VTSZ találkozó Pécs

2018.06.20 – 2018.06.24
Idén a VTSZ Találkozó Pécs központtal került megrendezésre 160fővel.
Szállásunk a kertvárosi részben az oktatási központ kollégiumában volt.
Szerda délután profi idegenvezetéssel hosszú sétát tettünk ebben a
csodaszép mediterrán hangulatú városban. Bástya, múzeum negyed,
Zsolnay szobor, templomok és persze a jellegzetes főtér, dzsámival és a
sárkányfejes kúttal.
Másnap reggel már kánikulai hőségben vonattal indultunk Abaligetre ahol
az állomás 5km-re volt a településtől, itt jól esett egy kis frissítő a
barlangnál majd nekivágtunk a hegynek. A forrásnál mosakodás és
kulacstöltés után érintettük az uránbánya bezárt aknáját, majd a Jakab
kilátó meseszép panorámája gyönyörködtetett meg minket. Itt már elpilledt
a csapat a 30fokos hőségben. Babás szerkövek, különleges vörös sziklák
után túránk Kővágószőlősön ért véget ahol rég látott forgalmat
bonyolíthatott a helyi kocsma.
Pénteken borús időre ébredtünk, de semmi baj ma buszos program volt
tervben Máriagyűd-itt már ömlött az eső 15fokban dideregve jártuk végig a
kálváriát, Siklósi várban pisztolylövéssel köszöntött a várkapitány, DunaDráva öko parkban a környék állatait ismerhettük meg, Sellyén érdekes faberakásos festett templomot láthattunk, Szigetvár szomorú történetét
enyhítette a szépen felújított vár. Persze estére kisütött a nap, így vacsora
után már szárazon nevetgéltünk a játékos vetélkedő mókás feladatain.
Szombaton a kis túrán kezdtük a napot, kicsit megtetézve a távot és a
szintet. Kőbánya, állatkert, Rotary körsétány. Misina tetőn a kilátóban
viharos széllel hadakoztunk, majd az étteremben egy capuccinó mellet
melegedve rövid udvarlással még a pecsétet is megszereztük. Innét egy
hullámzó tanösvényen a magasból több oldalról megnézhettük

Pécs városát a Kis-Tubesen, majd a Tubesen felmásztunk a masszív kő
kilátóba. Innét már csak lefelé mentünk egy árnyas ösvényen az erdei
tornapálya mellett a László pihenőnél a Pálos kolostorromig, majd a
Kolostornál egy laza kanyarral felsétáltunk a pécsiek kedvenc helyére a
szépen kiépített gyönyörű panorámás Tettyére. A templom megtekintése
után a Mária úton mentünk vissza a városba érintve a Zsolnay negyedet,
több templomot és a belvárost. Este a tábortűz helyett most rendhagyó
módon a Múzeumok éjszakája zárta ezt a remek hetet.
Ezen a rendezvényen minden korosztály megtalálta a számára vonzó
programot, remélem többen kedvet kaptatok kipróbálni. Remek alkalom
megismerni hazánk városait és a környező hegyeket
Dobi Era

