KORRÓ ÚTJA

MÁNFA KINCSKERESŐ JÁTÉKA
Mánfa, kora Árpádkori kis település a Mecsek szélén, Komló és Pécs között, a Melegmányi völgyben. Sarlós
Boldogasszony tiszteletére szentelt temploma a XII. század elején már állt. A helyi legenda szerint a templom sokáig
elhagyatott volt, toronysisakig benőtte a gaz. Egyszer azonban egy legelésző bika beleakadt a harangkötélbe
és megrángatta. Erre már felfigyeltek a helyiek és megtalálták, rendbe hozták a templomot. A valóságban a hódoltság
után lassú gyarapodásnak induló község 1742-ben renováltatta a már akkor több mint félezer éves épületet.

MÁNFA LÁTNIVALÓI:
Árpád-kori eredetű Sarlós Boldogasszony katolikus templom
Fokozottan védett Kőlyuk-barlang
Melegmányi-völgy és vízesései
Juhos porta minigazdaság
Fábián Béla park
E látnivalókat Korró útján végighaladva, „kincskereső” játék keretében is fel lehet fedezni.

„A cigányfiúnak nevét a hollók adták,
hisz korrog ez a fekete, baljóslatú madár.
Szárnya nőtt Korrónak, felszállt az égre,
nevét zsarnok úr, gaz török egyaránt félte.

Rövidtáv indulási helye: Mánfa, Teleház (Fábián Béla u. 58.)
Túra hossza: kb. 5 km
Az utolsó állomást leszámítva a település határán belül,
könnyű terepen van a túra.

Mánfának hívják a falut, ahol most jársz,
kincsekre vadászva, izgatottan vársz.
Készülj, Vándor, mindjárt indulhatsz,
s egy tarisznyát a válladra akaszthatsz.
Benne útmutató, s egy madártoll,
két legenda vár rád, s egy mese Korróról.

Hosszútáv indulási helye: Árpád-kori templom (rövidtávú túra vége)
Túra hossza: kb. 15 km
Településen kívül, erdőben, hegyvidéki, nehéz terepen,
kb. 4 óra hosszúságban. A célállomás: Vágotpuszta.

Ha végigjárod utad, bizton tudni fogod,
mit rejtett barlang, s harang miért kongott.
S hogy ki volt Korró, e falu mesés hőse,
indulj, Vándor, ne késlekedj, gyűjtsd be kincsed!

A projekt a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 számú,
„A helyi identitás és kohézió erősítése a komlói járásban”
projekt keretében valósult meg.

Két részből áll majd a túra,
készülj egy rövid s egy hosszú útra.
Választhatsz egyet, de jobban jársz kettővel,
hisz a második elvisz több varázsos helyre.
Tátod majd a szád, ígérem,
vár rád vízesés, barlang s a csodás Természet.
S hogy addig se ne unatkozz, szórakoztatunk téged,
Korró dalát hallgasd, messze száll az ének.”

Európai Szociális
Alap

