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Túraterv 

 
Ápr. 30. szombat  
 
Indulás: 9.30-kor 
 
Sikonda Fürdő utca – Sikonda [piros] turistaút – a hegyen át – Kőlyuk étterem az országút 

mellett a kanyarban – Cifra malom melletti úton – Mánfa árpád-kori XII sz-i templom        

3,6 km  - 1. sz. térképlap 

 

 

 

A mánfai templom egyike a kevés eredeti formájában fennmaradt kora-középkori 

templomainknak. Ennek oka az, hogy a tatárjárás után az elpusztult falu máshol épült fel, a 

templom környékét benőtte az őserdő. Most jön a mese a bika szarváról és a harangról, de ezt 

majd csak ott helyben mondom el! 

A templomot 11 órakor kinyitjuk (Csongor bemegy Mánfára a kulcsért a falugondnokhoz). 

A templom mellett padok, asztalok, pihenőhely.  

A kisgyerekesek kezdjék itt a túrát!      Autóval be lehet jönni a templomig. 



 

 

1. sz. térképlap – Sikonda – Mánfai templom   3,6 km 

 

 



 

A templomtól tovább két útvonalon lehet menni: 

 

„A” változat : [piros +]  turistaúton a hegyen át a Melegmányi völgybe - ez meredek, 

mutatom, ilyen: 

 

 

„B” változat : vissza az étteremhez és onnét a [piros]  turistaúton a völgyben, a tavak mellett, 

ez nem meredek, de a felső részén igen látványos patakmeder. 

 

Aki fiatal és erős, az menjen föl a hegyre! A kapaszkodó végén van egy pihenőhely és még 

egy forrás is van a közelben (Jószerencsét forrás – ez volt a bányászok köszöntése) 

 

A kisgyermekes családoknak mindenképp a „B” változat ajánlott, mégpedig úgy, hogy az 

automobilok a templom megtekintése után átmennek az étteremhez és ott parkolnak! 

 

A 2. sz. térképlapon látszik a két útvonal, a távolság egyforma, de az egyik a hegyen keresztül 

megy „A”, a másik a völgyben „B”. 

 

A Melegmyányi völgyben találkozunk, a 3. térképlapon mutatom a látnivalókat! 

 



 

2. sz. térképlap –Mánfai templom – Melegmányi völgy „A” és „B” útvonal  2,1 km 

 

„A” 

„B” 

Melegmány 



És itt a lényeg!   

A Melegmányi völgy látnivalói: három barlang és két vízesés, mindegyik nagyon látványos! 

Erőnléttől és kedvtől függően lehet végigjárni őket (4 km). Kőlyuktól befelé maga az út, a 

sziklás patakmeder is nagyon izgalmas. A legnagyobb attrakció talán a Kőlyuk barlang nagy 

sziklahasadékja és a Melegmányi lépcsős mésztufa vízesés. Akit érdekel ez az egyenlete: 

CaCO3 + H2CO3 = 2Ca(HCO3)2          

A látványosságok mellett padok - asztalok pihenőhelyek vannak kialakítva, meg lehet pihenni 

és gyönyörködni a látványban.  

 

3. sz. térképlap –a Melegmányi völgy látnivalói 

 

Visszaút a Kőlyuk-barlang felé („B” változat) és a [piros] turistaúton Sikondára. 

A teljes túratáv 3,6 + 2,1 + 4 + 2 + 3,6 = 15,3 km 

Kisgyeremekeseknek, rokkantaknak és lustáknak a Kőlyuk étteremtől indulva  7 – 9 km 

A túra után nyalogatjuk sebeinket. Kívánság szerint lehet menni wellness fürdőbe Sikondán, 

vagy Gyógyvízbe Magyarhertelenden (az árakról érdemes előre tájékozódni a neten!) 



Május 1. vasárnap 
     Sör, virsli… helyett egy jó kis gyalogtúra! 

Irány Vágotpuszta, a „Mecseki láthatatlanok” nyomában! 

 

Sikondáról most a másik irányban indulunk: a Sikondai tavak felé. A tavakat jobbról (!)  

kerüljük a sétányon, ilyen korán (hajnali 10 órakor) még nem értek ki a majálisozók, a tavon 

úszkáló vadkacsák is nyugalomban vannak. Az országutat a kerékpárútnál keresztezzük és 

[sárga körút] turistajelet követve hosszú emelkedővel érünk föl Vágotpusztára (6 km) 

 

  

4. sz. térképlap Sikondáról Vágotpusztára  (6 km) 

 



Mir ől nevezetes Vágotpuszta? 

       1956. novemberében egy maroknyi fegyveres (80-90 fő), a forradalom leverésekor  nem 

tette le a fegyvert, hanem szembeszállt a szovjet hadsereggel. Itt volt a tanyájuk 

Vágotpusztán. Hetekig tartották magukat, az oroszok a még repülőgépet is küldtek rájuk. A 

végén pedig megcsinálták azt a bravúrt, hogy kicsúsztak a gyűrűből és éjszaka menetelve 80 

km-t gyalogoltak a Drávához, egy olyan helyre (Barcstól nyugatra) ahol át tudtak menni  a 

határon Jugoszláviába, elkerülve a fogságba esést.  

Rájuk emlékezünk Vágotpusztán. 

 

Visszaút Vágotpusztáról Sikndára a [zöld] turistaúton 5 km - 4. sz. térképlap 

Táv összesen 11 km. 

 

Akiknek kilométerhiánya van, azok tovább mehetnek a Vízmű nyelőhöz (tényleg nyeli a 

vizet!) és ha van kedvük, leereszkedhetnek Kőlyukra. Onnét már hazatalálnak.  

 1,7 km  - 5. sz. térképlap  

 

 

5. sz. térképlap Vágotpuszta környéke 

 

 



Május 2. hétfő  
(mégsem kell dolgozni ☺) 

 

Rövid túra, erre két változatot írtam: 

 

„A” változat  – séta a tavakhoz és a Sikondai szabadidőparkhoz, itt van egy erdei tanösvény 

és ha akad egy focilabda… 

 

 

 

 



„B” változat  – ez arra ez esetre szól, ha 10-ig el kell hagyni a szállást és el kell indulni, de 

még nem akartok elszakadni a Mecsektől – ez lesz Kövestető! 

 

Siikondáról Komlón keresztül Zobákpusztára, tovább Hosszúhetény (6-os út felé) de a tetőn – 

Kövestetőn megálltok. Lekanyarodás jobbra és a Kövestető étterem-szálloda melletti 

parkolóban lehet az autókat hagyni. (nem ajánlott elhagyott helyen telepakolt autókat letenni) 

Azt írja, hogy május 1-én nyitva lesznek: http://www.mecsekerdo.hu/kovesteto-vendeghaz 

 

Itt is két lehetőség van:  

- a Hármashegy megmászása, nehéz meredek emelkedő, oda-vissza összesen 5 km 

- Kövestető új kilátótorony  és a fonolit kőbánya megtekintése táv. össz. 2 km 

Ez utóbbinál a táv nem sok, de van látnivaló (sőt hallani való!)  

A Hármashegyen nincs kilátó torony (van valami torony de teljesen zárt), csak föl lehet menni 

és a hegytetőről a fák közül lehet lenézni. 

 



Kövestető kilátó: 

http://www.turistamagazin.hu/uj-kilato-csodas-panorama-kovesteto-mellett.html?kezd=180 

 

 

Mit lehet hallani a Kövestetőn? 

 

A Fonolit magyarul „pengőkő” – de a latin neve is ezt jelenti „hangkő” -  megütve csengő-

pengő hangot ad. 

Régen kaszakövet, malomkövet csináltak belőle, ezt bányászták itt a torony alatti 

kőbányában, érdemes lemenni! 

 

Jó túrázást! 

 

A túratervet összeállította: 

 

 

Csongor 

aratocsongor@gmail.com 

 

 

 

 


