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PROGRAMBESZÁMOLÓ 

ÖKOTÁBOR 6.  

2018. június 25-29. Magyarhertelend 

 

Magyarhertelend község Baranya megyében, a Komlói járásban. Komlótól nyugatra, Pécstől észak-

északnyugatra, Barátúr és Bodolyabér között fekvő település. 

Látnivalók: 

Napszentély kilátó 

   

Magyarhertelendi Termálfürdő 

Vize 550 m mélyről érkező 38 Celsius-fokos és 1062 méter mélységből jövő 63 Celsius-fokos forrásokból 

táplálkozik. Gyógykertje a medencékben 36 Celsius-fokos termálvízzel működik. 
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A táborhelyszín kiválasztása mellett szólt, hogy a település termálvizes fürdővel és túrázási lehetőséggel, 

túraútvonalakkal rendelkezik. A Mecsek táborhelyei (Sikonda, Óbánya, Püspökszentlászló) mindig 

megfelelő helyszínnek bizonyultak egy tábor megvalósításához.  

A tábor 2018. június 25-től 2018. június 29-ig tartott.  

Június 25-én reggel fél 8-kor gyülekeztünk az iskola előtt. A csomagjainkat bepakoltuk a buszba, és a 

létszámellenőrzés után elindultunk úticélunk felé.  

Az első nap tervezett programja a Siklósi vár megtekintése volt. A gyerekek itt megnézhették a vár börtönét 

és interaktív kiállítást a vár és Siklós történetéből. A váron belül mindent bebarangoltak, kipróbáltak. A vár 

megtekintése után egy rövid sétát tettünk a festői kisvárosban.  

                      

Délután 16 órakor érkeztünk meg Magyarhertelendre, majd elfoglaltuk a szállást. A szobaelosztással nagyon 

elégedettek voltak a gyerekek. A berendezkedés után rövid szabadprogram következett. Később bejártuk a 

táborhely közvetlen környezetét. 

          

Már esteledett, amikor visszaértünk szálláshelyünkre. Tartalmas, szép napot zártunk.  

A 2. napon busszal Orfűre utaztunk, majd néhány km-es gyaloglás után megérkeztünk egy vízisport-telepre, 

ahol sárkányhajózás következett. Aki éppen nem a vízen tartózkodott, az a szomszédos sporttábor pályáján 

focizhatott, vagy a szabadtéri edzőgépeken erősíthette magát. Mindenki fantasztikusnak találta a programot 

és a helyszínt egyaránt. Orfűről gyalog mentünk vissza a táborhelyre, Magyarhertelendre. Utunk során 

elhaladtunk a híres orfűi tavak: Orfűi-tó, Herman Ottó-tó, Pécsi-tó, Kovácsszénájai-tó mellett. A 8 km-es 
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túrát mindenki hősiesen teljesítette. A délután fennmaradó részét a közeli termálfürdőben töltöttük el 

fürdéssel, napozással. Fáradtan és éhesen érkeztünk haza, igazán jólesett a meleg vacsora.  

                  

                 

                   

Szokásos nagytúránkat hagyományosan a táborozás közepére tervezzük. Így történt ez az idén is. A 3. napon 

Óbányára utaztunk busszal. A Magyarhertelendtől 50 km-re fekvő Óbányát a Mecsek gyöngyszemének is 

nevezik. Az egyutcás zsákfaluból csodás turistaösvényen tettük meg az utat Kisújbányára.   

A Kelet-Mecsek gyönyörű, védett erdőivel körbeölelt keskeny völgyében fekszik Óbánya. A falu különös 

hangulatú, egyetlen utcájának házai között gyorsfolyású hegyi patak, az Öreg patak fut végig. A házsorok 

szépen rendben tartott portái többségükben tornácos parasztházakból állnak, az udvarokat általában a 

hegyoldalba mélyülő pincék zárják. Az utcaképet a település közgyűlése védetté nyilvánította, a romantikus, 

régies hangulattól a lakók sem kívánnak eltérni. 

A területet több jelzett turistaút is keresztezi, és a környező hegyek a természetjáró turisták közkedvelt 

kirándulóhelyei. Különösen szépek a Steinmalomtól Kisújbányáig húzódó Óbányai-völgy kis vízesései, 

melyeket a különböző keménységű kőzetekben a patak eróziós hatása alakított ki. A völgyben található 
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Csepegő-szikla igazi látványosság, mely a természetjárók gyakori találkozóhelye. A terület növény-és 

állatfajokban gazdag, több ritka faj termő-illetve élőhelye. 

                  

                    

Vacsora után fakultatív jellegű esti sétát tettünk.  

      A 4. napon a gyerekek a táborhely vezetője által szervezett programon vettek részt. A Kincskereső túra 

útvonala az üdülőövezetből vezetett a régi falu központjába. Útjuk során a falu érdekességeit kutatták fel. 

Nomen est omen: a Kincskereső Általános Iskola tanulói kincset lelnek. A gyerekek után a felnőtt csapat is 

végigjárta az útvonalat.  
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Ebéd után ismét a termálfürdőben töltöttük a délutánt. A meleg vacsora után a gyerekek a búcsúestre 

készülődhettek. A műsorban stand up-ot, táncos jeleneteket láthattunk. Ekkor kerültek kiosztásra az apróbb 

ajándékok és a régóta velünk túrázók Aranybakancs díjat vehettek át. Az estét közös tánccal zártuk. Az 

estére tervezett éjszakai túra az időjárás viszontagságai miatt elmaradt.  
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Az utolsó napon reggel szemerkélő esőben készülődtünk elhagyni táborhelyünket. A bepakolás után Pécsre 

vezetett utunk. A város központjában lévő Paraparkba látogattunk, ahol a gyerekek a manapság közkedvelt 

szabadulós játékban vehettek részt. Mindhárom csoport sikeresen, időn belül oldotta meg a feladatokat, és 

sikeresen kijutott a pincéből. Az 5 nap alatt összekovácsolódott 45 fős gyereksereg igazi csapattá alakult 

ekkorra, ezért voltak képesek bármilyen felállásban megoldani a nem éppen szokványos rejtvényeket. A 

pécsi programból a városnézés sem maradt ki. Hazafelé Mánfa közelében található Kőlyuki betérőben 

bőséges, finom vacsorát fogyasztottunk el.  

        

Emlékezetes, jó hangulatú tábort tudhatunk magunk mögött. A gyerekek magatartása kifogástalan volt. 

Mindenki nagyon jól érezte magát. 

 

                                                                                  Föcsök Attiláné 

                                                                                  Bertáné Várai Ildikó 

                                                                                  Tóthné Varga Krisztina    

                                                                                  Lelkesné Szücs Csilla 

                                                                                  Ruppert Erika 

                                                                                                                  


