
 

 

A Mecsek Egyesület Múzeuma, a baranyai túramozgalom  

élmény- és emléktára 

Pedagógiai, módszertani ajánlás köznevelési intézmények számára a kiállítás 

látogatásához 

2014. október 2-án különleges kiállítás nyílt Pécs belvárosában, a Király utcában. A két teremben elhelyezett 

gazdag kiállítási anyag az 1891-ben alakult Mecsek Egyesület és a mecseki természetjárás történetének írott 

dokumentumait és tárgyi emlékeit bemutató gyűjtemény, élmény- és emléktár. 

A kiállításon megtekinthetők a civil szervezetnek a 1993-as újjáalakulása előtt és után készült évkönyvei, 

jegyzőkönyvei, a Mecsek turistaútjait, pihenőhelyeit bemutató kötetek, térképek, a Mecsek Egyesület 

könyvtárának különleges darabjai. 

Az írásos emlékek mellett a kiállításon láthatók a gyalogos természetjáráshoz kapcsolódó felszerelési 

tárgyak, eszközök, sokféle és különleges túrabot, hátizsák, jelvény. A kiállítási tárgyak között vannak olyan 

relikviák is, turista és személyes emléktárgyak, melyek a mecseki túramozgalom egykor élt neves 

személyiségeinek emlékét őrzik. 

A kiállítás anyaga Baronek Jenőnek, a Mecsek Egyesület örökös és tiszteletbeli elnökének gazdag 

gyűjteményéből készült összeállítás, több évtizedes gyűjtőmunka eredménye. 

A kiállítás közvetlen célja a kiállítási anyag sokoldalú és élményszerű megismertetése minden generáció 

számára. Látogatása jó lehetőséget kínál egyének, családok, óvodás és iskolás csoportok számára a 

szabadidő hasznos eltöltésére, körükben a természetjárás népszerűsítésére. A természetjáróvá nevelést 

szolgálják a turista felszereléseket, azok használatát életszerűen bemutató kiállításrészletek, a turistautak 

és pihenőhelyek fényképes, térképi, tárgyi és makettszerű megjelenítései, a turista irodalom kiadványai. 

A baranyai turistaság tárgyi és irodalmi emlékeit bemutató kiállítás jól illeszthető az óvodáskori 

ismeretszerzés és az iskolai tanulás folyamatába, sajátos lehetőséget nyújt az óvodán, iskolán kívüli 

ismeretszerzésre, ismeretközvetítésre. 

A kiállítási anyag feldolgozása alkalmas a nemzeti alaptanterv bizonyos fejlesztési feladatainak 

megvalósításához (hon- és népismeret, földrajz- és történelemtanítás, topográfiai ismeretek gyakorlása, 

helytörténeti kutatás, forráselemzés).  

A gyűjtemény megtekintése során az óvodások, iskolások újabb ismereteket szerezhetnek, vagy a 

meglévőket bővíthetik lakóhelyük, szülőföldjük természeti adottságairól, történetéről. A megszerzett 

ismeretek erősíthetik a lakóhelyhez, a tájhoz való kötődést. A tárlatvezetővel és pedagógussal szervezett 

módon történő látogatás, a kiállítási anyaghoz kapcsolható munkáltatás fejleszti a tanulók ismeretszerző, 

információ feldolgozó képességét. 

A Múzeum pedagógiai célú látogatása mind az általános iskolai, mind a középiskolai korosztály számára az 

alábbi tantárgyak kerettantervi fejlesztési céljaihoz, követelményeihez közvetlenül is kapcsolható: 

környezet- és természetismeret, földrajz, történelem, hon- és népismeret, vizuális kultúra. 

A kiállítás helye: Pécs, Király utca 40. 

A kiállítás ingyenesen látogatható a téli időszakban hétfőtől péntekig 10-től 16.30 óráig. 

 Érdeklődni, bejelentkezni lehet a 20/5246686 telefonszámon. 



 

 

Képek a kiállításról: 

  

  

  

A kiállításról további képek megtekinthetők: 

https://plus.google.com/photos/117472526231510299537/albums/6065581901003810161 

A képeket készítette Baumann József, a Mecsek Egyesület Munka osztályának elnöke 

 

Név: 

 

MECSEK EGYESÜLET 

 

Székhely: 7623 Pécs, Rét u 8. 

Levelezési cím: 7623 Pécs, Rét u 8. (MECSEKERDŐ Zrt. irodaháza) 

Honlap címe: www.mecsekegyesulet.hu  

Központi e-mail címe: mecsekegyesulet@gmail.com 

Telefonszám: +36302169073 

Mobiltelefonszám: +36302169073 
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