Országos Kékkör
Az Országos Kékkör (OKK) Magyarország leghosszabb, legnagyobb múltú és legnépszerűbb
túraútvonala. 42 szakasza összesen 2550 km hosszú, egységes kék sáv jelzéssel ellátott,
egyesíti a három Kéktúrát: az Észak-Magyarországon végighaladó Országos Kéktúrát, a
Rockenbauer Pál tiszteletére elnevezett Dél-dunántúli Kéktúrát és a kerékpárral is
teljesíthető Alföldi Kéktúrát.
A Magyar Természetjáró Szövetség emblematikus jelvényszerző túramozgalmában
évtizedek alatt sokezren vettek részt, az egyes Kéktúrák teljesítőinek száma eddig több mint
7100, az utóbbi két évben 8700-an indultak el a kék úton új igazolófüzettel.
A teljesítménytúrázás, a zarándokutak és a természetjárás komoly érdeklődésre tart számot
világszerte, trenddé vált a XXI. század aktív életet élő embere számára.
Országos fejlesztés
3 év alatt közel 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatással újult meg az Országos Kékkör.
Nyomvonalának és attrakcióinak fejlesztése azt szolgálja, hogy minél többen minél
színvonalasabban tölthessék szabadidejüket a természetben egy olyan rekreációs
tevékenységgel, mely nem igényel komolyabb anyagi befektetést, mégis komoly szerepet
tölt be az egészségmegőrzésben.
-

-

-

útvonal nagypontosságú, GPS-alapú felmérésével, az adatok térinformtikai
rendszerben rögzítésével a modern technika eszközein is tervezhetővé válik az túra.
Okostelefonokra fejlesztett mobilapplikációk segítségével akár offline üzemmódban
is elérhetőek a helymeghatározást segítő információk
a turistaút helyreállítása során a benövésektől megtisztították a nyomvonalat,
jelzésfestéssel látták el, és megtisztították a szeméttől végig a 2550 km-en
összesen 10.000 indító, útirányjelző és információs táblát helyeztek ki a tájékozódás
elősegítése érdekében
a Kékkör egy részén kerékpáros nyomvonalat jelöltek ki
210 helyszínen 21 konzorciumi partner bevonásával létesült vagy megújult 8 kilátó,
10 turistaház, 109 pihenőhely, 69 esőbeálló, 11 híd és 23 forrást láttak el
medervédelemmel
szolgáltatóhálózat épült ki 250 végponttal: többek között szállásadók, vendéglátó
egységek, kerékpárszervízek, melyeket kedvezményesen lehet igénybe venni
Természetjáró kártyával

-

az új arculat részeként nemcsak az Országos Kékkör és a kéktúrák kaptak új arculatot,
hanem a tájékoztatást szolgáló ikonrendszer és a pecsételőhelyek grafikái
kiépült a Ranger-hálózat.Feladata a az útvonal folyamatos karbantartása,
bejelentések és anomáliák kezelése

A fenti országos nagyprojekt részét képező a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0065 számú projekt
az Országos Kékkör dél-dunántúli szakaszát is érintette, ahol a baranya megyei szakasz
fejlesztéseit a Mecsekerdő Zrt. végezte el.
Támogatás teljes összege: 41 896 555 forint
Elemei a következők voltak:

Fedett pihenőhelyek kialakítása
A több mint 40 éves épületeket a vadásztársaság építette, majd a társaság megszűnését követően
került a Mecsekerdő Zrt. tulajdonába. Az épületek eredeti alaprajzi kialakítása megfelelt ugyan turista
szállás funkciók ellátására, de csak a teljes felújítását követően váltak ténylegesen alkalmassá,
ezeknek a funkcióknak a betöltésére.
1.
IV. üzemi ház fedett pihenő jellegű felújítása
Helyszín: Pécs 049 hrsz
2.
Nyárasvölgyi ház meglévő épületében fedett pihenőhely kialakítása
Helyszín: Hetvehely, Hrsz.: 072,
3.
Felsőkövesden meglévő épületében fedett pihenőhely kialakítása
Helyszín: Tormás, Hrsz.: 0177/7
Az alábbi helyszíneken egy fedett pihenő került kialakításra, ami eső előli menedéket nyújt az
erdőjáróknak és a kékkörön haladó turistáknak.
1.
HÁRSAS-FORRÁS mellett
Helyszín: PÉCS, HRSZ.: 0716
2.
ANDORLAKI VADÁSZHÁZ mellett
Helyszín: PÉCS, HRSZ.: 0690A
3.
ÁRPÁDTETŐN a Mecsextrém Park előtt
Helyszín: PÉCS, HRSZ.: 44031/5
4.
KANTAVÁR PIHENŐ
Helyszín: PÉCS, HRSZ.: 0327

Az elöregedett, elhanyagolt források felújítása
1.

BETYÁR-FORRÁS ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETE FELÚJÍTÁSA
HOSSZÚHETÉNY, HRSZ.: 0237B

2.

HÁRSAS-FORRÁS ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETE FELÚJÍTÁSA
PÉCS, HRSZ.: 0716

Fedetlen pihenőhelyek kialakítása tereprendezéssel, erdei bútorok
kihelyezésével
1.

HESZ-KERESZT PIHENŐ
Helyszín: ERDŐSMECSKE, HRSZ.: 052
2.
LACKERI PIHENŐ
Helyszín: HOSSZÚHETÉNY, HRSZ.: 0240
3.
HÉTHÁRS PIHENŐ
Helyszín: FEKED, HRSZ.: 071
4.
PATACSI MEZŐ PIHENŐ
Helyszín: PÉCS, HRSZ.: 072B
5.
FEHÉRKÚTI KULCSOSHÁZ PIHENŐ
Helyszín: PÉCS, HRSZ.: 0467
6.
ZSONGOR-KŐ PIHENŐ
Helyszín: KŐVÁGÓSZŐLŐS, HRSZ.: 073
7.
HUSZTÓTI PIHENŐ
Helyszín: HUSZTÓT, HRSZ.: 069A
8.
BETYÁR FORRÁS
Helyszín: HOSSZÚHETÉNY, HRSZ.: 0237B
Mindegyik pihenőhelyen, a turistaút szomszédságában, egy erre alkalmas méretű és fekvésű erdősfás területen 3 garnitúra egyedi kialakítású, kocsánytalan tölgy asztal-pad bútorzat került
elhelyezésre. A pihenőhelyeken 1db 70 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő is elhelyezésre került.

Egyéb épített létesítmények kialakítása
KOMPOSZTÁLÓ ÁRNYÉKSZÉKEK
A paraszti kultúrából közismert kertvégi pottyantós árnyékszékek a száraz toalettek első nemzedékét
képezik. Ez a környezetvédelem és a higiénia szempontjából erősen kifogásolható megoldás, számos
fejlődő országban még mai is tömegesen használatos. A projekt keretében kialakított környezetbarát
toalettek azonban alkalmasak a humuszképződés megindításához.
Helyszínek:
HOSSZÚHETÉNY, HRSZ.: 0237 B
HOSSZÚHETÉNY, HRSZ.: 0237/A
HOSSZÚHETÉNY, HRSZ.: 0221
KŐVÁGÓSZŐLŐS, HRSZ.: 049
HETVEHELY, HRSZ.: 072
Csőáteresz építés
Tormás, HRSZ 0198/1a
A műutat keresztező Kékkör nyomvonal mély árkon halad át. A nyomvonalon található keresztező
utat tehergépkocsik is használják, így az áteresz kialakításának erős teherbírással kell rendelkeznie,
ezért vasbeton csőátereszt építettünk.

Leágazó útvonal Tóth forráshoz
Kisbeszterce, HRSZ 091
A Kékkör nyomvonaláról 300 méteres leágazás a Tóth-forráshoz vezet, amely ezen a szakaszon az
egyetlen ivóvízvételi hely. A felső szakszán a belógó ágakat levágtuk, és a forrás közelében
tereplépcsőzéssel megoldottuk a járhatóságot. Turista jeleket újrafestettük.

Analóg információs/tájékozódási eszközök
Kihelyezve:
179 db irányító tábla
27 db megközelítő tábla
13 db információs nagytábla

