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Pécs és környéke 

     Idén ősszel Pécs városát és a közelben levő településeket látogattuk meg az osztállyal. 

Első megállónk Mohácson volt, ahol az emlékparkot tekintettük meg. Az egykori csata 

helyszínén egy idegenvezető segítségével emlékeztünk meg vitéz magyar katonáinkról. 

Ezután egy Pécstől északra eső településről indultunk túrázni a Mecsek kissé saras, de annál 

izgalmasabb túraútvonalán, mely egy másik kis településnél ért véget. Az osztálytársaink által 

tervezett túra nem csak  jó testedzés volt, hanem lehetőséget nyújtott hosszas, kellemes 

beszélgetésekre is. Ezután kissé megfáradtan indultunk aznapi végállomásunkra, Bólyra, ahol 

a helyi református egyházközség kínált nekünk szállást. Az este további részét közös játékkal, 

beszélgetéssel töltöttük. 

     Másnap a közös reggeli után elbuszoztunk Pécsre, az egész napot itt töltöttük. 

Megtekintettük a Dzsámit, az Ókeresztény Mauzóleumot, a Sírkamrát, a Csontváry-kiállítást, 

és azt hiszem, sokunk közös kedvencét, a lenyűgöző pécsi Székesegyházat. A város többi 

látnivalóját egy 50 perces városnéző kisvonattal néztük meg, majd egy másfél órás szabad 

program után Tettyére utaztunk, ahol a Mésztufa-barlangot jártuk körbe, és igénybe vettük a 

szabadtéri játszótér szórakoztató szolgáltatásait is. A napunk utolsó programja a Tévé-torony 

meglátogatása volt, amelynek tetején rálátást kaptunk Pécs városára, és a hatalmas szél 

ellenére is felejthetetlen élményeket szereztünk 90 méterrel a föld felett. Ezt a programokban 

bővelkedő napot egy finom vacsorával koronáztuk meg. 

     A hazautazás napján utolsó programként Szigetvárra utaztunk, ahol egy érdekes 

idegenvezetés kíséretében tekinthettük meg Zrínyi Miklós eposzának helyszínét, a szigeti 

várat, és egy szórakoztató bemutatót láthattunk a kor jellemző viseletéről és a magyar 

fegyverekről. 

     Bár élményekkel telve, de igen fáradtan indultunk vissza több órás utunkra, városunk felé. 

Három óra elteltével, késő délután épségben haza is érkeztünk. 

     Azt gondolom, a programjaink megfelelő arányban tartalmaztak tanulmányi és 

szórakoztató helyszíneket, és mindenki megismerhette Magyarország egy újabb csodálatos 

részét. 

Köszönettel tartozunk osztálytársainknak, akik a túra és a Pécs szívében tett látogatásunk 

menetét megtervezték. De mindenek előtt köszönettel tartozunk osztályfőnökünknek, Kun 

Márta tanárnőnek, aki végtelen türelmével, közvetlen szeretetével és odaadó munkájával idén 

is felelősséggel terelgetett minket Marianna Nővér segítségével. 
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