
Harkány és környéke látnivalói  

Harkány 

Zsigmondy sétány  http://harkany.utisugo.hu/latnivalok/zsigmondy-setany-park-harkany-45091.html  

A Harkányi Gyógyfürdőtől délre elhelyezkedő ősparkban számos képzőművészeti alkotás 
és kényelmes padok várják a pihenni vágyókat. Harka - kút: az ősparkban található 
2000-ben felállított, értékes Zsolnay alapanyagú szökőkút a harkányi víz legendájához 
kapcsolódó motívumot ábrázol. 

Katolikus templom  

 http://harkany-utikalauz.hu/ismertetok/latnivalok/katolikus-templom-es-templomkert-45084.html  

Az 1990-es években épült templom külső falán Jézus szenvedéstörténete látható Morvai 
László tűzzománc alkotásaiban. A tűzzománc Stációk a templomkertben is folytatódnak, 
a magyar történelem jeles eseményeit és személyiségeit bemutatva. 

Református templom  http://harkany.utisugo.hu/latnivalok/reformatus-templom-harkany-45082.html  

A gyógy- és strandfürdővel párhuzamos Kossuth Lajos utcában található az 1802-ben 
épült, műemléki védettséget élvező református templom. 

Máriagyűdi Kegytemplom  http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1riagy%C5%B1d  

A Siklóshoz tartozó Máriagyűd a Dél-Dunántúl legismertebb katolikus zarándokhelye. 
Máriagyűd története a XII. századig nyúlik vissza. Az első templomot II. Géza király 
1147-ben építtette -, ám fénykorát a XVIII. században élte, amikor az ellenreformáció 
idején feléledt Mária-kultusz baranyai központjává vált. 

Siklós 
Vár  http://villanyiborvidek.hu/hu/villanyi-borvidek/latnivalok/siklosi-var  
A Siklósi Vár - mely a város szimbólumává vált - az egyik legépebb, legegységesebb 
történelmi emlék. A siklósi vár hazánk fontos történelmi nevezetessége, ez az egyik 
legépebben megmaradt középkori vár Magyarországon. 

Malkocs bej Dzsámi Siklós http://www.siklos.hu/dzsami  

A dzsámit egy magas rangú török személyiség, Malkocs bej emeltette a XVI. század 
második felében. Az idők folyamán erősen megromlott az állaga, majd egy lakóépületbe 
építették bele, így lényegében fokozatosan "eltűnt". 1969-ben fedezték fel a 



maradványait, s nem sokkal ezután megindult az újjáépítése Dr. Gerő Győző és Mendele 
Ferenc irányításával. 

Görögkeleti templom  http://www.vendegvaro.hu/gorogkeleti-templom-siklos  

Siklóson a XV. században telepedtek le a szerbek és 1738-ban a hívők adakozásából 
templomot emeltek, melyet leégése után 1783-ban a mai alakjában építettek újjá. A 
templom copf stílusú épület, egyhajós, csehboltozatokkal és nyomott íves apszissal. 
Ikonosztáza és berendezése 1800 körül készülhetett. 

Pécs 

Csontváry Múzeum http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=140  

A századfordulón emelt neoreneszánsz épületben 1973-ban nyílt meg a magyar festészet 
magányos óriásának életművét, a Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) művészetét 
bemutató kiállítás. A szakmáját tekintve eredetileg gyógyszerésznek indult alkotó a 
plen-air festészet egyik legjelentősebb képviselője 

TV-torony  http://tvtoronypecs.hu/  

A TV-torony már messziről látható a Misina-tetőn. 
Misina tetőn áll a 176 méter magas TV torony. Körkilátójából messze elláthatunk szép 
időben. Déli irányban a várost, illetve a Baranyai dombságot, messzebb a Villányi 
hegységet csodálhatjuk meg. Keleti irányban a Zengő, nyugatra a Tubes, északra a 
Mecsek magasodik. 

Jakováli Hasszán Pasa dzsámija és minaret 
 http://pecs.utisugo.hu/latnivalok/jakovali-hasszan-pasa-dzsamija-es-minaret-pecs-45583.html 

A Jakováli Hasszán pasa dzsámija Magyarország legépebben megmaradt török kori 
emléke. Ez az egyetlen magyarországi dzsámi, mely épen maradt minarettel rendelkezik. 
A XVI. századi épületben ma is láthatók a korabeli falfestmények. Ma török történeti és 
művészeti tárgyak kiállítóhelye. 

Zsolnay-mauzóleum  http://pecs.utisugo.hu/latnivalok/zsolnay-mauzoleum-pecs-45602.html  

A Zsolnay Mauzóleumot a Zsolnay negyedben találhatjuk meg. Hosszú évtizedek után 
2011. július 19-től fogadja a látogatókat Zsolnay Vilmos szarkofágjával, misztikusnak 
mondott szimbólumaival a Zsolnay Mauzóleum. 

Akvárium-Terrárium http://www.pecszoo.hu  



1985-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Pécs belvárosa alatt húzódó középkori 
pincerendszer kiépítésével nyerte el mai formáját. Itt hüllők, kétéltűek és halak kerülnek 
bemutatásra. A pincében egész évben 27-28 C fokos meleg és magas páratartalom 
varázsol trópusi hangulatot a látogatóknak, ami a bemutatott állatok létfeltétele is 
egyben. A pincében 138 állatfaj 800 egyede látható, az apró halaktól kezdve a krokodilon 
át az óriáskígyókig. Az Akvárium-Terrárium udvará 

Állatkert   http://www.pecszoo.hu 
Az Állatkert jelenleg 3, 5 hektáron üzemel a város északi részén a Mecsek oldalban. Kis 
területünkön a nagy testű állatfajok bemutatására csak korlátozottan van lehetőség. Az 
állatkert a Tettye-forrás vízgyűjtő területére épült, ami megnehezíti a működtetést. Az 
állatkertben 57 faj 250 egyede látható. Tavasztól őszig a hét minden napján várjuk a 
látogatókat, a téli időszakban csak hétvégente tartunk nyitva. 

Régészeti Múzeum - Római Kori Kőtár 
 http://www.pecsimami.hu/programajanlo/allando/muzeumok-es-kiallitasok  

A linkre kattintva további pécsi Múzeumok és kiállítások helyszíneit találjátok meg 

Pécsi Bazilika   http://www.pecsipuspokseg.hu/pecsi_bazilika  

A Pécsi Székesegyház és az azt körülölelő tér történelme az évszázadok során összeforrt 
Pécs város történelmével. A Bazilika a város egyik jelentős jelképévé vált, Pécs legfőbb 
nevezetessége és jellegzetes épülete. 

Pintér-kert arborétum  
 http://pecs.varosom.hu/latnivalok/allatkert-novenykert/Pinter-kert-arboretum.html  

Pécs városának északi részén a Mecsek lábánál helyezkedik el a festői szépségű Tettye 
vidéke. A kis városrész különleges növényvilágú arborétuma a Pintér kert a Duna-Dráva 
Nemzeti Park bemutatóhelye. 

Postapalota  http://pecs.varosom.hu/latnivalok/muemlekek/Postapalota.html  
Pécs belvárosában, a Jókai utcában találhatjuk a város egyik legszebb eklektikus 
épületét, a még ma is postaként működő Postapalotát. A látványa lenyűgöző a részletei 
megfigyelésében sokáig el lehet veszni. Az épület legfeltűnőbb elemei a színes 
tetőcserepek és a homlokzati domborművek, melyek természetesen a híres pécsi Zsolnay 
Porcelángyárban lettek elkészítve.. 

Orfűi Malommúzeum  http://www.orfuivizimalom.hu/  

A malom maga volt a csoda a régmúlt évszázadok embere számára, ahogy az ördöngös 
szerkezetekkel a gabonaszemekből elővarázsolta az életet jelentő lisztet. Ezt élheti át Ön is Orfűn, a 
Malommúzeumban, amely az őrlés történetét mutatja be a már őskorban is használt 
dörzsölőkövektől kezdve napjaink őrlési technológiájáig. A múzeumban megtekinthető a 
Mekényesről áttelepített, egykoron lóhajtásos szárazmalom és olajütő, illetve a Vízfő-forrás 



patakjára települt XIX. századi vízimalom, amely az ország egyetlen működési engedéllyel bíró 
patakmalma. A malom május elejétől szeptember végéig, hétfő kivételével minden nap, szezonon 
kívül időpont-egyeztetéssel, vezetett túrák keretében látogatható. 

 


