
Majális a Zselicben – 2017. 
A térképre tekintve a Zselic inkább dombság, mint hegyvidék, mi lehet ennek a vidéknek a turisztikai értéke? Ne 
tévesszen meg senkit a látszat! Itt a Dunántúl délnyugati részén vannak Magyarország legnagyobb összefüggő erdőségei, 
régen erre, a somogyi erdőkben tanyáztak a betyárok, ma pedig az újkor remetéi vonulnak ide ki a városokból. Ezekre a 
„remete” településekre példa Gyűrűfű és Visnyeszéplak és ahol a szállásunk lesz: a Pálos rend vendégházai Gálosfán, de 
ezen a vidéken vett magának birtokot Demjén „Rózsi”, a rocksztár is. Hozzá nem megyünk el látogatóba, de a többi 
településre igen! 

Gálosfa, Bőszénfa… Mi ez a sok „fa”?   
Aki emlékszik az őrségi biciklitúrára, Vas megyében voltak hasonló nevek: Farkasfa, Ostfiasszonyfa – a magyar nyelv 
lerövidítette a településnevek végéről a „falva” kifejezést. 
 
Április 29. szombat, az érkezés napja 
Két különlegesség Gálosfa közelében: szakadékok a Zselicben 
Ha nagy magasságon nincsenek is a Zselicben, mélységek annál inkább! A lösz dombság különleges geológiai adottságai 
következtében egyes helyeken meredek falú mély szakadékok alakultak ki és a vízfolyások ezeket nemcsak mélyítik, de 
építik is: a mésztufa kiválás révén különös szikla alakzatok jöttek létre: a „Bivalyfej” és a „Csepegő kő” Gálosfáról egy-egy 
rövid gyalogtúrával érhető el.  
 
 
A Bivalyfejet egy kincskereső játék  során fogjuk érinteni, erre 3-4 fős  csapatok jelentkezését várom!  Erre az útvonalra adok egy részlete- sebb térképet, ez kevés hozzá!    A távolabbi Csepegő-kő felkeresését egy romantikus éjszakába hajló gyalogtúra során ejtjük meg  (túra táv: 12 km).  
 
 
 
 
 
 
 



Április 30. Vasárnap 
Csillagpark: attrakció a Zselicben, nap-távcső, meteorit kiállítás, planetárium, belépő 1280 Ft / 960 Ft 
http://zselicicsillagpark.hu/      9 órakor csoportos vezetéssel várnak minket! 
Megközelítés: Autóval megyünk (20 km). Bőszénfáig már tudjuk az utat, itt jobbra Kaposvár irány 3,8 km után 
ennél a táblánál balra egy erdészeti útra:  

   
Ezen a keskeny erdészeti úton pontosan 7,5 km-t kell menni a Csillagparkig: 

 
Gálosfátől a Csillagpark 20 km, de az erdészeti út eléggé keskeny, két szembejövő jármű nem fér el ezért  
40 km/h sebességkorlátozás van rajta. Gálosfáról időben el kell indulni. 

 
 



Túra Visnyeszéplakra 
  
„A falu a 80-as évek végére elnéptelenedett, a villamosság, a szilárd útburkolat, a vezetékes víz, az orvos, a busz, a posta 

hiánya miatt. Mi azért költöztünk erre a helyre, mert egy nyugodtabb, természetesebb, hagyományosabb életmódra 
vágytunk.”  http://www.visnyeszeplak.hu/ 

Ez a vidék a Zselic belseje, a hatalmas betyár-termő erdőség közepe. A Csillagparknál lehet hagyni az 
autókat, innét indulunk gyalog Visnyeszéplakra a (Z = zöld jelű) turistaúton 9,5 km. 
 
Visnyeszéplakon találkozó a helybeliekkel (kb. 13-14 ó között). 
 
Visszaút: Zöld háromszög jelű turistaúton az aszfaltburkolatú erdészeti útig és azon vissza a Csillagparkig 
(7 km, a túra összesen 16,5 km) 
 

 



Május 1. hétfő 
Bőszénfa Szarvasfarm, 10 órakor várnak minket. (Gálosfától 6 km, idáig autóval megyünk) 
Bőszénfára érve először Szigetvár irány, majd itt a „Szarvasfarm” táblánál jobbra:  

Szarvasfarm 
Belépőjegy árak: 800 Ft/felnőtt, 500 Ft/gyermek. 
10.00 órakor "Séta a szarvasokkal" – szakember kíséretében 
látogatóink belátogathatnak a szelíd gímszarvasok kertjébe, ahol 
testközelből ismerkedhetnek meg ezekkel a csodálatos 
állatokkal. A program időtartama kb. 20-25 perc. 
A vadasparkban kialakított útvonalon végigsétálva, a tájékoztató 
táblák segítségével vendégeink megismerkedhetnek hazánk 

vadászható nagyvadfajaival, néhány háziasított- és néhány egzotikus állattal. Az útvonal bejárása további 40-45 
percet vesz igénybe. http://szarvasfarm.ke.hu/ 
Túra a Szarvasfarm után 
A Szarvasfarm után a régi vasútvonalon indulunk (P+ jelű turistaút), majd a Pálinkás-gödörből kikeveredve 
hegymászás következik: a 260 m-es dombok meghágása után (K+ jelű turistaút) ismét a Csepegő-kő felé vesszük 
az irányt (ezúttal napvilágnál). Kilométer hiányban szenvedők tehetnek egy kitérőt a Sasréti vadászkastélyhoz (6 
km). A Szarvasfarm - Csepegő-kő – Gálosfa táv 15 km, de jaj az autók Bőszénfán maradtak! Na, itt lehet valamit 
szervezni, hogy a sofőrök valahogy visszajussanak az autókhoz ( 5 km)  

 
További programlehetőségek Szigetváron:  
        Zrinyi vár: épen maradt vár, nagy bástyákkal, múzeummal, látogatható! 

Zrinyi-Szulejmán emlék: (ezt láttátok az út mellett),  Szigetvár termálfürdő  
 

  Összeállította:   Arató Csongor  aratocsongor@gmail.com 


