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Ebben az évben a Magyar Természetbarát Szövetség Pécsett rendezi meg 
Dobogókő helyett a Természetjárók Napját, mivel Pécs idén az egyik Európai 
Kulturális Főváros. 
 
Erre az alkalomra kétnapos túrát indítunk, amit egy mecseki gyalogtúrával 
egészítünk ki. 
 
Első nap: 
 

Indulás reggel 700 órakor a Skála parkolóból (gyülekezés 645-kor) 
Útközben csak technikai szünetre állunk meg. 

Megérkezés a szálláshelyre, elhelyezkedés (a szállás kollégiumi szobákban). 

Elhelyezkedés után indulunk a busszal a belvárosba, ahol csak addig állunk meg,  
amíg kiszállunk, majd a busz elmegy egy buszoknak kijelölt parkolóba. 
Gyalog sétálunk be a Széchenyi térre, ahol 1200 órakor kezdődik a szokásos 
ünnepség(ennek időtartama kb. másfél óra) 
 
A délutánt a városban töltjük, mert különösen most rengeteg látnivaló és 
különféle rendezvény van, melyekből válogathatunk, sőt valószínű, hogy némely 
műemlék ingyenesen látogatható, mert szeptember 18-19. egyúttal az Európai 
Örökségnapok is. (Még nem tudom, mely intézményekre vonatkozik, de addigra 
megjelenik a lista) 
 
Külön idegenvezetés nem lesz, és mint ismeretes, nyilvánosan nem is lehet saját 
idegenvezetést csinálni, de minden érdemleges látnivalóról biztosítok anyagot, 
hogy egyénileg is ki-ki megnézhesse, amit érdemes. 
 
A Munkácsy trilógia megtekintésére nem volt eddig nagyobb érdeklődés, hisz 
már sokan látták. Aki meg szeretné nézni, a Széchenyi téren a Nagy Lajos 
Gimnázium 
épületében van, tehát az ünnepség után mindjárt egyénileg megtekinthető. 
(belépő: felnőtt:1500Ft  nyugdíjas/diák: 1000 Ft) 
 
A programban kötelezően nem terveztem közös étkezést, de az időbe láthatóan  
belefér akár ebédelés is, vagy a saját szendvics elfogyasztása, fagyizás, sörözés 
stb. 
 
Fakultatív programként javasolok egy közös vacsorát egy igen kedves, 
hangulatos vendéglőben a közvetlen belvárostól kb. negyedórai sétára. Árai igen 
kedvezőek. 
Nagyobb létszámú igény esetén bejelentjük magunkat. 
 
A szállás kb. 3 km-re van a Széchenyi tértől. Aki hamarabb hazatérne a szállásra, 
megbeszélt időpontban a busz hazamegy és a vacsorázókért visszajön, vagy ha 
ilyen igény nincs, vacsora után együtt térünk haza. 



Második nap: 
 
Ébresztő 8 órakor és a saját reggeli elfogyasztása (otthoni csomagból, vagy az  
előző napon a belvárosban történt bevásárlásból). 
 
Indulás 900 órakor a gyalogtúrára. Autóbusszal az Árpádtetőre, majd onnan 
kezdjük  a gyaloglást a Mecsek egyik leglátványosabb részére a Melegmányi 
völgy mésztufa lépcsői és forrásai felé, majd a Hosszú-mélyvölgyön át ki a 
mánfai útra, ahol majd a busz ismét felvesz bennünket. 
 
Útközben több látnivaló és pihenőhely van. A túra kb. 8-9 km, véleményem 
szerint pihenővel együtt 3-4 óra, tehát mindenki bátran neki vághat. 
  
Az autóbusz a mánfai Árpád-kori templomnál vár meg bennünket, így a 
templomot is megtekinthetjük. 
 
Akik nem gyalogolnak (ha lesznek olyanok), a busszal ismét bemehetnek Pécsre 
és ott töltenek időt, majd felmehetnek a Misina-tetőre és kb 1230-kor a busszal 
jönnek át Mánfára, ahol a gyaloglók is felszállnak. 
 
Mánfáról már hazafelé indulunk Sásd -Dombóvár –Tamási- Simontornya-
Sárbogárd - Székesfehérvár útvonalon. 
 
Simontornyán, ha lesz rá érdeklődés, megnézzük az Ozorai Pipó várát. 
 
Érkezés a kora esti órákban, figyelemmel arra, hogy a vidékiek is elérjék 
járatukat. 
  

  
A túra költsége 5500 Ft/fő (autóbusz és szállásköltség) Számítani kell belépőkre, de remélem, 
hogy ezen a napon lesznek ingyen látogatható helyek. 
 
Ha kedvezőtlen időjárás miatt a gyalogtúra meghiúsul, egy „B” tervet is készenlétben tartok 
és más útvonalon térünk haza. 


