3 éves a MECSEXTRÉM kalandpark
Aki jó tíz éve nem járt a Mecsekben
az Árpádtetõi Erdészetnél, gyanítom, most dörzsölné a szemét, hogy
jó helyen jár-e, mert minden megváltozott. Csak az erdészet központi
épülete, és a Mókus Suli erdészeti
erdei iskola emlékeztet a múltra.
Palka Rékával, a hallatlanul agilis
igazgatónõvel járjuk be a hároméves
születésnapját ünneplõ MECSEXTRÉM
Park rém izgalmas területét. Számtalan
közjóléti beruházást láttam már az országban, de ehhez foghatót nemigen.
Ez egy valóságos sportkomplexum, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Kilazulnak az izmok anélkül, hogy monoton
mozgássorokat végeznénk. És ha családtagokkal, barátokkal, iskolatársakkal
vagyunk, bizony akarva, nem akarva a
rekeszizmok is igénybe lesznek véve.
Az egész történet majd’ húsz évre vezethetõ vissza. Az átalakulás során minket
sem került el a leépítés kényszere, amivel
sok egzisztencia került veszélybe, kezdte a
Park történetét Palka Réka. Munkahelyeket
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kell teremteni, volt a jelszó. Felmértük a lehetõségeinket. Erdõnk van, tehetséges, ötletgazdag munkatársaink is, így hát meghirdettünk egy ötletbörzét, ahol szép lassan
kirajzolódott a kalandpark gondolata.
Elõnyben voltak, akik olvasták Tarzan, Robinson, meg a hasonlóak történetét, de
szárnyalhatott a fantázia, hiszen a minél izgalmasabb játékok, eszközök telepítése
volt a cél. A vezetés áttanulmányozta a hasonló, külföldön már mûködõ létesítményeket, és a tapasztalatok alapján született
meg a kalandpark terve. Mivel a célközönség eleve az ifjúság volt, pedagógust, pszichológust is bevontak az elképzelések kidolgozásába. Aztán ment minden, mint a
karikacsapás. Árpádtetõ mint helyszín szinte adott volt. Terepviszonya, meglévõ infrastruktúrája, az erdõ közelsége, a Mókus
Suli ismertsége és nem utolsósorban a város viszonylagos közelsége döntött. Már
csak az anyagiakat kellett elõteremteni, hiszen pályázatból kapott forrásra nemigen
lehetett számítani, mert egy kalandpark látszólag nem igazán a fõprofilba vágó tevékenység. (Éppen a mászófal mellett hala-

dunk el, ahol kamaszok birkóznak a kapaszkodó bütykökkel. Szemben a kötélpiramison az ifjú Tarzanok esetlenkednek, a
hátam mögött lévõ csúszdacsõbõl egy éltes
apukát „köp” ki magából a szerkezet, az õt
követõ gyermeke legnagyobb örömére.)
Végül is az rt. „haditanácsa” úgy
döntött, hogy belevág a beruházásba,
és a park 2006. július 14-én 14 órakor
megnyitotta kapuit a látogatók elõtt.
Mindjárt az elsõ évi fél szezonban 25
ezer látogatónk volt, azután 40, majd tavaly 55, és az idén 60-65 ezer belépõre
számítunk. Mondhatom, nagyon jó a
visszhangja a parknak. Pécs kétszázezres város, ahonnan látogatóink túlnyomó többsége érkezik, de az ország minden részébõl jönnek osztálykirándulók.
Aztán hazamennek, és mesélnek az élményeikrõl, majd jön a következõ osztály, és így a megélt kaland továbbadása a mi legjobb reklámunk. No meg,
hogy szinte valamennyi korosztály
megtalálja a maga szórakozását, hiszen
az alpesi kötélpályát már a hatévesek is
használhatják, erõ-, önbizalom- és bá-
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torságpróbaként. A tiroli csúszdapályán
több száz métert siklanak a bekötött, és
felsõ kötéllel biztosított gyerekek, ami
meghatározó élményt nyújt.
A kérdésre, hogy volt e baleset a látszólag veszélyes pályákon, Palka Réka
megnyugtatott, hogy hál’ Istennek komolyabb baj eddig nem történt. Az egyes
játékok minõsítettek, szabvány szerint ellenõrzik, javítják, ha szükséges, és cserélik a kopott alkatrészeket. (A jegy árában
egyébként a biztosítás is benne van.)
A hároméves születésnapra elkészült a Történelmi Park, melyet Sza-

bolcs Fejedelem Hagyományõrzõ Íjász
és Lovász Egyesület Árpád Fejedelem
törzsi szálláshelyeként aposztrofáltak.
Játszva kapnak ízelítõt a nebulók múltunkról, harci eszközeinkrõl. De meg
kell említenem azt a több mint egy kilométeres, fából készült tanösvényt is,
melyet a kerekes székesek is használhatnak.
A Park március 15-én nyit, és a hétvégeken üzemel (bejelentkezõ csoportok kérésére szünnapokon is kinyit)
majd május elsejétõl szeptember elsejéig egész héten nyitva van, azután no-

vember közepéig ismét a hétvégi nyitva
tartás van érvényben.
Megkérdeztem az igazgató asszonyt,
hogy mi volt az utóbbi idõben a legnagyobb élménye, mire azt válaszolta,
hogy annak a nyári bobon suhanó párnak a megérkezés utáni szavai, miszerint a fiú közölte, hogy az út végén vízilovakat hallucinált a pálya melletti „medencében”. Kérdõ tekintetemre azt a
választ kaptam, hogy nem lehetetlen a
képzelgés, mert jó esély van arra, hogy
a pécsi állatkert is ide költözik.
Kép és szöveg: Pápai Gábor

Felhasználás:
Õz, szarvas és muflon téli vadrágása ellen lombos és tûlevelû erdõkben, 0°C feletti hõmérsékleten,
hajtáscsúcsra kikenve. Használatra kész termék.
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