Autóbuszos kirándulás és túra Pécsen és környékén a Mecsekben
MHTE tagok részére
2018. június 17-23 vasárnap - szombat
Indulás: 2018. június 17-én (vasárnap) reggel 7 órakor a Búza téri görög katolikus
templom mögötti parkolóból. Gyülekezés 6,45 órától.
1. nap jún. 17. vasárnap
Kalocsa: Paprika Múzeum, Érseki
Palota
Mohács: Történelmi Emlékhely,
(Szent Miklós vízi- és taposómalom)
Paprikamúzeum

Mohács

Érkezés Pécsre, a szállás elfoglalása. Este ismerkedés a várossal séta keretében.
2. nap jún. 18. hétfő
A múzeumok zárva tartása miatt túrák lesznek.
Rövid túra: Kirándulás Tettyére
Középkori romok, barlangok - Dömörkapu – Flóra-pihenő (kilátó) - Zsiga László
pihenő - Pálos templom - Székesegyház
Táv: 6 km, Szint: 170 m
Hosszú túra: Tettye-téri romok - Dömörkapu - Lámpási árok - Kantavári források Melegmányi völgy - Mésztufa lépcsők - Nagy-Mély-völgy - Rábai fa - Kantavári
források - Pálos templom - Székesegyház.
Táv: 22 km, Szint: 750 m
3. nap jún.19. kedd
Pécs: Városnézés
Székesegyház

Délelőtt:
Széchenyi tér, Székesegyház,
Ókeresztény sírkamrák (UNESCO világörökség része)
Zsolnay Múzeum (Itt láthatjuk a
Zsolnay porcelán fejlődését és
megnézhetjük a legszebb és
legjellegzetesebb darabokat.)

Zsolnay-kút

Délután:
Kis séta a Misina-tetőre, a TV toronyhoz és vissza. Táv 7 km, Szint: 480 m
Hosszabb séta: Misina tető – Kis-Tubes - Nagy–Tubes - Székesegyház
Táv: 10, 5 km, Szint: 480 m

4. nap jún. 20. szerda
Túra a Babás szerkövekhez
Rövid túra: Kővágószőlős - Jubileumi kereszt - Babás szerkövek - Makra - Cserkút
Táv: 5.5 km, Szint: 180 m
Innen autóbusszal mennek a kis túrások vissza Pécsre, ott szabad program.
Hosszú túra: Kővágószőlős - Jubileumi kereszt - Babás szerkövek (eddig együtt
megy a két csapat) – Zsongőr-kő - Pálos kolostor romjai - Égertetői kilátó Magyarürög Táv: 15 km, Szint: 500m
5. nap jún. 21. csütörtök
Duna- Dráva Nemzeti Park horvátországi szakaszán
tanösvényen. Ha az időbe belefér, Siklóson várlátogatás.

hajókázás,

séta

a

6. nap jún.22. péntek
Óbánya
Rövid túra: Óbánya - Csepegő szikla - Ferde vízesés - Szenes tető - Döngölt árok Óbánya:
Táv: 10 km, Szint: 240 m
Hosszú túra: ugyanaz a Ferde vízesésig, majd tovább Zengő kő - Zengő vár –
Pécsvárad + Zengővárkony
Táv: 18 km, Szint: 500 m
7. nap jún.23 szombat
Abaliget - Orfű barlanglátogatás, majd a programok után utazás Miskolcra
A szállás többágyas szobákban, Pécs belvárosában.
A programok nem kötelező jellegűek, egyéni programok szervezhetők.
20% kedvezmény a Pécsi Püspökség pécsi helyszíneinek belépőjegy áraiból.
Egy kis előzetes az útvonallal kapcsolatban.
Kalocsa
Város Bács- Kiskun megyében a Duna mellett. A honfoglalás kora óta város, István
óta pedig a magyarság egyik kiemelkedő kulturális központja. A város egyike a 4
magyarországi római katolikus érseki székhelynek. Legnevezetesebb épületei a
kalocsai Főszékesegyház, Érseki Palota, Paprika Múzeum.
Érseki Palota
A római katolikus érsek székhelye. A palota kápolnáját és dísztermét Maulbertsch
freskók díszítik. Itt található az Érseki Könyvtár és a Kincstár.
Paprika Múzeum
A kiállítás a Kalocsán hagyományossá vált paprikatermesztés egyes
munkafolyamatait, eszközeit és a feldolgozás fázisait mutatja be. Ezek még ma is
jellemzik a Kalocsa környéki falvak paprikatermesztését.

Mohács
Város Baranya megyében. Magyarország legdélebbi Duna parti települése. Legfőbb
nevezetessége az évente megrendezett Busójárás, amelyet 2009-ben az UNESCO
felvett a szellemi örökség listájára.
A várostól délre történt 1526 augusztus 29-én az a csata, melynek során a magyar
sereg vereséget szenvedett a török túlerővel szemben. Soknemzetiségű város.
Lakói: magyarok, németek, horvátok, szerbek, cigányok.
Történelmi emlékhely
A magyar történelem egyik sorsdöntő eseményének az, 1526 augusztus 29-i
mohácsi csata helyszínén létesült emlékpark. Emlékhely, temető, 15.000-nél több
elesett katona halálát kegyelettel őrző sírkert.
Itt található II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál és sok-sok névtelen vitéz
fából faragott szobra.
Fogadalmi templom
Nemzeti összefogással épült csatatéri emléktemplom.
Szent Miklós Vízi- és taposómalom
Itt még ma is kövekkel történik az őrlés. Kipróbálható eszközökön mutatják be a
gabona feldolgozásának fejlődését az őskortól napjainkig.
Pécs
A kelta és pannon törzsek lakta vidéken a 2. század elején a rómaiak Sopiane néven
várost alapítottak. 1009-ben Szent István megalapítja a püspökséget, 1367-ben
pedig Nagy Lajos király az ország első egyetemét, ami ma is működik. A középkori
Pécs az ország kulturális, művészeti központja lett Janus Pannonius püspök a
magyar humanizmus költője által. Soknemzetiségű település.
2010-ben elnyerte a z Európa kulturális fővárosa címet. Világhírét köszönheti a
Zsolnay kerámiának, a Littke pezsgőnek és az Angster orgonának.
Zsolnay Múzeum
Itt láthatjuk a Zsolnay porcelán fejlődését, és megnézhetjük a legszebb és
legjellegzetesebb darabokat.
Ókeresztény sírkamrák
Régészeti bemutatóhely. Sopiane késő római város lakóinak temetkezési helye. Az
UNESCO világörökség része. Az elmúlt évek alatt 16 sírkamrát és azokban
eltemetett késő római tárgyat hoztak felszínre a régészek. Falfestésük csak a római
katakombák festészetéhez hasonlítható.
Székesegyház
A város jellegzetes épülete.11. századi alapokkal rendelkezik. Mai formáját a 19.
század végén kapta. Basilica Minor rangot 1990-ben kapott II. János Pál
látogatásakor. Orgonáját Angster József készítette.
Kopácsi rét
A Duna- Dráva Nemzeti Park Horvátországban lévő fokozottan védett területe. A
Duna Dráva torkolatánál található Sok ritka, veszélyeztetett növény és állatfaj
figyelhető meg (réti sasok, feketególyák). A költöző és vonuló madarak pihenőhelye.
Pécsvárad
Pécstől 15 km-re található a Zengő lábánál a Pécsváradi bencés kolostor. Szent István alapította. Első apátja az az Asztrik apát, aki elhozta a királynak a Szent koronát.

Abaliget
Abaligeti barlang
A Mecsek leghosszabb patakbarlangja. Mellette található az ország egyetlen
Denevérmúzeuma.
A programok indokolt esetben módosíthatók vagy felcserélhetők.
A részvételi díj kidolgozás alatt.
Jelentkezési határidő: 2018. január 20.
Jelentkezés:
Gombár Lászlóné (csak e-mailben)
e-mail: gombval@gmail.com
Előleg befizetés a közgyűlésen.
Túravezetők:
Fejér Ildikó: tel:70 8839810, 338573, e-mail: fejerildi52@gmail.com
Palotai Attila: tel:70 3428320, 433975, e-mail: birsalma19@gmail.com
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