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Táv: 7km körtúra

A túra kezdete Kisújbánya központja, a Klumpás Tanya, induljunk el keleti irányba a kék sáv 
 jelzésen Óbánya irányába az Óbányai-völgy vadregényes tája fogad minket, ahol az árnyas 

fák alatt tekergő kis patak gáncsoskodó sziklák sokaságán bukdácsolva, ezernyi apró zúgón, 
vízesésen alábukva rendületlenül folytatja útját. Kövessük a patakot, utunk többször keresztezi a 
patakmedret, gázlók, kőtörmelék, sziklák nehezítik utunkat.

Kiérve a faluból elhaladunk a Béke-forrás mellett, kövessük a 
kék sáv jelzést  végig a patakparton haladunk. Kerülgetve a 
patakot, átkelve a túlpartra a Bodzás-forráshoz jutunk (mellette 
hangulatos pihenőhely, esőház. Folytatjuk utunkat, követve kék 
sáv  jelzését, az ösvény mellet hamarosan egy kőkeresztet 
pillantunk meg, dr. Péceli Endre síremlékét. Kissé 
továbbhaladva láthatjuk a völgy első számú látványosságát, a 
Ferde-vízesést. Ferdeségét a kréta kori vulkánosság során 
fellépő erők a jura kori üledékes rétegeket a vízszintes 
helyzetükből való megdöntésével hozták létre. Ezen a helyen a 

kibillent pados mészkőrétegeken ferdén, félig folyva, félig vízesésszerűen átbukva rohan keresztül a 
kis patak vize. Folytatjuk utunkat, átkelünk a túlpartra egy hangulatos kis fahídon. 

Hamarosan a völgy másik természeti értékéhez, a 
Csepegő-sziklához érünk, amely tulajdonképpen egy pici 
cseppkőbarlang. A közel 30 m hosszú mésztufa-lerakódás 4-6 
m-rel a völgytalp fölött található. A folyamatos vízcsepegés 
több forrásból ered, számukat az igen intenzív mészkiválás és 
a dús mohaszőnyeg miatt nem lehet pontosan meghatározni. A 
szikla körül a mederben hatalmas forrásmészkőtömbök 
láthatók. A környék egész évben nagyszerű látványt nyújt, de 
télen, amikor a csepegő vizek szikrázó jégcsapokká fagynak, 
igazán különleges élmény.

Még feljebb haladva olyan szakaszhoz érünk, ahol a 
patakmeder kiszorítja az ösvényt és itt bizony csak a 
hordalékon, ágakon lépkedve (ugrálva) lehet csak 
továbbhaladni. Utunkat zúgók, vízesések kísérik, az emelkedő 
völgy bükkerdő borította falai egyre magasabbak, a napfény 
csak ritkán járja át az erdőt. Elhaladunk a Pisztrángos-tavak 
mellett, "Öreg malomhoz" címzett turistaházat elhagyva, 
lassan elérjük Óbánya főutcájának végét. Sétáljunk be 
Óbányára.



Két domb között, a völgyben végigfutó patak partján épült az 
egyutcás falucska Óbánya. 177 lakosú falucska. A 
Kelet-Mecsek Tájvédelmi körzetben elhelyezkedő település 
lakóinak zöme német (sváb) nemzetiségű. A falusi emberek 
élő nyelvként használják otthonaikban és a közösségi életben 
is a már-már szinte elfeledett sváb nyelvet és féltve őrzik és 
ápolják népi hagyományaikat. A kicsiny falu már jó száz 
esztendeje híres a fazekasairól, az általuk készített dús 
mintázatú faragott, karcolt edényekről. A hajdani helyi 
mestereknek állít emléket a Fazekas kiállítás. Az utca 
kiemelkedő épülete a középkori templom.

Óbánya központjából északra induló kék négyzet jelzésen induljunk el, majd elérve a piros sáv 
  jelzését azon balra fordulva haladjunk tovább. Elhaladunk egy romos Mészégető-kemence 

mellett, majd lassan a Cigány-hegy alatt elérjük a sárga sáv  , kék kereszt , zöld háromszög   
jelzést közös csomópontját. Ezen a közös jelzésű szakaszon balra fordulva érjük el a Cigány-hegyi 
kilátót.

A Cigány-hegyi kilátó 2007-ben épült a Duna-Dráva Nemzeti 
Park igazgatósága és a Mecseki Erdészeti Zrt. összefogásával. 
A Keleti-Mecseknek szinte a geometriai középpontjában álló 
toronyból a terület változatos domborzati formái, az erdő 
borította hegyhátak és völgyek szemet gyönyörködtető, lelket  
pihentető látványt nyújtanak. A kilátó mellett asztal, padok, 
tűzrakóhely szolgálja a pihenést.

A Cigány-hegyi kilátótól a zöld háromszög    jelzésen 
induljunk a hegyről, majd elérve a kék sáv   jelzését azon 
balra fordulva sétáljunk be Kisújbányára, a kiindulási 

pontunkhoz Klumpás tanyához.
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