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Országosan meghirdetett „Erdők hete” programhoz kapcsolódva gyalogtúrán vehettek részt az 

érdeklődő diákjaink és családtagjaik. 

A DDNP Kelet-Mecsek tájvédelmi körzetében Óbánya-Kisújbánya útvonalat jártuk be, ami az országos 

Kék túra része. 

A buszokról leszállva a hangulatos, egy utcás Óbányán egészen a pisztrángos tavakig sétáltunk. A tó 

vizét figyelve kisebb méretű pisztrángokra lettünk figyelmesek. A sültes tálakon ennél nagyobb 

példányokat kínáltak a Pisztráng fesztivál vendéglátó egységei. 

A patak völgyében több esetben is egymást segítve tudtunk tovább haladni. A felsős fiúkra végig 

számíthattunk. A völgy szikláit, vízeséseit, a hegyoldal erdőrészleteit megcsodálva haladtunk a 

Csepegő-szikla felé. Megközelítése igazi erőpróbát jelentett. Megérte a fáradozást, mert a felszínen 

cseppköveket ritkán lát az ember. 

Többen télen is vissza szeretnének menni, hogy a csepegő szikla jégcsapjait is megcsodálhassák. 

A Ferde-vízesés megpillantása mindenkit ámulatba ejtett. A bátrabbak felfedező útra keltek a 

meredek hegyoldal szikláin. 

Rövid pihenő után Kisújbánya felé folytattuk utunkat, Dr. Péceli Endre síremlékéhez érve 

megemlítettük orvosi és közösségformáló érdemeit. 

A kilátóhoz vezető út próbára tett mindenkit, de a csodálatos panoráma feledtette az út nehézségét. 

A pécsi TV-torony jó kiindulási pont volt a tájékozódáshoz. Az ősz sokféle színkavalkádját sokan 

megörökítették, lefényképezték. 

Miután beteltünk a látnivalókkal és ismét erőre kaptunk, elindultunk a völgyben lefelé, ami régen az 

üvegesek útja volt. 

A Pisztrángos tavakhoz leérve jólesően elfáradva ültünk le. Az utolsó szendvicsek is elfogytak. A 

negyedikes fiúk még ekkor sem voltak fáradtak, a közeli sportpályán a helybéliekkel focizni kezdtek.  

A faluban már a Pisztráng fesztivál hangulata érződött. Becsületkasszás biolekvárok, szörpök, 

kézművesek portékái, sült pisztráng csalogatta a vendégeket. Teimel István kerámiáit és a gondozott 

tornácos házakat is megcsodálhattuk. Nem véletlenül nyerte el Óbánya a Kós Károly díjat. 

A falu végén elfáradva, de sok szép élménnyel gazdagodva szálltunk fel a buszra. A kirándulás végén a 

túrázókat a diákönkormányzat gyümölcsös édességgel kínálta meg. 

A kirándulás során készített természetfotókat a DÖK által meghirdetett fotópályázatra lehetett 

beküldeni. A legtöbb közönségszavazatot kapott fotó nyerte a „Varázslatos pillanatok” címet. A 

győztes Deutsch Boglárka képe lett. Oklevéllel díjazta a DÖK a kép készítőjét. Gratulálunk! 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a következő kirándulásra is! 
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