
MECSEK HÁZA GEOLÓGIAI BEMUTATÓHELY ÉS BARLANGI 
TURIZMUS KÖZPONTJA, ORFŰ

A Mecsek Háza Geológiai Bemutatóhely és barlangi turizmus központja 2004-2007 során épült fel Orfün 
a Regionális Operatív Program Turisztikai vonzerők fejlesztése intézkedésének segítségével, az EU részbeni 
támogatásával.

Az álom
ATamai Tamás által vezetett Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület régi álma volt egy ilyen barlangász 

bázis létrehozatala. A ház (fekete-fehér öltözös kutatóház. oktatási központ, bemutatóhely, overallos barlangtúrák 
kiindulási helyszíne) gondolata mindig is ott volt benne gondolati csíraként, mint fő kutatási bázisunk, amely biz
tosítja az alapvető és kulturált eszköztárolási, vezetési ponti, pihenőhelyi tevékenységeink terét. Ez éppen a Me
csekben, a nagy munkaerőt igénylő munkáinkon nagyon fontos volt és fontos ma is. Persze ezt alapjaiban nem 
Tamás és az SZKBE találta ki, mert amióta világ a világ, a bázis fogalma evidencia a kutatást vezetők számára, 
legyen ez sarkköri. magashegyi vagy barlangkutató expedíció. Tamás vallomása szerint: „Nos... a bányászati és 
barlangos tapasztalatok, valamint a Vass Béla által még a 1961-ben épített 4 személyes, majd 1980-ban felépí
tett 8 személyes könnyűszerkezetes barlangkutató kisház adta az ötletet egy komolyabb, professzionálisabb ház 
felépítéséhez. De tudtam/tudtuk. hogy pénzünk nincs rá. tehát azzal főztünk, amink volt! A kisházzal. De azért 
motoszkált a dolog bennem mindig is (akartunk vizesblokkot meg mindenféle egyebeket korábban is).”

Mivel 2003 óta az SZKBE megnyitotta az általa feltárt Trió- és Szuadó-barlangokat az overallos kaland
turizmus számára, ezért rádöbbentünk, hogy szükség lenne egy olyan kiindulási és érkezési pontra is -  a ku
tatásokon kívül is ahonnan a barlangtúrák indulhatnak.

Találkozás a pályázattal
2004 tavaszán, amikor már a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület telephelye Orfün működött -  

az Orfü Község Önkormányzat jóvoltából (ezúttal is köszönet érte!), Füziné Kajdy Zita polgármesterasszony, 
ismervén a barlangászok álmainak és vágyainak nagy részét, megkereste az SZKBE-t, hogy üljünk le, tud 
egy új pályázati lehetőségről, beszélgessünk róla. A megbeszélésre Tárnái Tamás és Szőke Emília ment el. 
ahol ott volt Kerécz Tamás, az Orfü Pécsi-tó Kht. vezetője is. Mint kiderült, körvonalazódott egy nagy EU-s 
pályázat, melynek az elnyerésére külön-külön egy-egy szervezet nem képes, nagy partneri konzorciumot kell 
létrehozni, amelyben az önkormányzatok, nemzeti park és civil szervezetek is összefognak egy közös szent 
cél érdekében és megvalósítására. A megbeszélésen eldöntve, hogy egy komplex funkcionalitású, nagy bar
langász bázis felépülése, barlangi turizmus központja néven is belefér a pályázatba, így eldőli, hogy az Orfün 
1993 óta barlangkutatást folytató csapat is részese lesz a pályázatnak. így került bele a Szegedi Karszt- és 
Barlangkutató Egyesület is. mint civil szervezet, az Orfü Pécsi-tó Kht. gesztorságában megvalósuló Mecsek 
Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi-patakig elnevezésű programba.

A pályázatírás története
2004 májusában nekifogtunk a pályázathoz szükséges dokumentációk, tervek, háttérmegállapodások el

készítéséhez. Páhoki László tervező segített a Tamás által elképzelt nagyház terveket formába önteni. 
Háttérmegállapodások sora született az Orfü Pécsi-tó Kht-val, a többi partnerrel is. 2004 júniusában már jog
erős építési engedéllyel rendelkeztünk, majd 2004 augusztusában bekerült a nagy pályázat, 19 alprojektelemmel 
(az egyik a mi házunk), amelynek összberuházási értéke meghaladta az I milliárd forintot. Aztán hiánypótlások 
és módosítások tömkelegé következett. 2005 tavaszán kiderült, hogy az egész projektet nem akaiják támogatni, 
a 19-ből csak 15-öt, de az a 15 csak abban az esetben lesz támogatott, ha a nem támogatott 4 elem is megvalósul... 
Háttérben szörnyülködés és futkorászás indult be... Ez azt jelentette, hogy például az SZKBE által biztosítandó
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önrész a másfél millió Ft-ról 12,5 millióra növekedett... Ezt a táncot pedig végig kell járni! Mit lehet tenni, 
a hitelképtelen egyesölet hitelt vesz fel az önereje biztosításához, és 12 évre előre elkötelezi magát... További 
papírgyártások sora következik, engedélymódosítások, hogy az épületet akadálymentessé v arázsoljuk, hetente 
összegyűlt projektmegbeszélések, és láss csodát. 2006 március elején szólnak, hogy 2006. március 27-én. ünne
pélyes keretek között szerzödés-aláirás. nyert a Mecsek Gyöngyszemei!!! A 2 év előkészítés után nekifoghatunk, 
még ha kisebb támogatási aránnyal is. de talán megvalósul az álmunk!

A kivitelezés fázisa
Kezdtük sejteni, hogy az örömök és kínok sorozata innentől kezdve csak fokozódik...
2006 áprilisától augusztusig, a jogi procedúrákon átv erekedv e magunkat, sikerült a közbeszerzést lebonyolí

tani. mely alapján 2006. augusztus 26-án az SZKBE szerződést kötött a Vertikál-Bau Kft. kivitelező csapatával.
Így 2006 augusztusában lebontottuk a sokunknak oly sok emléket tartogató régi barlangkutató kisházat, 

annak a reményében, hogy egy év múlva itt tényleg állni fog egy másik épület...
2006 szeptemberében irdatlan nagy földmunkával elkezdődött a konkrét kivitelezés... Kínlódás sorozata 

az épület pontos helyszínének kitűzésével (újabb talajmechanikai fúrások, statikai szakvélemény, telekalakítás 
stb.). majd októberben elkészül az alapozás és részben a közmüvek (víz. szennyvíz, gáz. áram vezetékének le
fektetése a réten, úlkészités első fázisa)... Gondok a kivitelező csapatok egy részével, viták az alvállalkozóval, 
de hát ilyen egy építkezés ... tapasztaljuk most már a saját bőrünkön...

2006. október 31-én lezárult az első fázis, elkészül az első részszámla... Nehézségek az elszámolással, 
nem olyan egyszerű egy elvégzett munka kifizetésére rávenni a kifizető hatóságot, amíg le hem ellenőriz jól 
mindent (az októberi számla kifizetése 7 hónappal később, májusban történt meg). A kevésbé rugalmas kifi
zetés visszavetette az építkezés további folytatását... Aztán megérkezett a tél is. és a projektet hirdető tábla 
magányosan állt a hóban...

És eljött 2007 márciusa ... Döntött a vállalkozó, a fizetési nehézségek ellenére mégsem lép ki a kivitele
zésből. előre menekül, minél hamarabb be akarja fejezni az építkezést... így folytatódott tovább a kivitelezés. 
2 hét alatt már álltak a falak! Az építkezést foly amatosan végigkísérve, naponta háromszor is fotózva örültünk 
minden helyére tett téglának, belül sírva örömünkben, hogy ez már a miénk, a mi kis (nagy) barlangász há
zunk! És folytatódott tovább az építkezés, az öröm és a további kínlódások könnyei közt.

Folyamatosan készültek a belső munkák is. verekedések sorozata várt még ránk a közmüvek miatt a hiva
taloknál. de csak lett a végére áramunk is (végre a nevünkön), gázunk is ... Nagy ez a bürokrácia ...

2007. július 2-án pedig megtörtént az épület műszaki átadása, a kivitelező befejezte a munkát. A háttérben 
még egész évben folyt a végszámla elszámolása és a pályázati dokumentáció egy erdönyit kiirtó papírjaink 
gyártása, de az épület már áll!

Aztán nagy erőkkel nckiállva 2007. október végére elkészült a „Barlangok világa” kiállítás, valamint meg
nyitotta kapuit a Jakucs László emlékkönyv tár is. A kiállításon kedv et kaphatnak a látogatók a barlangászaihoz, 
megcsodálhatják a fold alatti világ kőzeteit, ásványait (magángyűjteményekből, bányákból és kutatás során
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megmenten darabokat kaptunk tagjainktól és más szimpatizánsoktól ezúnal is köszönet érte!), a tablókon ke
resztül pedig képet alkothatnak a látogatók a Mecsek és Magyarország barlangjairól, a barlangok kialakulásáról, 
képződményeiről, éghajlatáról, állatvilágáról stb.. A kiállítás télen-nyáron várja látogatóit!

2007 év végére pedig elkészült a ház és a Trió-Szuadó barlangok melletti tájékoztató táblák sorozata, 
kiegészítve a ház bemutatóhelyének anyagát.

A ház céljai, funkciói
A Mecsek háza alapjául szolgál a magas színvonalú overallos barlangi kalandtúrázásnak, valamint a kuta

tó és feltáró munkának, országosan kiemelkedő műhelyévé válhat a hazai karszt- és barlangkutatásnak. Főbb 
funkciói:
• Barlangi turizmus központja.
• ..Barlangok világa" bemutatóhely,
• Ökoturisztikai szakmai bázis.
• Barlangfeltáró kutatás központja.
• Tudományos kutatás központja (Jakucs László emlékkönyvtár).
• Egyesületi iroda.
• Esetlegesen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat Dél-Magyarországi Területi Egységének készenléti helye

ként is funkcionálhat.
Az Orlü térségében található, idegenforgalomi hasznosítás számára is megnyitott barlangokba (Trió-, 

Szuadó-barlang) a kalandtúra első színterét képezi a ház. A turisták megfelelő méretű, barlangászaihoz szüksé
ges felszerelésének a kiválasztásán túl. egy rövid összefoglalót hallhatnak itt a barlangok kialakulásáról, fotó- 
kiállítások. poszterek segítségével pedig megismerkedhetnek a Mecsek barlangvilágával, fold alatti formáival. 
A kalandtúra végén szintén a barlangkutató bázisra érkezünk, ahol lehetősége van a turistáknak a fekete- és fehér 
öltözők igénybev ételével zuhanyozni.

Tudományos kutatási eredményeink szerint a Vízfö-fonás mögött húzódik Magyarország egyik legna
gyobb barlangrendszere (6-8 km). A barlangkutatók bázisa is lenne a Mecsek háza. hiszen a barlangkutatás 
eszközeit itt tárolnánk, itt tarthatnak a barlangkutatók szakmai megbeszéléseket, in öltöznének be. és ide is 
érkeznének vissza.

A Mecsek házában kap helyet az egyesület szorgos tagsága által karsztos-barlangos témában összegyűj
tött könyveket tároló könyviár. mely elhunyt tiszteletbeli tagunk után. a híres barlangkutató Jakucs László 
emlékkönyvtár nevet fogja v iselni. Reményeink szerint. Jakucs tanítványaiként sikerül továbbvinnünk tudo
mányos munkásságát, és számos embernek továbbadni a karsztok és barlangok iránt érzett szeretetünket és 
tiszteletünket.

A Mecsek háza ugy anakkor a Barlangi Mentőszolgálat Dél-Magyarországi Területi Egységének készen
léti bázisát is jelentené, ahol esetleges várakozáskor, baleseti mentésekkor a készenléti csapat tartózkodhat, 
illetve irányíthatja a mentéseket, mentési gyakorlatokat, itt tároljuk a mentőszolgálat dokumentumait stb..

A ház ad otthont a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület központi irodájának, ahol az egyesület sokszí
nű programjainak szervezése és háttérkoordinációja folyik. Lehetőség adódik jelentkezni az egyesület valamely 
programjára, kezdve a karszt- és barlangkutatástól az egyesületi túrákon, alapfokú barlangjáró tanfolyamokon 
túl a gyerekek számára szervezett programjainkra is. így a barlangjainkban vezetett told alatti földrajzórára, 
erdei iskolás táborainkra, barlangász gyerektáborainkra, természet- és környezetv édelmi nev elés programra, 
melyet nem csak általános és középiskolás, hanem hátrány os helyzetű gyerekek számára is szervezünk.

Kedves turista, ha Orfiin sétálsz, ne felejtsd el felkeresni a fentebb bemutatott, a Barlangkutató u. 1. szám 
alatt felépült Mecsek Házát, álmaink színterét! Szívesen látunk mindenkit barlangos bemutatóhelyünkön és 
túráinkon, programjainkon egyaránt!

Jó szerencsét!
Szőke Emília
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