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Az ország elsõ és egyben legnagyobb
erdei kalandparkja 2006 júliusában nyi-
totta meg kapuit a Mecseki Erdészeti
Zrt. jóvoltából. 100%-os tulajdonosa és
üzemeltetõje az erdészeti társaságunk.
A beruházás értéke mára eléri a 700 mil-
lió Ft-ot. Évi 60 000 látogatót szolgálunk
ki, számuk egyre növekszik. Fõ célkö-
zönségünk a családok (senkit ne té-
vesszen meg a logóban szereplõ vér-
nyúl, õ csak viccel!), osztálykirándulá-
sok, sportrendezvények és céges ren-
dezvények: tréninges és családi napok.

Játékaink: alpesi kötélpálya, óriás ti-
roli csúszópálya, erdei bob, lovaglás, íjá-
szat, lövészet, rodeóbika, x-jump, gokar-
tok, ugrálóasztalok, beltéri játszóház,
óriási kaland-játszótér, csúszdák stb.

Parkunk minden évben bõvül, me-
gújul mind játékait, mind szolgáltatásait
tekintve. Célunk a természetközeli szóra-
kozás, egészséges és értékes, közösségi
idõtöltés lehetõségének megteremtése.

A 2010-es szezon egyik újdonsága
egy nyolc állomásból álló, több mint fél

kilométeres tiroli csúszópálya. Idén kü-
lön gokartpálya, homokozó is várja a
kicsiket.

A park március 15-tõl november 15-
ig tart nyitva, az ország minden szegle-
tébõl érkeznek hozzánk a látogatók.

Mára önálló turisztikai célponttá nõt-
te ki magát a kalandpark.

A csoport látogatásáról
Közel egyhetes kitartó, áztató esõ után
fel-fel pislákoló napsütésre érkezett a
Mecsextrém Parkba a csapat. Lelkesedé-
sük lepergette a játékokról a vizet, az er-
dészlányok és -fiúk felpattantak a játé-
kokra: kezdték a kéttornyú kötélpiramis-
sal, majd jól kiugrálták a vizet a trambu-
linokból, ezután jött az óriási kalandvár
köteleken és csúszdákon. Az aszfalt is
épp felszáradt, így gokartnyeregbe ülve
tekertek hõseink, feledve bút és borút.
Sajnos a lovaglást, a rodeóbikát, az x-
jumpot, a zorbot, a bobot és az óriás ti-
roli csúszópályát nem tudtuk megerõ-
szakolni, kérlelhetetlenül vizesen és üre-

sen (szerintem szomorúan is, de õk ezt
nem vallották be) néztek ránk a zöld me-
zõbõl és erdõbõl. Na de! Az alpesi kötél-
pálya nem fogott ki rajtunk: Künsztler
Robi kollégánk elõhozott néhány sisakot
és beülõt mutatóba, de azok azonnal a
vendégeinken termettek és már másztak
is, fától-fáig! A fázósabbakkal felsétál-
tunk a TepsiFüles nevezetû éttermünk-
be, és ott múlattuk az idõt kellemes be-
szélgetésekkel és forró finomságokkal…
Nagy nehezen levadásztuk a fákon önfe-
ledten felejtett erdészeket, és elindul-
tunk a Tettyére, hogy a szoboravatás
elõtt meglátogassuk a Mésztufa barlan-
got, amely a 20. század elején még a „Po-
kol Kapuja” névre hallgató ijesztgetõs
látványosság volt. Megismerkedtünk a
föld alatt élõ mecseki sárkányok legen-
dájával, a mésztufa barlang kialakulásá-
nak és kihasználásának történetével, lát-
tunk barlanglakást és túléltük a bátor-
ságpróbát. Jó volt, öröm volt, visszavá-
runk Mindenkit.  

Palka Réka

Játszótér kicsiknek és nagyoknak
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