk a 25 km-es táv résztvevőivel.)
A két jelzést ( piros – és piros  ) követve egyenesen haladunk tovább,
az innen induló, jól kiépített erdészeti műúton.

400 m
100 m-t

300 m

jobbkézről vasbeton útkorlát, a piros – és piros  jelzéssel. Onnan
előre haladva elérjük a jobbra vezető piros L jelzés kiágazását.
Leereszkedünk a piros L ösvényen a tágas Papdi-rétre, ahol a nagy fűben
jobbra tekintve észrevesszük a kápolna szentélyének fehér falát.
(padok, asztalok, ivóvíz)

5. sz. E L L E N Ő R Z Ő P O N T , Papdi - kápolna
(150 m tszf.) 20,340 km
10.00 – 15.45

300 m

1800 m-nél

Visszatérünk a piros L jelzésen az erdészeti műútra a piros – és piros 
jelzéshez, s jobbra fordulva folytatjuk utunkat a műúton.
A Sándor-major nevű erdőrész szekérútjánál pihenőhely (158 m tszf.).
jobbkéz felé egy ösvény vezet fel a Száraz-árokba (180 m tszf., 22,440 km).

Újabb
1800 m

500 m

után elhagyjuk az erdészeti műutat (255 m tszf., 24,240 km)
( Az erdészeti műút a piros – jelzéssel kivezet az alig 400 méterre futó
Lengyel — Miklósmajor — Ökoház (Szentkúti kunyhó, korábban Vavra-ház)
— Kurd 6538. sz. országútra, az eddig használt Tolna Megyei Piros – jelzés
pedig tovább vezet Mekényes, Döbrököz, Dombóvár felé ).
Jobbra fordulunk a piros  jelzésen, egy emelkedő löszös mélyútra.
megtétele után asztalokhoz, padokhoz érkezünk

6. sz. E L L E N Ő R Z Ő P O N T , Wosinsky Mór - emlékmű
(270 m tszf.) 24,740 km
11.00 – 16.45

1000 m
700 m
100 m
350 m

Az ellenőrzőpontot elhagyva továbbra is a piros  jelzést követjük.
Ha figyelmesek vagyunk, láthatjuk az őskori földvár méretes sáncait.
mélyút és szekérút ágazik ki jobbra a Vadkörtefai vadföld irányába
(260 m tszf., 25,740 km).
megtétele után élesen balra fordulunk a piros  jelzésen (235 m tszf., 26,440 km)
után élesen jobbra, mélyúton megyünk tovább (225 m tszf., 26,540 km)
után a piros  jelzés élesen balra fordulva bevezet az Iván-árok alsó szakaszába.
Nem követjük, mert nagyon nehezen járható. (200 m tszf., 26,890 km)
A turistatérképen is szereplő jelzetlen szekérúton indulunk tovább, egy tisztáson
keresztül, majd egy árkot keresztezve.

200 m
400 m
200 m

elérünk egy vadetetőt (215 m tszf.) Innen kijárt szekérút vezet tovább. Újabb
után egy tisztásnál (balra egy vízmosás kezdete) az út enyhén balra fordul, tócsát
érint, majd régi szőlők alatt lejtős, csalános szekérúttá alakul. Ennek alján
után balra térünk, s kényelmes erdei szekérúton érjük el Kurd község szőlőhegyét.
Ez a jelzetlen útvonal a turistatérképen végig szekérútként követhető.
Szükség szerint ki is trikolór szalagoztuk a szőlőhegyig.
Rátérünk a szőlőhegyen levezető útra, ügyelve rá, hogy ne menjünk le az országútra.
Rátérünk balra előre a szőlőhegyen a faluba lassan levezető keskeny aszfaltos útra,
most is ügyelve rá, hogy ne menjünk le az országútra.

1100 m
400 m

Elhaladunk a sportpálya szurkolói széksora felett a Széchenyi utcán.
Egy kis vegyesbolt és a fodrászat épülete között leérünk a Kossuth Lajos utca sarkára
egy forgalmas kereszteződéshez. A kereszteződésig maradjunk a járdán!
(110 m tszf., 29,190 km).
[ Jobbra a hőgyészi országút Csibrák, Dúzs felé vezet. ]
Figyelmesen átkelve a kereszteződésen, majd a fénysorompós vasúti átjárón
a Széchenyi István utca bal szélén folytatjuk utunkat Kurd központja felé.
Jobb felé kiágazik a vasútállomáshoz vezető 65 355 sz. kövesút
(azon 200 méter a Vilma presszó).

Átkelünk a Kapos folyó hídján, a Szabadság térre.
Az emeletes patikaház előtt a járdán haladva felérünk a Rákóczi Ferenc térre.
400 m

100 m

100 m-t

[ Balra a templom, a plébániaház, az iskola és a polgármesteri hivatal felé ágazik ki
a Petőfi Sándor utca. Sarkán abc és nemzeti dohánybolt. ] Egyenesen átmegyünk
a túlsó oldalra, az ARO vegyesbolthoz és a „Kurd, autóbusz váróterem” nevű
autóbuszmegállóhoz.
A busz váróhelyiség mögött jobbra indulunk a járdán a gazdabolt elé, s tovább az
iskolaépület sarkánál
balra fordulunk a járdán maradva a Dombóvár irányába vivő útra, a Kotsis Margit
utcába. (Az utca túlfelén a posta, s Szent Flórián hófehér szobra
és a 80 éve működő, „Segítség — közel a bajhoz !” jelmondatú
Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertára),
s itt az utolsó
megtéve érünk a Művelődési Otthon földszintes, sárga színű épületében lévő célig
( Kotsis Margit u. 4. ).

CÉL: Kurd község Művelődési Otthon
(115 m tszf.) 29,790 km
12.00 – 18.00
_______________________________________________________________________________

név:

táv:

....................................................

30

indulási idő:

..........

rajtszám:

érkezési idő:

..........

..........

ELLENŐRZŐPONTOK:
rajt DÚZS polgárm. hivatal

1. SZÁLLÁSPUSZTA, PIHENŐ-TÓ GÁTJA

3. MUCSI, Csali büfé

4. ANNAFÜRDŐ, Anna-forrás

6. WOSINSKY MÓR EMLÉKMŰ

cél KURD, művelődési ház

2. KIS VADÁSZHÁZ

5. PAPDI KÁPOLNA

