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Aki jó tíz éve nem járt a Mecsekben
az Árpádtetõi Erdészetnél, gyaní-
tom, most dörzsölné a szemét, hogy
jó helyen jár-e, mert minden meg-
változott. 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 or-
szágban, de ehhez foghatót nemigen.
Ez egy valóságos sportkomplexum, ki-
csiknek, nagyoknak egyaránt. Kilazul-
nak az izmok anélkül, hogy monoton
mozgássorokat végeznénk. És ha csa-
ládtagokkal, barátokkal, iskolatársakkal
vagyunk, bizony akarva, nem akarva a
rekeszizmok is igénybe lesznek véve.

Az egész történet majd’ húsz évre vezet-
hetõ vissza. Az átalakulás során minket
sem került el a leépítés kényszere, amivel
sok egzisztencia került veszélybe, kezdte a
Park történetét Palka Réka. Munkahelyeket

kell teremteni, volt a jelszó. Felmértük a le-
hetõségeinket. Erdõnk van, tehetséges, öt-
letgazdag munkatársaink is, így hát meg-
hirdettünk egy ötletbörzét, ahol szép lassan
kirajzolódott a kalandpark gondolata.
Elõnyben voltak, akik olvasták Tarzan, Ro-
binson, meg a hasonlóak történetét, de
szárnyalhatott a fantázia, hiszen a minél iz-
galmasabb játékok, eszközök telepítése
volt a cél. A vezetés áttanulmányozta a ha-
sonló, külföldön már mûködõ létesítmé-
nyeket, és a tapasztalatok alapján született
meg a kalandpark terve. Mivel a célközön-
ség eleve az ifjúság volt, pedagógust, pszi-
chológust is bevontak az elképzelések ki-
dolgozásába. Aztán ment minden, mint a
karikacsapás. Árpádtetõ mint helyszín szin-
te adott volt. Terepviszonya, meglévõ in-
frastruktúrája, az erdõ közelsége, a Mókus
Suli ismertsége és nem utolsósorban a vá-
ros viszonylagos közelsége döntött. Már
csak az anyagiakat kellett elõteremteni, hi-
szen pályázatból kapott forrásra nemigen
lehetett számítani, mert egy kalandpark lát-
szólag nem igazán a fõprofilba vágó tevé-
kenység. (Éppen a mászófal mellett hala-

dunk el, ahol kamaszok birkóznak a ka-
paszkodó bütykökkel. Szemben a kötélpi-
ramison 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 ta-
valy 55, és az idén 60-65 ezer belépõre
számítunk. Mondhatom, nagyon jó a
visszhangja a parknak. Pécs kétszázez-
res város, ahonnan látogatóink túlnyo-
mó többsége érkezik, de az ország min-
den részébõl jönnek osztálykirándulók.
Aztán hazamennek, és mesélnek az él-
ményeikrõl, majd jön a következõ osz-
tály, és így a megélt kaland továbbadá-
sa 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 lát-
szólag veszélyes pályákon, Palka Réka
megnyugtatott, hogy hál’ Istennek ko-
molyabb baj eddig nem történt. Az egyes
játékok minõsítettek, szabvány szerint el-
lenõrzik, javítják, ha szükséges, és cseré-
lik a kopott alkatrészeket. (A jegy árában
egyébként a biztosítás is benne van.)

A hároméves születésnapra elké-
szült a Történelmi Park, melyet Sza-

bolcs Fejedelem Hagyományõrzõ Íjász
és Lovász Egyesület Árpád Fejedelem
törzsi szálláshelyeként aposztrofáltak.
Játszva kapnak ízelítõt a nebulók múl-
tunkról, harci eszközeinkrõl. De meg
kell említenem azt a több mint egy ki-
lométeres, fából készült tanösvényt is,
melyet a kerekes székesek is használ-
hatnak.

A Park március 15-én nyit, és a hét-
végeken üzemel (bejelentkezõ csopor-
tok kérésére szünnapokon is kinyit)
majd május elsejétõl szeptember elsejé-
ig 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 legna-
gyobb élménye, mire azt válaszolta,
hogy annak a nyári bobon suhanó pár-
nak a megérkezés utáni szavai, misze-
rint a fiú közölte, hogy az út végén vízi-
lovakat hallucinált a pálya melletti „me-
dencében”. Kérdõ tekintetemre azt a
választ kaptam, hogy nem lehetetlen a
képzelgés, mert jó esély van arra, hogy
a pécsi állatkert is ide költözik.
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Felhasználás:
Õz, szarvas és muflon téli vadrágása ellen lombos és tûlevelû erdõkben, 0°C feletti hõmérsékleten, 
hajtáscsúcsra kikenve. Használatra kész termék.




