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4. Nemzetközi Jaguar Találkozó 
Siklós – Pécs: „Ahol kultúrák és népek találkoznak" 

2019. szeptember 12-15. 
 
 

2019. szeptember 12. csütörtök 

Érkezés Siklósra, a Hotel Castello****-ba  

7800 Siklós, Baross Gábor u. 8.  

 
 

 

 

15 órától:  Bejelentkezés, kezdőcsomagok átvétele 

19:00  Welcome drink, üdvözlő beszéd 

19:30  Közös vacsora (dresszkód: lazán elegáns) 

 

2019. szeptember 13. péntek  (95 km) 

7.30-tól  Reggeli 

9.00:   Indulás Máriagyűdre (5 km) 

  Parkolás a Bazilika jobb oldalán 

9.30:   Máriagyűdi Bazilika: autók megáldása 

  Kliszek Noémi orgonál 

  Csoportkép készítés 

 
  Hotel Castello-tól 

indulva 400m után a 

Hotel Agoránál balra 

1km 

Körforgóban egyenesen, 

a MOL kút után enyhén 

jobbra Máriagyűd felé 

1.3km 

Siklósról kiérve a főúton 

balra Pécs felé 

850m 

Máriagyűdön a Nemzeti 

Dohányboltnál jobbra 

(Vujicsics u.) 

800m 

Parkolás a Bazilikánál  

Pénteken és szombaton napi négyszeri bőséges étkezést biztosítunk. A résztvevőkre bízzuk, hogy 

egyéni szükségleteik szerint fogyasszanak az ételkínálatból. Az étkezéseket egyben társasági 

eseménynek is tekintjük, ahol lehetőség nyílik a más országbeli klubtagokkal való megismerkedésre.  

 

Érkezéskor mindenki tankoljon, például az 

alábbi térképen pirossal kiemelt MOL kútnál. 
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10.15:  Indulás Pécsre (38 km) 

11.00:  Pécs – parkolás a Széchenyi téren (P) 

 az ebben segítő kollégáink irányítása szerint 

11.50:  Gyors ebéd a Hotel Palatinusban (H) 

  (3 fogás svédasztalról, ital, kávé) 

 

 

 

 

 

 

13.00-tól Városnézés idegenvezetéssel* 

  (A) Székesegyház (Dóm tér) 

  (B) Ókeresztény sírkamrák – katakombák (Dóm tér)  

  (C) Dzsámi – Belvárosi templom (Széchenyi tér)  

 

 
magyar 1 magyar 2 deutsch 1 deutsch 2 italiano 

13.00 – 13.20 Székesegyház Moschee Catacombe 

13.35 – 13.55 Katakombák 
 

Dom Moschea 

13.45 – 14.05 
 

Katakombák 
  

 

14.10 – 14.30 
  

Katakomben 
 

Cattedrale 

14.20 – 14.40 Dzsámi 
 

Katakomben  

 

  *A mellékelt belépőjegyekkel a látnivalók önállóan is megtekinthetők.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PÉCS 
    

 

Figyelem: Magyarországon zéró tolerancia van 

érvényben, alkoholfogyasztás után tilos vezetni.  

A teljes program során az alkoholos italok 

fogyasztása saját felelősségre történik.  
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14.45: Csoportkép készítés 

15.00:  Indulás Villányba (36 km) 

15.45: Parkolás a Bock pincészetnél 

16.00:  Pincelátogatás és ízelítő a Bock pincészetben 

 

17.00: Indulás Siklósra (15 km) 

17.30:  Érkezés Siklósra a szállodába 

  Helyi termékek és klubos ajándéktárgyak vására a lobbyban 

Wellness, pihenés 

19.30:  Vacsora (dresszkód: lazán elegáns) 

 

 

 

VILLÁNY 

Villányba érve az elágazásnál 

balra Siklós felé (Baross u.) 

1.1km 

A pincesor végén jobbra 

(Petőfi u.) 

350m 

Mindig jobbra tartva a Petőfi 

utcán a 34. számnál nehezen 

látható bejáró jobbra a Bock 

pincészet parkolójába 

 

**(folytatás a 6. oldalról) 

 

A Bock parkolójából jobbra 

fordulunk a Petőfi utcára. 

250m 

Az utca végén enyhén jobbra 

(Rákóczi u.) 

500m 

Az utca végén jobbra (Baross 

u.) 

1.9km 

A pincesor után tovább egye-

nesen, a település után a kör-

forgóban Pécs felé (1. kijárat) 

10km 

Siklós-kelet felé balra, a 

vasutat keresztezve  

           1.7km 

A Hotel Agoránál balra 
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MÁRIAGYŰD  PÉCS  (péntek)  Máriagyűdi Bazilikától 800 m után a 

Vujicsics u. végén jobbra 

2.8km 

Az 58-as úthoz érve jobbra Pécs felé 

15.5km 

58-as útról az M60-as hídja után 

Szigetvár (Pécs-nyugat) felé 

2.5km 

M60-as végén a körforgóban jobbra 

Szigetvár (Pécs-nyugat) felé 

1.3km 

Péterpuszta után az út végén balra 

Pellérd felé 

4km 

Pellérdre érve jobbra Pellérd (6. út) felé 

4km 

A 6-os út kereszteződésében jobbra 

Pécs felé 

1.4km 

Nagy körforgónál haladj a belső sáv-

ban, fordulj balra Orfű felé (3.kijárat) 

70m 

Első kereszteződésnél jobbra Orfű felé 

(Pellérdi u.) 

1.2km 

Lámpás kereszteződésben egyenesen a 

Centrum felé (Szigeti u.) 

1.5km 

A következő lámpás kereszteződésben 

egyenesen a Centrum felé (Szigeti u.) 

150m 

A lámpa utáni első utcán balra, a Pécsi 

Tudományegyetem felé (Honvéd u.) 

350m 

A templomnál jobbra (Ifjúság útja) 

200m 

Az első utcán balra a Pécsi Tudomány-

egyetem felé (Édesanyák útja) 

100m 

Az utat követve jobbra (Nyár u.) 

350m 

Az utca végén jobbra lefelé (Xavér u.) 

100m 

Az első utcán balra meredeken fel 

(Damjanich u.)  

350m 

Elsőbbségadás táblánál enyhén jobbra 

(tovább a Damjanich utcán) 

350m 

Körforgónál balra a várfal mentén (Aradi  

 u.)                                           500m 

Alagút előtt jobbra (Hunyadi János u.) 

400m 

Széchenyi tér: a Dzsáminál jobbra, 

majd balra parkolás a téren. 
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 PÉCS  (péntek) 

 

 

 

 



 
 

6                                   

                PÉCS  VILLÁNY 

 SIKLÓS (péntek) 

 Széchenyi térről kihajtás a 

Mária utca felé 

500m 

Szt. Flórián téren egyenesen 

az Ágoston téri templom 

irányába (Bástya u.) 

120m 

A templom előtt jobbra 

(Ágoston tér) 

120m 

A főutat követve jobbra 

(Alsóhavi u.) 

220m 

A körforgalomban egyenesen 

az első kijáraton (Lánc u.)  

           300m 

A 6-os út kereszteződésében 

balra a McDonald’s előtt 

(Zsolnay u.) 

700m 

Jobbra park, utána tégla-

épület kéménnyel. Ez előtt 

jobbra (Basamalom út) 

700m 

Út végén balra (Tüskésréti u.) 

A végénél úthiba!!!   1.0km 

Út végén jobbra (Mohácsi u.) 

1.3km 

Körforgóban első kijárat 

Kozármisleny 57-es út felé 

1.0km 

Körforgóban 2. kijárat Villány 

felé 

4.5km 

Át az M60 felett, majd a 

körforgóban egyenesen 

Villány felé (2. kijárat) 

250m 

Újabb körforgóban balra 

Villány felé (2. kijárat) 

23km 

Villányba érve az elágazásnál 

balra Siklós felé (Baross u.) 

1.1km 

A pincesor végén jobbra 

(Petőfi u.) 

350m 

Mindig jobbra tartva a Petőfi 

utcán a 34. számnál nehezen 

látható bejáró jobbra a Bock 

pincészet parkolójába 

 

**folytatás a 3. oldalon 
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Ezen a napon a gyors vezetés örömére vágyók illetve a nyugodtabb haladást 

kedvelők külön csoportokban, más útvonalakon juthatnak el a felsorolt úticélokhoz. 

 

2019. szeptember 14. szombat  (sportos csop. 172 km, komótos csop. 105 km) 

 

 

 
 

7.30-tól  Reggeli 

8.45:  Indulás Pécsre (sportos csoport: 85 km) 

9.15:  Indulás Pécsre (komótos csoport: 30 km) 

10.00:  Érkezés Pécsre a Zsolnay negyedbe, a Major u. 21. alatti kapuhoz 

  Parkolás az udvarban (P) – az ebben segítő kollégáink irányítása szerint 

  A negyedben található kiállítások, látnivalók megtekintése  
önállóan:  vezetéssel: Látvány-manufaktúra 

Gyugyi-gyűjtemény  10.30 magyar 1 

Rózsaszín Zsolnay  11.00 deutsch 1 

Család- és gyártörténet  11.30 magyar 2 

Zsolnay Mauzóleum  12.00 deutsch 2 

Kesztyűmanufaktúra  12.30 italiano 

 

közben 11.30-tól 12.30-ig snack, sör, üdítő, kávé a Room bisztró galériáján (R) 
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13.00:  Indulás Pécsváradra (18 km) 

13.30:  Pécsváradi Vár – Határtalan Lakoma 

Bekapcsolódás a Vár programjaiba,  

látnivalók megtekintése (pl. várkápolna,  

Szent Korona másolata, fotókiállítás), 

étel-italfogyasztás a kóstolójegyekkel 

 

15.30:  Indulás Siklósra (sportos csop.  69 km) 

15.40:  Indulás Siklósra (komótos csop. 56 km) 

16.30:  Érkezés a hotelbe, wellness, stb. 

  Helyi termékek és klubos   

  ajándéktárgyak vására a lobbyban 

 

19.00-től:  Zenés gálavacsora a siklósi Várban 
  dresszkód: elegáns 

  - köszöntők 

  - tánc, zenél a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SIKLÓS 

A gálavacsora során az italokat önkiszolgáló jelleggel lehet a pultnál kérni, és azonnal fizetni is kell 

egyénileg. Kártyás fizetés lehetséges, de a gyorsabb kiszolgálás miatt készpénz használata javasolt.  

 
A Hotel Castello és a Vár bejárata közötti út gyalogosan kb. 10 perc. Az idősebb korosztály számára 

kisbusz segíti az odajutást 19.00-tól 20.00 óráig, valamint a visszajutást 23.00 – 00.30 között. 

 



 
 

10                                   

KOMÓTOS csoport: Siklós  Pécs-Zsolnay (szombat) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indulás a Hotel Castello-tól 

400m 

Hotel Agoránál balra (Felszabadulás u) 

1km 

Körforgóban egyenesen, majd a MOL kút után enyhén 

jobbra Máriagyűd felé (Gyűdi u.) 

1.3km 

Siklósról kiérve a főúton balra Pécs felé 

3.7km 

58-as út kereszteződésében jobbra Pécs felé 

16km 

58-as úton, keresztül az M60-as hídján, majd a 

körforgóban egyenesen tovább Pécs felé 

1.8km 

Következő körforgóban tovább egyenesen a Centrum 

irányába 

3km 

Több lámpás csomóponton való áthaladás után a 

távhővezeték után van lehetőség bevárni egymást 

1.0km 

A 6-os út kereszteződésében tovább egyenesen a 

Centrum felé (Alsómalom u.) 

350m 

A második lámpánál a középső sávból egyenesen 

szembe a keskeny Felsőmalom utcába  

(a 6. út jobbra fordul) 

350m 

A Stop táblánál jobbra a Király utcába 

250m 

Az utca végén jobbra, a körforgóban nagyjából 

egyenesen (2. kijárat, Felsővámház utca felé) 

500m 

A Zsolnay Kulturális Negyed táblánál jobbra a 

keskeny Major utcába 

200m 

A kanyarban be a kapun balra, parkolás az udvarban 
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KOMÓTOS + SPORTOS csoportok: Pécs-Zsolnay  Pécsvárad (szombat) 

 A Major utcai kapun 

kihajtva a 6-os főútra 

fordulunk balra 

8.9km 

Végig a 6-os úton haladva 

Pécs-Hirdig, a település 

végét jelző tábla után balra 

Szászvár felé 

1.6km 

Jelzés nélküli úton jobbra 

Pécsvárad felé (balra Hird) 

6.5km 

Pécsváradon az István 

Király Szállodát jelző 

táblánál balra (Vár u.) 

550m 

Parkolás a Vár előtti 

parkolóban és a templom 

előtt kijelölt füves részen 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PÉCSVÁRAD 
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KOMÓTOS csoport: Pécsvárad  Siklós (szombat) 

 A parkolóból lefelé indulva a 

Vár utca végén balra  

(Kossuth u.) 

1.6km 

A város végén jobbra a 6. úton 

Pécs felé 

1.2km 

A MOL kútnál balra Szederkény 

felé  

6.7km 

Erzsébet központjában jobbra 

Szederkény felé 

5km 

Szellő után a kereszteződésben 

enyhén balra Szederkény felé 

(Máriakéménden útépítés!) 

7.3km 

Szederkényben az 57-es út 

kereszteződésében balra 

Mohács felé 

3.5km 

Az 57-es útról jobbra Villány 

felé fordulunk 

400m 

Az M60 felett egyenesen át 

Villány felé 

3.1km 

A kereszteződésében jobbra 

Villány felé 

10.8km 

A Márok-Villányi keresztező-

désben egyenesen tovább 

Harkány felé 

1.1m 

A körforgalomban jobbra 

Harkány felé (1. kijárat) 

2.9km 

A körforgalomban balra 

Harkány felé (2. kijárat) 

10km 

Siklós-kelet felé balra, a 

vasutat keresztezve  

           1.7km 

A Hotel Agoránál balra 
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SPORTOS csoport: Siklós  Pécs Zsolnay   (szombat) 

  

Hotel Castello-tól indulunk   

400m  

Hotel Agoránál balra 

1km 

Körforgóban egyenesen, majd 

enyhén jobbra Máriagyűd felé 

1.3km 

Siklósról kiérve balra Pécs felé 

3.7km 

58-as út kereszteződésében jobbra 

Pécs felé 

4.2km 

Túrony végén balra Garé felé 

3.2km 

Garéban enyhén jobbra Ócsárd felé 

2.4km 

Az elágazásnál jobbra Pécs felé 

6.4km 

Görcsönyben a körforgónál 

egyenesen Pécs felé 

7.2km 

Pellérd előtt a kereszteződésben 

egyenesen a 6. út felé 

4.0km 

A 6. úton balra Szentlőrinc felé 

1.4km 

Jobbra Cserkút felé (keskeny út!) 

1.6km 

Cserkútra érve az út végén balra 

(Zrínyi u.) 

1.9km 

Kővágószőlősön a kereszteződésben 

egyenesen át Hetvehely felé 

1.3km 

Egyenesen tovább Hetvehely felé 

13km 

Hetvehelyen jobbra Oroszló felé 

5.4km 

Y elágazásban enyhén jobbra 

Abaliget felé (előtte úthiba!!!) 

3.9km 

Abaliget végén balra Orfű felé 

2.5km 

Orfűi tónál (Stop) jobbra Pécs felé 

1.7km 

A kereszteződésben jobbra Pécs felé 

2.4km 

A kereszteződésben balra Pécs felé 

4.2km 
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Balra Misina felé (Remeteréti u.) 

2.9km 

Y elágazásban enyhén jobbra Pécs 

felé (Lapisi u.) 

3.2km 

Pécs tábla után élesen jobbra 

(Bárány u.) 

100m 

Enyhén balra a Centrum felé 

(Demokrácia u.) 

650m  

Stop táblánál jobbra (Hunyadi u.) 

1.5km 

Egyenesen a Centrum felé  

(Hunyadi u.) 

700m  

A lámpánál balra az alagútba 

800m  

A főutat követve jobbra (Alsóhavi u.) 

250m  

A körforgóban enyhén balra 

Felsővámház u. felé (2. kijárat) 

500m 

A Zsolnay Kulturális Negyed táblánál 

jobbra a keskeny Major utcába 

200m 

A kanyarban be a kapun balra, majd 

parkolás az udvarban 

 

 

SPORTOS + KOMÓTOS csoportok: Pécs Zsolnay  Pécsvárad  (szombat) 

 A Major utcai kapun 

kihajtva a 6-os főútra 

fordulunk balra 

8.9km 

Végig a 6-os úton haladva 

Pécs-Hirdig, a település 

végét jelző tábla után balra 

Szászvár felé 

1.6km 

Jelzés nélküli úton jobbra 

Pécsvárad felé (balra Hird) 

6.5km 

Pécsváradon az István 

Király Szállodát jelző 

táblánál balra (Vár u.) 

550m 

Parkolás a Vár előtti 

parkolóban és a templom 

előtt kijelölt füves részen 
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SPORTOS csoport: Pécsvárad  Siklós  (szombat) 

 A parkolóból lefelé indulva a 

Vár utca végén balra  

(Kossuth u.) 

1.6km 

A város végén jobbra a 6. úton 

Pécs felé 

1.2km 

A MOL kútnál balra Szederkény 

felé 

6.7km 

Erzsébet központjában jobbra 

Szederkény felé 

5km 

Szellő után a kereszteződésben 

enyhén balra Szederkény felé 

(Máriakéménden útépítés!) 

7.3km 

Szederkényben az 57-es út 

kereszteződésében jobbra az 

57-es útra Pécs felé 

16km 

Sebességmérő kapu (!) 

600m 

A körforgalomban balra Villány 

felé (3.kijárat) 

4.5km 

Át az M60 felett, majd a 

körforgóban egyenesen Villány 

felé (2. kijárat) 

250m 

Újabb körforgóban balra Villány 

felé (2. kijárat) 

12km 

Újpetrén a park után jobbra 

Siklós - Vokány felé 

4.8km 

Rossz vasúti átjáró!!! 

3.5km 

Jobbra Siklós felé 

1.9km 

A körforgalomban egyenesen 

Siklós Centrum felé (2. kijárat) 

1.3km 

A Stop táblánál jobbra Harkány 

felé  

           300m 

A Hotel Agoránál balra 
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2019. szeptember 15. vasárnap 

Reggeli, búcsúzkodás és hazautazás    Főtámogatónk: 

 (kijelentkezés 11.00 óráig) 

 
Ajánlott egyéni programok vasárnapra: 

 

Siklós – Malkocs bej dzsámija (Vörösmarty u. 2.) 

Pécs – Csontváry Múzeum (Janus Pannonius u. 11.) 

Pécs – belvárosi séta  

 (a pénteki jegyek még érvényesek!) 

Orfű – Malommúzeum (Ady E. u.) 

Sátorhely – Mohácsi Nemzeti Emlékhely 

Szigetvár – Zrínyi Vár, Török ház (Bástya u. 3.) 
 

 

Hasznos telefonszámok 

Egységes európai segélyhívószám:   112 

Elsősegély:  

 Kremper Anita (angol)  +36 30 977 6874 

 Juhász Judit  (angol)  +36 30 555 4281 

 

Autómentő:   (német, angol) +36 70 332 8472 

Műszaki segítség:  

 Kiss István  (német, olasz) +36 30 648 0708  

 Máthé Zoltán  (angol)  +36 20 548 6280  

 Szalai András  (angol)  +36 30 919 7982 

 

Főszervező: Feltein Attila (angol)  +36 30 725 4174 

Társszervezők, csoportvezetők 

 Gulya Péter  (német)  +36 20 369 0672 

 Bácsi Péter  (német)  +36 30 942 0546 

 Hegedűs Zoltán (német)  +36 30 653 4701 

 Tím Zoltán     +36 30 952 7909 

 Kozák Péter  (német)  +36 30 915 5665 

 

Hotel Castello recepció    +36 72 579 128 

Hotel Agora recepció     +36 72 579 409 

 

Közlekedési szabályok 

Alkoholos befolyásoltság mellett vezetni tilos. 0% a megengedett véralkoholszint. 

Lakott területen belül megengedett sebesség 50 km/h 

Lakott területen kívül megengedett sebesség 90 km/h 

Autóúton megengedett sebesség   110 km/h 

Autópályán megengedett sebesség   130 km/h 

 


