
Kelet-Mecsek kerékpártúra 

Túra hossza: 74 km
Nehézsége: Nehéz
Terep: Hegyvidék, 95%-ban aszfalt

A kerékpártúránkat Püspökszentlászlón a haranglábnál(1) kezdjük. A települést észak felé hagyjuk 
el.  A dióskúti elágazásnál(2) jobbra fordulunk egy erdészeti útra,  és ezen tekerünk Pécsváradra. 
Utunk 2/3-ánál a zöld kereszt jelzéssel találkozunk, ezt követjük egészen a várig(3).
 
A várost a Várutca-Kossuth Lajos utca-Rákóczi Ferenc utca vonalon hagyjuk el. Áthajtunk a 6-os 
főút  kereszteződésén,  és  egy lényegében  a  főúttal  párhuzamos  úton  tekerünk(4) Zengővárkony 
irányába.  Várkonynak  csak  messziről  integethetünk,  át  nem  haladunk  rajta.  Hamarosan  utunk 
keresztezi a 6-os utat és immáron a főút másik oldalán tekerünk Mecseknádasd irányába. Az adó 
torony(5) után szépen ráhajtunk a 6-os útra és azon haladva érjük el Mecseknádasdot.
 
A település  szélén  lévő  Árpádkori  templom(6) után  a  zöld  túristajelzést  követve  hagyjuk  el 
Mecseknádasdot. Egy kereszteződésnél a zöld jelzés elhagyja az aszfaltutat, mi azonban továbbra is 
azon  hajtunk  immár  a  kéktúrista  jelzésen.  Óbányára  után  elfogy az  aszfalt  út,  így  földúton(7) 
haladva érjük el a kék jelzésen Kisújbányát. A településtől ismét az aszfalton haladva követjük a 
kékjelzést.
 
Hamarosan egy kereszteződéhez érünk(8). Itt a Kék jelzés egyenesen halad tovább egy földúton. Mi 
azonban jobbra fordulva továbbra is aszfalton tekerünk.
 
A Máré forrásnál utunkat sárgakereszt jel keresztezi(9). Balkéz felől egy kulcsosházat, valamint egy 
parkolót látunk. Ha van kedvünk innen feltekerhetünk a sárgakereszten Máré várához(10), majd 
ugyanazon az úton vissza a parkolóhoz. (Aki szereti a várakat annak mindenképpen megéri) Ha 
nincs haladjunk tovább ezen az úton a Várvölgy kempingig.
 
A kempingnél egy T ágazásba jutunk. Itt balra fordulunk és tovább tekerönk Komlóig Zobákpuszta 
és Gesztenyés érintésével.
 
Komlón a Kossuth út-Pécsi út-Sallai Imre utca útvonalon hajtunk át és Budafára(11) tekerünk. A 
település után jobbra a 66-os út mellett egy piroskerékpáros jelzésű utat találunk(12). Ezen hajtunk 
Árpádtetőig(13).  Itt  ráhajtunk  a  66-os  útra  és  azon  tekerünk  a  zöldturista  jelig,  amelyre  egy 
balkanyarral rá is hajtunk.
 
Aszfaltúton tekerve Zobákpuszta határába jutunk. Közben a bányászat jeleit  csodálhatjuk végig. 
(Béta akna, kőbánya) Zobákpusztán nem hajtunk át, hanem előtte egy másik aszfaltútra jutunk. Itt 
egy éles jobb kanyarral Hosszúheténynek(14) vesszük az irányt.

Heténytől  már  nincs  messze  Püspökszentlászló.  A  zöldnégyzet  jelzés  pont  oda  visz  minket 
aszfalton. Így azt követve egy laza emelkedő után meg is érkezünk a településre.







Látnivalók

Püspökszentlászló

• Püspöki kastély és templom (a jó állapotú, de romló kastély nem látogatható)
• A kastély melletti arborétum 
• A kastély mögötti dombon álló Szent László-szobor. 
• A jezsuita rendi Vácz Jenő atya alapította Életrendezés Háza. 
• A húsvéti bárányles népszokás keresztje a Zengő oldalában.
• Feltárt üvegfújó kemencék a közelben (a pusztabányai vadászháznál) 

Pécsvárad

• Vár, Pécsvárad A Szent István király által alapított bencés monostorra épült vár egyik 
legjelentősebb középkori emlékünk. Az épületegyüttest ma múzeumként és szállodaként 
használjá

• Római katolikus templom (Nagyboldogasszony), Pécsvárad A barokk stílusú 
Nagyboldogasszony-templom 1757-1767 között épült impozáns méretekben. Különösen 
értékes márvány keresztelőkútja, aranyozással díszített rokokó szószéke és oltárai

• Városháza, Pécsvárad A tornyos, csúcsíves ablakos új városháza 1857-ben épült. Az épület 
tervezője a svájci-olasz származású Gianone Ágoston építész volt. 

• Dombay-tó A mesterséges tavat 1960-ban létesítették a Tóvölgyben, majd 1966-ban 
Dombay János régészről nevezték el

• Főbírói lak, orvosi rendelő Az egykori főbírói lak a XVIII. század végén épült klasszicizáló 
késő barokk stílusban. Az átalakítások után orvosi rendelőként hasznosították. 

• Iskolamúzeum A XVIII. századi barokk épületet 1823-ban átalakították, az egykori általános 
iskolában kapott helyet az Iskolatörténeti Múzeum. 

• Lelkészlak A kora eklektikus stílusú református lelkészlakot és a hozzátartozó gazdasági 
épületeket az 1880-as évek végén építették. 

• Lovassági laktanya és kórház Az 1760-as években épült, barokk stlíusú lovassági laktanyát 
és az egykori kórházat a XIX. században átalakították. 

• Ömböli Béláné tojáshímző műhelye A népi iparművészeti alkotások megtekintésén túl - 
igény szerint - kézműves-foglalkozáson és bemutatón is részt vehetnek az érdeklődők. 

• Plébániaház A római katolikus plébániaház pincéje XV. századi eredetű, földszintje 1732-
ben épült, barokk stílusban, az emelet az 1818-as felújítás során került az épületre. 

• Református templom A barokk stílusú templom 1783-ben épült. Tornya 1797-ben készült el. 
• Régi városháza, iskola A XIX. század első felében épült klasszicista stílusú régi városházát 

átalakították, itt kapott helyet az általános iskola. Jelenleg az alsó tagozatos diákok tanulnak 
az épületben. 

Mecseknádasd

• Szent István kápolna, középkori freskótöredékekkel, az országút fordulójában, a temetőben, 
fent a domboldalon. 

• Püspöki kastély 
• Német Nemzetiségi Tájház a Gungl-féle kocsma épületében 
• Római katolikus kegytemplom,barokk. 
• Schlossberg -  a török hódoltság idején Evlia Cselebi szerint itt  egy negyven házból álló 

település volt, melynek központja az I. Szulejmánról elnevezett Szulejmán szultán dzsámi 



volt, amit egy régebbi templomból alakítottak ki. A dombon a romok mellett az új kilátót és 
a török forrásházat is érdemes felkeresni. A dombra vivő út bejáratánál turistainformációs 
pontot alakítottak ki. 

Óbánya

• A szépen rendben tartott udvarokat általában a hegyoldalba mélyülő pincék zárják. Az 
utcaképet a település közgyűlése védetté nyilvánította, a romantikus, régies hangulattól a 
lakók sem kívánnak eltérni. A magyar községek közül Óbánya kapta meg elsőként a Kós 
Károly-díjat, 1992-ben.

• Különösen szépek a Steinmalomtól Kisújbányáig húzódó Óbányai-völgy kis vízesései, 
melyeket a különböző keménységű kőzetekben a patak eróziós hatása alakított ki. A 
völgyben található Csepegő-szikla igazi látványosság, mely a természetjárók gyakori 
találkozóhelye. 

• Óbánya népművészete, hagyományai igen figyelemreméltóak. A helyiek olyannyira féltve 
őrzik  népi  hagyományaikat,  szokásaikat,  hogy  otthonaikban  még  ma  is  a  sváb  nyelvet 
beszélik. Majd minden házhoz hozzátartozik egy oldaltornác – ez az építészeti hagyomány a 
19. századból maradt fent.

Kisújbánya

• Római katolikus templom: A barokk templomot 1794-ben építették és Szent Márton 
püspöknek ajánlották. 

• Borsi-Lakatos László szobrászművész szoborparkja a falu központjában 
• Heritesz Gábor Munkácsy díjas szobrászművész "Kisújbányai asztal" című alkotása a falu 

főterén 
• Bakó László szobrászművész Szent Márton szobra a falu Cigány-hegy felőli bejáratánál és 

Nepomuki Szent János szobra a főtér melletti patak hídján 
• A Béke–forrás a falu közepén, az út mellett található, vizét a szomszédos házak hasznosítják. 
• Temető a falu határában. 
• Cigány-hegyi kilátó (524 méter). Épült 1980-ban Buzás Endre földmérő tervei alapján, 

felújítva 2007-ben Ripszám István, a Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészet 
igazgatójának megbízásából, Ottó Gábor építészmérnök tervei alapján. 

• Turistaút Óbánya felé. A Kisújbánya és Óbánya közötti erdei ösvény a Keleti-Mecsek egyik 
legszebb túraútja. Természeti képződmények: Tündérlépcső, más néven Ferde-vízesés (a 
hegyi patak vízeséssé szélesedő szakasza), Csepegő szikla (mohával borított barlangüregek, 
a falaikból előtörő forrásvízzel). 

• Anna-pihenő a közeli erdőben. Virág Ferenc pécsi püspök építtette. 
• Rövid gyalogtúra innen Pusztabányára a feltárt 18. századi üvegfúvó kemencékhez (az egyik 

működőképes). 
• Rövid túra a helyreállított középkori Márévárba. 

Komló

• Városi Helytörténeti Múzeum 
• Komlói Természettudományi Gyűjtemény 
• 13. századi gótikus templom romjai 
• Komlosaurus Carbonis - egy Komlóról elnevezett dinoszaurusz-faj, amely nevét a város 

környékén fellelt lábnyomainak köszönheti. 
• A város központjában elhelyezkedő hőerőmű gőzkürtje napi négy alkalommal hangjelet ad, 

amely a bányászkodás élő emléke, hiszen a kürtjelek 6, 14 és 22 órakor, vagyis a bánya 



hajdani  műszakváltásainak  idején  szólalnak  meg,  valamint  délben.  A kürtjel,  az  erőmű 
fekvésénél fogva a város legtávolabbi pontjaiban is hallható. 

Mánfa

• Római katolikus templom Árpád-kori, a Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt 
temploma a XII. században épült, román stílusban. A XIII., XIV. században kibővítették, 
bejáratát és ablakait gótikus stílusúra alakították át. 

• Mánfai-kőlyuk barlang - 1982 óta fokozottan védett természeti érték a Mecsek-hegységben. 
A Mélyvölgy alsó szakaszán, a Zsidó-völgy betorkollásánál nyíló barlang bejáratának 
mérete a hegységben egyedülálló. Elsőként Hölbling Miksa említette, aki 1844-ben járt 
benne. Feltárását az 1900-as évek elején Ozanich Gyula vezetésével kezdték meg. 

Hosszúheténybe

• A romantikus hangulatú, hegyekkel, völgyekkel tarkított táj 1977-től tájvédelmi körzet. 
Növényvilága igen gazdag, különlegességei a bánáti bazsarózsa (Paeonia officinalis ssp), a 
nagy ezerjófű, a leánykökörcsin, a zergevirág. Hosszúhetény határából a hetényi pincék 
közt, illetve Püspökszentlászló felé gyalogolva is utak indulnak a Zengőhegy csúcsára. 

• A község lakosságának nagy része a 18. században földműveléssel foglalkozott, a Daragó-
forrás vizét pedig malmok hajtására használták. A malomépületek közül több megtekinthető 
ma is. 

• Barokk katolikus templom
• A gazdag helyi népi kultúra nemzetközi hírű ápolója a Hosszúhetényi Népi Együttes. 
• Bocz Gyula köztéri szobrai, köztük a Hetény vezér. 
• A tájház (Kossuth L. u. 10). 
• A borbélymúzeum (Kossuth L. u.). 
• A Schellenberger-présház. 
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