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A természeti értékek közül a forrásokat kívánjuk
bemutatni, egyben azt is bizonyítani: nem igaz,
hogy Pécs nem bővelkedik vizekben. Bemutató
sétáinkkal az is célunk, hogy az emberek környe-
zettudatosabban éljenek, védjék és vigyázzák
forrásainkat, amelyek természeti, sok esetben
kultúrtörténeti értékek. S hiszünk abban is 
– Reményik Sándor gondolatával mélységesen
egyetértve –, hogy a „delta a forrásra gondol”.

Az is célunk, hogy népszerűsítsük a természetjárást
és azt a szemléletet, hogy nyitott szemmel járjuk városunkat,
és keressük a rejtettebb értékeket is.

Három séta keretében mutatjuk be a legérdekesebb, törté-
netük szempontjából is izgalmas forrásokat, amelyek a város
közvetlen közelében, vagy éppen a város utcáin, házai között
találhatók.

Első alkalommal a Dömörkaputól indul a túra, majd a
Flóra pihenő, a Szent Bertalan-forrás, a Felsőgyükési-forrás,

a Szamár-kút, a Szent János-kút felkeresése után a
Balokány-liget forrásait mutatja be Baumann

József túravezető.
Második alkalommal a Tettyéről indulva, s a

Szent Vince utcai malomkerék mellett elhalad-
va a belváros kedves csorgókútjait, forrásait

(Petrezselyem-kút, Aranyos-kút, Káptalan-for-
rás, Berényi-kút, Petrezselyem-forrás, Ignác-for-

rás) mutatja be egy séta keretében Baranyai Pál.
A következő séta az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság

Székháza elől indul, s aztán Nagyszkókó, Bálics, Donátus
romantikus útjain kanyarogva érinti a már nem működő és a
még mindig vizet adó forrásokat. Ezen a sétán is Baranyai
Pál lesz a résztvevők kalauza.

A séták alkalmanként 2-3 órát vesznek igénybe. Baranyai
Pál és Baumann József természetszeretetét, az épített és
természetes értékek iránti elkötelezettségét, a rejtett kin-
csek iránti érdeklődését, kutatókedvét ismerve biztosak
lehetünk abban, hogy új ismeretekkel, hiteles adatokkal,
érdekes tudnivalókkal gazdagodva térhetünk haza.

A sétákról pontos információk a Baranya Megyei
Természetbarát Szövetség honlapján (www.baranyaterme-
szetbarat.hu) és a Mecsek Híradóban találhatók majd.
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Pécsi séták – Pécsi források
Baranya Megyei Természetbarát

Szövetség a közeljövőben három sétát

tervez, amelynek során a város terüle-

tén található, részben működő, más-

részt már megszűnt forrásokat kíván-

ja bemutatni. A Lépj! Légy Pécs jövője!

című pályázat keretében megvalósuló

program célja, hogy a városlakók is

megismerjék természeti értékeinket,

közülük is azokat, amelyek itt vannak

közvetlen közelünkben.
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