
A TAVASZ FOKHAGYMÁS LEHELLETE 

 

Márciusi túránk hagyományosan a tavaszi Mecsek fokhagymaillat felhőkben úszó hegyei közé 

vezet. A túra kiindulópontja a Pécs feletti Remete-rét, ahonnan ligetes erdőn át felkapaszkodunk a 

Mecsek nyugati lankáira. A tavaszi napsütést élvezve érkezünk a néhai Cinke-tanyához, majd a 

Jakab-hegyen található Pálos kolostor romjaihoz, ahol hosszabb pihenőt tartunk. Kellően 

felkészülve a medvehagyma mezők ritkítására folytatjuk utunkat és lassan ereszkedve érjük el az 

Orfűn várakozó autóbuszunkat. A tervek szerint a túra utolsó harmadában kerül sor a jellegzetes 

illatú, ezerarcú csodanövény, a minden kínra-bajra gyógyírként használható poszahagyma kötegek 

összegyűjtésére. Amennyiben az időnkkel jól gazdálkodunk a hazaúton ezúttal is megízleljük 

valamelyik dunaparti csárda kínálatát. 

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2020. március 21-én (szombat) 6.30 

órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.: 21.00 óra körül, (Buszszellőztetés: 21.30 órától) 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Dunaföldvár – Paks – Bonyhád – Pécs - Orfű 

 

Túraútvonal: Remete-rét -  -  - Cinke-tanya -  -  - Szuadó-nyereg -  - Pálos kolostor 

romja -  - Körtvélyesi-hát -  - Orfű  

 

A közel 12 km hosszú, több kisebb emelkedőt (307 m fel) és lejtőt (542 m le) tartalmazó könnyűnek 

nevezhető túra. A leszedett medvehagyma mennyisége a túrát nehézzé teheti! Az útvonal 

lerövidítésére ezúttal sincs lehetőség. 

 

Ajánlott felszerelés: hagymaszedő kesztyű, növényhatározó, zacskó, szatyor, szák, zsák, kézikocsi, 

tricikli, kocsiderék, Zsiguli kombi, platós IFA, orrcsipesz, kis hátizsák sok elemózsiával és 

télbúcsúztató itallal (forralt bor és társai). A poszahagyma mellé füstöltkolbász, kövesztett szalonna, 

konfitált libamell, friss tepertő, házi kenyér. Túra közbeni vásárlás lehetősége erősen korlátozott. 

Erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan túracipő, kamásli, esőkabát. Kérjük, hogy az utazáshoz 

mindenki hozzon magával váltócipőt! 

 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2020. március 18-ig a részvételi díj 

befizetésével egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál a félemelet 13. számú helyiségben 

(telefonszám: 512-269). 

 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak 3.500 Ft/fő, más személyeknek 4.500 Ft/fő, amely összeg az 

utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza. Nem tartalmazza a medvehagyma gyöngyvirággal 

történő összetévesztéséből eredő költségeket (gyomormosás, koszorú, stb.), a vendéglátóipari 

egységekben történő fogyasztás, valamint a tiltott területen gyűjtött növények után járó 

környezetvédelmi bírság költségeit.  

 

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 

 

A túravezető ajánlata: Végy 20 tő friss, leveles medvehagymát és egy liter gabonapálinkát. 

Tisztítás után a hagymácskákat hagyd egyben, a leveleket pedig vágd össze durvára. A 

hozzávalókat rakd üvegbe, és öntsd fel a gabonapálinkával. Hagyd két hónapig érni árnyékos 

helyen, naponta csodáld meg, majd pedig szűrd le. A várakozási idő letelte után az alkoholos 

oldatban kiteljesedett szulfidos illat-komponensek strukturáltságát naponta kétszer (20ml reggel és 

este) ellenőrizd! 


