LEADER célterületek
1. Közbiztonság fejlesztése
Támogatás vehetõ igénybe az önkormányzatok, civil szervezetek
számára, a települések közbiztonságát szolgáló megfigyelõ rendszerek létrehozására, új polgárõrségek kialakítására, ill. a meglévõ
polgárõrségek technikai felszereltségének fejlesztésére. Gyalogosátkelõk kialakítására, „fekvõrendõrök”, korlátozó táblák elhelyezésére, sebességmérõk kihelyezésére, melyekkel biztonságosabbá tehetõ a közúti forgalom a település közigazgatási területén. Ezekhez a
fejlesztésekhez kapcsolódó marketing tevékenység támogatása.

2. Kulturális, szabadidõs, sportszolgáltatások, közösségi színterek, vallási, kegyeleti rendeltetésû ingatlanok, eszközök felújítása, fejlesztésének támogatása
Támogatás vehetõ igénybe az önkormányzatok és nonprofit szervezetek által fenntartott közösségi létesítmények, sportpályák, szabadtéri színpadok, rendezvényterek, lõterek és strandok felújítására, korszerûsítésére. A kulturált versenyzési, sportolási feltételek
megteremtésére, a sportpályák minõségének és a kiszolgáló egységeknek a fejlesztésére. Támogatás vehetõ igénybe az egyházi
kezelésben álló temetõk, ravatalozók, kálváriák, keresztek, feszületek, haranglábak felújítására, kialakítására, valamint kegyeleti
eszközök, templomi orgona beszerzésére, javítására. Ezekhez
kapcsolódó marketing tevékenységek támogatására.

lyi termelõk, kézmûvesek vagy iparmûvészek együttmûködései révén jönnek létre.
5.) komponens: „Ökoporta” minõsítési rendszer feltételeinek megteremtése, ill. továbbfejlesztése.
A komponensek önállóan is pályázhatóak.

6. A nem mezõgazdasági vállalkozások arculati
megújulásának és marketing tevékenységének támogatása
A nem mezõgazdasági vállalkozások marketing célú tevékenységére, valamint marketing eszközök kialakítására, beszerzésére, reprezentációs és szóróanyagok készíttetésére. A térség helyi termékeirõl, termelõirõl szóló adatbázis létrehozásának támogatására.
A vállalkozás arculatának, vagy egyes arculatelemeinek kialakítására, fejlesztésére.

7. Települési szabadidõpark kisléptékû infrastruktúra-fejlesztése
Komló település jogosult településrészei számára, szabadidõpark
kialakítására: szabadtéri színpad lefedésre, tereprendezésre, növényzetirtásra, faültetésre, játszótéri eszközpark bõvítésére, nyársalóhelyek kialakítására, asztalok, padok, hulladékgyûjtõk kihelyezésére, kerítésépítésre. Marketing tevékenység önállóan nem támogatott.

3. Civil szervezetek tevékenységének támogatása

8. Az ÚMVP I. és II. tengelyébõl nem támogatott,

A támogatás a civil társadalom erõsítését, a szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, valamint a szervezet tevékenységének fejlesztését szolgálja. Cél azon civil kezdeményezések támogatása, amelyek a pályázatot benyújtó szervezet alapító dokumentumában szerepelnek: szakmai, tematikus rendezvények,
drogmegelõzési fórumok, párbeszédkörök, képzések, kiállítások,
újság, folyóirat (marketing tevékenység) és mindezek megvalósítását szolgáló infrastrukturális és eszközbeszerzések.

kisléptékû erdõ- és mezõgazdasági fejlesztések támogatása
1.) komponens: Helyi termékek elõállításának, feldolgozásának, piacra jutásának elõsegítése, illetve pálinkafõzõ beszerzése és kialakítása.
2.) komponens: Az ökotermékek elõállítása, feldolgozásának, valamint piacra jutásának elõsegítése, ökofarmok kialakítása.
3.) komponens: A mezõ- és erdõgazdasági melléktermékek újrahasznosításának, feldolgozásának és piacra jutásának elõsegítése.
4.) komponens: A szarvasgomba termesztésének, feldolgozásának, valamint piacra jutásának elõsegítése.
Az egyes komponensek önállóan is pályázhatók.

4. Tematikus utak kialakítása
1.) komponens: Faluséták kialakítására (felfestés és tervezés) és a
hozzá kapcsolódó kiadvány elkészítésére (leporelló, közös útikönyv, mesekönyv, webes megjelenés).
2.) komponens: A kézmûvesek, iparmûvészek számára nyitott mûhelyek megvalósítására, ahol kiállításaikat megtarthatják, tevékenységüket bemutathatják.
3.) komponens: Mesekertek vagy roma skanzen kialakítására
4.) komponens: Többfunkciós túraútvonalak kialakítására (kerékpáros, lovas-, gyalogos, zarándokút).
5.) komponens: Tematikus táborok létrehozására.
Támogatás komponensenként is igénybe vehetõ.

5. Élményközpontú szolgáltatások fejlesztése a falusi és ökoturizmus terén
1.) komponens: A „öko-stelázsi” szolgáltatás feltételeinek megteremtésére.
2.) komponens: Webes, online rendszer kialakítására, mely turisztikai tevékenységek ösztönzése, fejlesztése érdekében jön létre.
3.) komponens: Olyan turisztikai szolgáltatások kialakításának támogatása, mely a turisztikai szolgáltatók, helyi termelõk, kézmûvesek és iparmûvészek együttmûködésein alapul.
4.) komponens: Turisztikai vonzerõvel rendelkezõ, magas színvonalú, több éve megrendezésre kerülõ rendezvények, melyek a he-

9. A vidéki sajátosságok hálózatba szervezõdésének elõsegítése
A HACS területén mûködõ vállalkozók, civil szervezetek hálózati
együttmûködésének kialakítására, valamint a hozzá kapcsolódó
marketing tevékenységre. Ezen belül: projektek elõkészítésére,
megvalósítására, projektek összefogására, irányítására, a térségi
erõforrások felhasználásának koordinálására.

10. A kistermelõi tevékenység folytatásához, ill.
kialakításához szükséges feltételek támogatása
A kistermelõi tevékenység folytatásához, ill. kialakításához szükséges feltételek támogatására, marketing tevékenységre. Helyi termelõk termékeinek – az érvényben lévõ magyar jogszabályoknak
megfelelõen – piacra juttatására és értékesítésére. A hatósági elõírásoknak és jogszabályoknak megfelelõ feldolgozó helyiségek kialakítására.
A pályázati források várhatóan
2011 szeptemberétõl nyílnak meg

Tisztelt vendégeink,
kedves kelet-mecsekiek!
M inden bizonnyal már töb-

ben találkoztak azzal a
kifejezéssel, hogy
LEADER. Ha máshol
nem, települések jelzõtáblája alatt biztosan láthatták a feliratot: „LEADER,
Európai falu”. De hogy
pontosan mit is takar ez
a néhány betû, arról szeretnénk az önök részére
némi ízelítõt nyújtani.
Engedjék meg, hogy pár
gondolatban ismertessem
a Mecsek–Völgység–
Hegyhát Egyesület
LEADER programját.

Mit jelent a LEADER?
A LEADER francia eredetû betûszó – Liaison Entre Actions pour le
Development de l'Economie Rurale
–, aminek a jelentése: „közösségi
kezdeményezés a vidéki gazdaság
fejlesztéséért”. Az Európai Köztársaság által 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági,
társadalmi és környezeti problémák
helyi megoldásával segíti elõ a fenntartható fejlõdést Európa vidéki területein. Az akkori tizenöt uniós
tagállam célja az elszegényedõ és elöregedõ vidéki térségek további leszakadásának megállítása volt, és a
lassan két évtizedes gyakorlat – az
azóta csatlakozott további országokban is – igazolni látszik a program
létjogosultságát.

Mecsek–Völgység–
Hegyhát Egyesület
A Komlói és a Sásdi Kistérség
összefogásának
eredményeként
2006 novemberében létrejött az a
vidékfejlesztési közösség, mely az
önkormányzati vezetõkbõl, civil
szervezetek képviselõibõl és vállalkozókból álló 194 alapító döntése
alapján a Mecsek–Völgység–Hegyhát nevet viseli.
A vidékfejlesztési egyesület stratégiai célja a helyi lakosság életkörülményeinek javítása, az egész térség gazdasági, társadalmi életének
fejlesztése. Rövid távú célunk az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv keretén belül az európai
uniós és a hazai forrásokra támaszkodva létrehozni egy olyan
LEADER akciócsoportot, amely lehetõséget biztosít arra, hogy céljainkat jórészt saját magunk határozzuk
meg, és saját közösségünk döntsön
azok megvalósításáról.
Mind a jelenlegi közösség, mind
pedig a LEADER akciócsoport mûködésének alapelve az alulról felfelé
építkezés. Ez azt is jelenti, hogy a
térség minden egyes állampolgárának lehetõséget kell biztosítani arra,
hogy munkájával, véleményével segítse a közösség, illetve az egész
térség céljainak sikeres megvalósítását. Honlapunkat ezért hoztuk létre, továbbá azért, hogy folyamatosan
tájékoztassuk a lakosságot az aktuális eseményekrõl, és ugyanígy várjuk azokat az észrevételeket, amelyek segítik közös céljaink megformálását és megvalósítását.

Települések listája
Ág, Alsómocsolád, Bakóca,
Baranyajenõ, Baranyaszentgyörgy,
Bikal, Bodolyabér, Egyházaskozár,
Felsõegerszeg, Gerényes, Gödre,
Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Kisbeszterce, Kishajmás,
Kisvaszar, Komló, Köblény, Liget,
Magyaregregy, Magyarhertelend,
Magyarszék, Mágocs, Mánfa, Máza,
Mecsekpölöske, Mekényes, Mezõd,
Mindszentgodisa,
Nagyhajmás,
Oroszló, Palé, Sásd, Szágy,
Szalatnak, Szárász, Szászvár,
Tarrós, Tékes, Tófû, Tormás,
Varga, Vásárosdombó, Vázsnok,
Vékény

Turisztika, helyi
termék, kézmûvesség
és „a hely szelleme”
Mivel ez idáig mind a lezajlott
LEADER, mind pedig az ÚMVP
programok legnépszerûbb pályázati
lehetõségét a turisztika jelentette
(pályázatok 50%-a), ezért jelen kiadványt ennek szellemében kívántuk
elkészíteni, így a tájékoztató füzettel
elsõdlegesen a legaktívabb célcsoportot, a Keleti-Mecsek mikrotérség
falusi és ökoturisztikai szolgáltatóit
céloztuk meg, s ezzel egyben kicsit
elõrevetítjük a két egyesület 9. célterület megvalósítására irányuló törekvését, a vidéki sajátosságok hálózatba szervezõdését.

Dr. Finta István,

a Keleti-Mecsek Egyesület
és a Mecsek–Völgység–Hegyhát
Egyesület elnöke
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Máza
„E rdeje vagyon jobban

hosszan, mint szélesen
kiterjedésü az ugy neveztetett 'Metseki' Hegyekben bükkfákkal felékesítve, mely többnyire kõsziklával kedveskedik, ugy annyira:
hogy némely helyeit a
kövek és gödrök miatt
a jószág mint legelõt
meg sem járhatya.”
(Falutörténet)

Máza a Kelet-Mecsek egyik legyezõszerûen szétnyíló völgyében,
a Mázai-vadvíz és a Völgységi-patak találkozásánál húzódik meg. Erdõk és gondozott mezõgazdasági
területek fogják közre. Természeti
adottságai igen jó lehetõséget biztosítanak erdei kirándulásokra, vadászatra, pihenésre. A településen
mûködõ civil szervezetek programjaikkal, rendezvényeikkel színesítik a település kulturális életét,
nagy szerepet vállalnak a hagyományápolásban.
A falu története 1235-tõl datálódik, a lakosok életmódját állandó
kettõsség jellemzi. Ezt jelképezi a
címerben található búzakalászt és
szõlõindát kiegészítõ bányászlámpa,
amely a település életében oly fontos szénbányászat virágzó évtizedeire utal.
Máza a török hódoltság ideje alatt
is folyamatosan lakott volt. 1687ben az életjelet mutató helységek
sorában szerepel. A 18. század végétõl a szomszédos településekrõl né4

A hely szelleme
„A virágtündérek ruhája színes virágsziromból készül, ezért olyan észrevétlenek. Estefelé,
mikor a munka után a lepkékkel játszanak, önfeledt kacagásuk vidáman csilingel a Nagy-rét
felett. Ha valakit ilyenkor odacsal nevetésük,
pillangók rejtik el õket a kutató tekintetek elõl.”
(Aprónépek országa)

metek költöztek ide, akik többnyire
lefordították a saját nyelvükre Máza
egyes régi neveit.
A korábban hagyományos földmûvelésbõl élõ település az ipari
életbe az 1826-os bányanyitással lé-

pett be. A vasúti vonal megépítésével Máza bekapcsolódott az ország
gazdasági életébe, amelynek eredménye jelentõs építési láz volt, valamint az 1890-es évek elején egy
téglagyár alapítása.

Kiemelt ajánlat
A falu értékei között említhetjük
gyönyörû fekvését, ahonnan számos
turistaútvonalon csatangolhatunk a
Mecsekben. A történelmi helyek
szerelmeseinek kötelezõ a mázai
vasútállomástól délre fekvõ domboldalban megbúvó Koromszói apátság
ásatásainak megtekintése, ahol, ha
szerencséje van az érdeklõdõnek,
még Patton Gábor régész is ott található, aki szívesen tart rendhagyó
történelemórát is. Az ásatás helyszínét jelzõ kék rom turistaúton közelíthetõ meg. A nagyobb távok kedvelõi jól festett turistautakon eljuthatnak az
Óbánya feletti Réka-várhoz, Kisújbányára, a szomszédos Szászvárra, illetve
a Magyaregregy fölött magasodó Máré-vár falai alá. Hajrá!

RADICS-HÁZ

Radics Ferenc
Máza, Kossuth u. 159/A
Tel.: 72/389-066
30/215-3654
fradics@vipmail.hu –
www.mazanatura.hu
Különálló vendégház,
2 szoba, 2-2-2 ágy
+ 2 pótágy,
fürdõszoba, WC,
nappali-konyha

Helyi termék, kézmûvesség, turisztika

(Deák-tér)
Tel.: 30/491-4658
Gerner László
Máza, Kossuth u.
(Dózsa-völgy)
Tel.: 30/387-4327
KOSÁRFONÓ
Kiss Józsefné

ARANY SZARVAS
PIZZÉRIA
Máza,
Felszabadulás u. 15/B
72/389-553
MÉZ
Rippert Jánosné

Máza, Széchenyi u. 5.
Tel.: 72/389-071
ripimari@freemail.hu
Müller János
Máza, Mikszáth u. 9.
Tel.: 72/389-057
BORKÓSTOLÁS
Deák Balázs
Máza, Szabadság u.

Máza, Felszabadulás u. 4.
Tel.: 72/389-953
30/851-7129
kisskosár@freemail.hu
Kosárfonás,
fonottbútor-készítés,
-kereskedés
LOVAGLÁS
Sebestyén Lovasudvar
Sebestyén András
Máza, Móricz u. 19.
Tel.: 30/540-8179
lovasim@freemail.hu

MÁZAI BÁNYÁSZ
FÚVÓSZENEKAR
Pecze Gábor karnagy

FOLTVARRÁS
Mázai Gyûszûvirág
Foltvarró Szakkör

Máza, Kossuth u. 60.
Tel.: 72/389-409
pecze_gabor@freemail.hu
www.mazaifuvosok.hu

Máza, Kossuth u. 60.
Tel.: 30/517-8592
ancsa0113@freemail.hu

DÍSZÍTÉS
Díszítõ szakkör
Ömböli Ferencné

Máza, Kossuth u. 60.
Tel.: 72/389-456
HÍMZÉS

Agócsiné
Császár Éva
Máza, Bonyhádi u. 23.
Tel.: 30/479-5336
agocsi@bonet.hu
www.kezimunka.xdepo.hu
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Szászvár
„A bányaüzem jóval a falu

szintje felett, magas
csúcsok közötti völgyben helyezkedett el. Ha
valaki fent körbenéz,
kilátást semelyik irányba nem talál. Végig idõsebb és fiatalabb vegyes
erdõkkel borított
domboldalak, és a még
kopár, de már földdel
letakart és újratelepített volt meddõhányók
látszanak. Nem sok
minden utal a korábbi
tevékenységre. A természet visszavette
uralmát.”

A hely szelleme
„Dobogónak hívták azt a hegyet, ahol a bükkfa
ház állt. Dobogónak, mivel másodpercenként dobbant egyet az erdõ szíve, s azt itt, a hegytetõn lehetett a legjobban érezni. Ezért tudott pontosan számot adni az Idõmester a percek múlásáról.”
(Az Idõmester)

vendéglõ emeleti termében. A lakosság jórészt magyar ajkú, német
betelepülõk a XIX. században jelentek meg a településen. Ezen idõszakra tehetõ a gazdasági élet fellendülése, a közlekedési kapcsolatok javulása a feketeszén-bányászat
fejlõdése miatt. Az 1990-es évek közepétõl a szénbányászat fokozatosan

leépült, emlékeit a Bányászati múzeum õrzi. A 2800 fõs nagyközség a
régmúltban és napjainkban is a térség közigazgatási központja. A borháztól kiinduló pincesoron – ,,borösvényen" – lehetõség nyílik megízlelni a településre jellemzõ borfajtákat.
A kikapcsolódni vágyókat strand és
horgásztó várja.

(Szokoly Károly:
Szénszínû mozaik)

Kiemelt ajánlat
A Hegyhát keleti részén elterülõ
község már a kõkorszakban is lakott
volt. A feltehetõen a XIII. században
épült vár elsõ írásos említése 1332bõl származik. A történelem viharai
során a vár szinte teljesen megsemmisült, a régészeti kutatások során
feltárt, épen maradt ülõfülkéje páratlan Európában. A túlnyomóan római katolikus lakosság temploma a
XVIII. század utolsó harmadában
épült a bencések apátsági templomának helyén, egyes középkori
részleteket is felhasználva. A település szülötte Kiss György szobrászmûvész, akinek alkotásaiból állandó kiállítás látható a Vadrózsa
6

Az egykori bánya területe elég vadregényes ahhoz, hogy szórakoztató kikapcsolódást nyújtson az ökoturisztika
kedvelõinek. Itt található a Turisztikai
Információs és Látogató Központ, valamint a Vadaspark. Innen rövid sétával
elérhetõ a Vörösfenyõ kulcsosház, majd
továbbsétálva a Dobogó, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet egyik legmagasabb pontja (594 méter). S ha maradt még elég szusz, jöhet a Cigányhegyikilátó, ahonnan minden vándor megízlelheti a nehéz munka verejtékkel
szerzett édes gyümölcsét, a páratlan panorámát.

KELETI-MECSEK
EGYESÜLET
Szászvár, Május 1. tér 1.
Tel.: 72/389-688
info@keleti-mecsek.hu
www.keleti-mecsek.hu
INFORMÁCIÓ

HAUSCHL-HÁZ
Hauschl Katalin

Helyi termék, kézmûvesség, turisztika
Tel.: 72/389-724
30/583-4374
www.szaszvar.hu
falusi vendégház / ***
különálló ház, 10 férõhely

FALUHÁZ FOGADÓ

BARABÁS-HÁZ
Barabás Árpád

Bonyhádi u. 4.
Tel.: 72/390-001
30/400-5882
hauschl@tolnanet.hu
www.szaszvar.hu
falusi vendégház / ***
lakrész, 4 férõhely

Bartók u. 6.
Tel.: 72/389-308
30/428-6307
barabashm@freemail.hu
www.barabashaz.fw.hu
falusi vendégház / ***
különálló ház, 3 férõhely

JÁGER-HÁZ
(CSÁSZTA)
Jáger Mihályné

VIDÁK-HÁZ
Vidák Sándor

Bék Gerzson
Május 1. tér 10.
Tel.: 72/389-250
30/364-7497
faluhazfogado@uw.hu
www.szaszvar.hu
150 férõhelyes étterem,
2 db 50 fõs klubhelyiség
BORHÁZ
Gyenis László

JÁGER-HÁZ
Jágerné
Laczkó Borbála
Hársfa u. 2.

Bartók u. 5.
Tel.: 30/328-5684
30/910-5363
info@vidakhaz.hu
www.szaszvar.hu
falusi vendégház / ***
lakrész, 8 férõhely
VADRÓZSA
VENDÉGLÕ
Bartók u. 2.
Tel.: 72/389-307
www.vadrozsapresszo.hu
www.szaszvar.hu

KATICA CUKRÁSZDA
Kiss György u. 1.
Tel.: 72/ 389-100
BÁNYÁSZATI
ÉS HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÁS

Bányász tér
Tel.: 72/389-588
Bánya u. 23.
Tel.: 30/256-5475
Borkóstolás és múzeum

Petõfi u. 84.
Tel.: 72/389-804
www.szaszvar.hu
falusi vendégház / ***
lakrész, 8 férõhely,
reggeli

Simon István
Szászvár, Vár u.
Karsa Lázár
Szászvár, Papp István u.
Román Szilvia
Szászvár, Április 4. u. 24.
Bányai Ferenc
Szászvár, Münnich F. u. 7.
Szokoly Károly
Szászvár, Karikás u. 13.

KÉZMÛVES
Vidák Margit
fazekas és foltvarró
Tel.: 30/348-1603
Szászvár, Kun Béla u. 53.
Bálintné Nagy Zsófia
fazekas
Tel.: 30/465-0719
Szászvár, Bánya u. 60.
MÉZ
Bálint Tibor
Szászvár, Kun Béla u. 7.
Ginder János
Szászvár, Kállai u. 15.
Jenczer Zoltán
Szászvár, Dózsa u. 17.
Menyes Vilmos
Szászvár, Simon I. u. 26.
Meczó János
Szászvár, Váczi M. u. 10.

TURISZTIKAI
INFORMÁCIÓS
ÉS LÁTOGATÓ
KÖZPONT
– VADASPARK

Volt bányaterület
Tel.: 72/589-000
Ökoturisztikai
bemutatóhely
STRANDFÜRDÕ
Hideg vizes strand
Bánya u. 62.
Tel.: 72/389-689
HORGÁSZTÓ
Dombóvári út
Tel.: 72/389-552
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Vékény
„A Sötét-horgost mindkét ol-

dalon benõtték a fák, az
ember úgy érezte magát,
mintha egy sötét alagútban
járna. Mivel igencsak
szûkre méretezték, az üres
lovas kocsikkal jártak erre
a gazdák. A Világos-horgos
ennek pont az ellentétje
volt. Az út szélét nem szegélyezte semmi, a nap akadálytalanul besüthetett a
gödörbe. Így itt mindig világos volt, s a gabonával
megrakott szekerek is elfértek rajta. A két horgost
lyuk-pincék kötötték össze,
melyek sokszor hasznos
búvóhelyként szolgálták a
Völgyben élõket, ha valami
veszedelem fenyegette lakóit. Ha úgy hozta a sors,
hol a világos, hol pedig a
sötét oldalon lehetett kereket oldani.”
(Falutörténet)

Vékény a Kelet-Mecsek legkisebb, alig 160 fõt számláló, szelíd
lankák közt megbúvó települése. A
Völgységi-patak völgyében fekvõ falu Kárász és Szászvár között félúton, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi
Körzet északi határánál fekszik. A
települést egykor átszelõ út kanyarulatában találjuk a kicsiny, jellegzetes barokk stílusú harangtornyot,
amely 1908-ban kapott új süveget.
„Vékényben minden utca fõutca” –
8

A hely szelleme
„A tündér barátai az erdõ koboldjai voltak. Õk õrizték a Csöpögõ-völgy mélyének
kincsét. Hat napot õrködtek a hegy belsejében, a hetedik napon megpihentek a tündér
társaságában, kint a forrás mellett. Az imbolygó fényt a sipkájukra tûzött gyertya világa
adta. Varázsfény vigyázott rájuk. Míg világított, nem érhette õket baj. Hétszáz éves volt a
legidõsebb, száz a legifjabb. Ennyi idõ elteltével láttak már egyet s mást a kincs õrzõi.”
(Koboldok kincse)

mondogatják büszkén nevetgélve az
itt élõk, miközben jó szívvel megkínálják egy kupa „Öreg-högyi” borral
az ideérkezõ vendéget. Az ipari mûemlékként nyilvántartott egykori
Tóth-malmot a kemping területén

találjuk. A hatvanas évekig itt mûködött Blum messze földön híres lópatkoló mûhelye, minden bizonnyal
ennek a hagyománynak is szerepe
van abban, hogy lovasudvar várja a
turistákat.

Kiemelt ajánlat
A településtõl délre-délkeletre nyílik a Csöpögõ völgye, mely a zöld kereszt turistaúton közelíthetõ meg. A völgy legfõbb erénye, hogy turisták által nem oly frekventált, mint az Óbányai- vagy a Hidasi-völgy. Ettõl függetlenül bátran lehet állítani, hogy forrásai, zúgói, vízesése, egykori bányalejárói mindkét említett mecseki látványossággal felveszik a versenyt. Sõt. Sokan vallják, hogy az a mohos sziklafal a csobogóval,
a Mecsek egyik legvarázsosabb része. Ha a turista
nem fáradt el kellõképpen, és van még jártányi
ereje, visszafelé a Vékényi-völgyben térhet haza,
ehhez az úthoz azonban már térképre van szüksége és némi óvatosságra, hogy kikerülje az egykori
bányagödröket. Bátorság!

FALUHÁZ
Endrõdi Tibor

Helyi termék, kézmûvesség, turisztika
FINTA
VENDÉGHÁZ
Fintáné Sipos Ildikó

Fõ u. 51.
Tel.: 72/420-930
30/315-9125
onkormanyzat@
vekeny.tvnet.hu
www.keleti-mecsek.hu
falusi vendégház / ***
lakrész, 6 férõhely
ERIKA
VENDÉGHÁZ
Erica van Ettekoven

Fõ u. 25.
Tel.: 72/420-099
20/584-1872
falusi vendégház / ***
különálló ház,
4 férõhely

Fõ u. 52.
Tel.: 72/420-938
sophie@icedsl.hu
falusi vendégház / ***
különálló ház, 6 férõhely
ÖREG VÍZIMALOM
CAMPING
Familie A. van
Schoonhoven

www@campingdeoudewatermolen-hongarije.eu
kemping, 15 sátorhely,
3 felszerelt sátor,
1 lakókocsi
FIASTYÚK
KISVENDÉGLÕ
Deák Balázs
Kültelek
Tel.: 72/420-908
büfé
ENDRÕDI
ÖKOFARM
ÉS LOVASTANYA
Endrõdi Tibor

Kültelek u. 1.
Tel.: 72/420-930
30/315-9125
onkormanyzat@
vekeny.tvnet.hu
www.keleti-mecsek.hu
falusi vendégház / ****
lakrész, 9 férõhely,
lovaglási lehetõség

Fõ u. 55.
Tel.: 0031/06-153-29411
info@campingdeoudewatermolen-hongarije.eu
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Kölyökfészek Diákszálló

A lsómocsolád község 377

lelket számláló település
– dombok és tavak ölelésében – Baranya megye
északi szegletében, Pécstõl légvonalban mintegy
25 km-re északra, a Mecsek-hegység festõi szépségû lankáin, a Baranyaihegyhát nyitott kapujaként várja, fogadja és
visszavárja vendégeit.

Birtokosai közül a Perczel családnak
köszönhetõ az 1836-ban épült Szent
András-templom. A Sztankovánszkykastély arborétum jellegû, hatalmas
park közepén áll. A község utcái, szobrokkal ékesített terei és parkjai tiszták,
rendezettek.
Látogasson el Alsómocsoládra!
Sehol nincs ilyen jó illatú levegõ. Itt a
virágok szebben nyílnak, a madarak
éneke az égig hangzik, a Szent Andráspatak csobogása, az erdõ suttogása új és
új titkokat mesél. Családokat, baráti
társaságokat, az ifjúságot várjuk egész
évben szeretettel:

A korszerû, három évvel ezelõtt felújított épület egész évben az ifjúság
rendelkezésére áll. Három szobája – 10
férõhelyes, 16 férõhelyes és 18 férõhelyes – emeletes ággyal berendezett,
minden szobához tartozik fürdõszoba és
WC, valamint egy közösségi tér. Az
épület környezete parkosított. A szálláshelyeket igénybe vevõk részére a
hét minden napján háromszori étkezést
biztosít a diákszálló szomszédságában
lévõ 100 adagos konyha.

Élménybirtok – Bikal
2011 a bikali Élménybirtokon a Mese éve! Az idei esztendõ az Élménybirtokon
meséket tartogat, mesékkel vár, meséket
hívogat és csalogat
elõ, mert úgy gondoljuk, a mese életünk
sója, gyerekeink számára pedig a világ és
az élet megismerésének legalapvetõbb eszköze.

w A Bikali Élménybirtok Magyarország egyedülálló családi
élményparkja, melyre külföldön
már számtalan példát találhatunk, mint pl. Anglia – Camelot
Tematikus Park, Warwickkastély,
Franciaország
–
Guédelon, Puy du Fou, Ausztria
– Varnatum.
w Az Élménybirtok egyszerre
három generációnak nyújt érdekes és tartalmas szórakozást,
gyermeket és felnõttet tanítva
szórakoztat, szórakoztatva tanít,
felidézi, elõvarázsolja a régi korok kultúrájában és szokásaiban
rejlõ értékeket, mert a fejlesztõ
nem titkolt szándéka volt, hogy

Y
G
HE

létrehozzon Közép-Európában
egy olyan újszerû, egyedülálló
világot, mely innovatív gondolkodást és nemzeti értéket is
képvisel egyszerre.
w Az Élménybirtok 7,5 hektáron fekszik, 14 ezer m2 beépített
területtel, mely több egységre
tagolódik: középkori falu, madaras színpad, óváros, fõtér, lovagi
küzdõtér és reneszánsz palota.
w Az Élménybirtok a középkor
világát idézi, és interaktív módon
tárja a látogatók elé történelmi
események, legendák felidézésével, korabeli mesterségek bemutatásával és vendéglátással.
w A mûködtetésében színé-
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Információk, szállásfoglalás: www.erdeiiskolaalsomocsolad.net; www.alsomocsolad.hu
Dicsõ Brigitta: 30/908-3557; dicso.brigitta@alsomocsolad.hu
Interaktív Tárház
a „Kölyök-Fészek”
Erdei Iskola otthona
Az Interaktív Tárház foglalkozásain az
általános iskolások tudása újfajta ismeretekkel, játékos-szórakoztató módon gyarapodik. Az épület legérdekesebb része
a kör alakú bemutatóterem, melynek
festett falához simuló terepasztalán látványpatak csordogál.
További érdekesség az épületben felfüggesztett Foucault-inga
és a tetõtéri teraszon lévõ szabadtéri csillagfigyelõ, valamint
a madármegfigyelõ. Az udvaron lévõ kemencében hagyo-

mányos ételek és sütemények készülnek. Az Erdei Iskola tanulói kalandozhatnak az erdõben, felfedezhetik annak élõvilágát. Megismerkedhetnek a csillagos
ég érdekességeivel, és a „Földanya kincsestárát” is megcsodálhatják.

Erdei tornapálya
Alsómocsolád egyik büszkesége a
2004-ben elkészült, a „Virágsûrûben” kialakított Erdei Tornapálya, Tanösvény és
Kirándulóközpont. A helyszínen erdei fajátékokon tehetik próbára
ügyességüket a túrázók, a tanösvény mentén az erdõ életét, állatés növényvilágát bemutató táblák
tájékoztatják az arra járókat.

Vendégház
és konferenciaközpont
Rendezvények, képzések, közösségfejlesztõ tréningek, helyi és térségi konferenciák színhelye a konferenciaközpont. A vendégház 4 kétágyas, fürdõszobás szobával színvonalas szálláslehetõséget nyújt. A tetõterében 8 db 4 ágyas,
fürdõszobás lakrész várja vendégeit.

Sportolási lehetõségek
A bitumenes, világítással ellátott
sportpályán lehetõség van kosárlabdázásra, kézilabdázásra és focizásra. 40 db
kerékpár és 10 db háromszemélyes kenu
bérlésére is mód nyílik.

Magyarország elsõ családi élményparkja, ahol életre kel a középkor
szek, statiszták, animátorok, kézmûvesek, oktatók, madarászok,
lovasok vesznek részt, akik a
„színfalak” elõtt és korhûen berendezett terekben megelevenedõ kort jelenítik meg, így válik
teljessé a látogató számára a középkori idõutazás.
w A mûködés elsõ éveiben az
Élménybirtok a reneszánsz kort
tûzte zászlajára, mert ez az életigenlõ, emberközpontú, a mûvészeteket, a tudományokat, a
mesterségeket felkaroló, újjászületést hirdetõ, Európára és a világra nyitott, izgalmas és mozgalmas kor mintául szolgálhat a ma
emberének is.

Á
J
A

Mit lehet csinálni
az Élménybirtokon?
Az Élménybirtokon részt vehetünk a középkori életben, megismerkedhetünk a reneszánsz kori ember szokásaival, mesterségeivel, különlegességeivel és
hétköznapi életével. Játszhat és
tanulhat a család minden tagja:
s A gyerekek megannyi titkot,
tudást, készséget ismerhetnek
meg az Apródképzõben
s Gyermek és felnõtt lovagias
játékokban, lovakban és nemes
küzdelmekben gyönyörködhet a
Lovagi küzdõtéren
s Közösen játszhat a család a
Labirintusjátékban
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s Kicsi és nagy középkori viseletbe bújhat, hogy a mese részesévé váljon
s Az ízek és kulináris élvezetek hódolóit lovagi lakomák várják
s Gyermek és felnõtt számára
egyaránt izgalmasak a legkülönfélébb, autentikus kézmûves
foglalkozások (fazekasság, bõrmívesség stb.)
s Az Élménybirtokon lovagolni éppúgy lehet, mint csacsifogatozni
s Az állatsimogatóban bárányok, csacsik, malacok és még
ki tudja, miféle „népek” várják a
simogatást

Kárász
A már Tolna felé szelídülõ

baranyai hegyek közé
szorult falu úgy bukkan
ki a dombok és erdõk
közül, mintha egyenesen szelíd népmesék ölében ülne.

Ahogy közeledem, a völgyben itt-ott
kikandikál a zöld rengetegbõl egy-egy
fehér ház – a tiszta utakat lombos fák
árnyékolják –, elhagyom az egyik malmot, el a másikat is – a lapátkerekek
forgatják, csobogtatják a patak vizét
–, s a malmok fölött jegenyék állnak.
Aztán elém tûnik a templom tornya
olyan szépen s olyan, már-már levelezõlapszerû szabályossággal, hogy szinte bántana, ha nem volna mindez
olyan nagyon élõ, olyan nagyon meleg,
életszagú. De az árok szélén tehenet legeltet egy gyerek, odébb libákat õriz
egy kislány. A templom körül ülnek a
házak. Vakító fehérek, faragott kerítésûek, szinte mosolyognak. Mondom,
már-már olyan az egész, mintha egy
optimista színmûhöz készítették volna
díszlettervezõk, vagy plakátnak: utazgassunk hazánk földjén! Sok itt a
vendég, a városi úr, aki krajcárt ad a
gyereknek, megveszi a gyümölcsöt, nótát kérdez a libapásztortól, szalonnát
süt békésen a domboldalon, s a „dicsértessék”-re tisztességgel visszaköszön, hogy „mindörökké” – írja Török
Sándor meseíró a 30-as évek derekán Kárászról.
A falu a régmúltban és a jelenkorban is gyakran töltött be kezdeményezõ szerepet. Itt mûködött a magyar természetvédelem egyik kezdeti megnyilvánulása, a barcelonai
világkiállítás aranyérmével büszkélkedõ Elsõ Magyar Fészekodú Gyár.
E század harmincas éveiben itt rin12

A hely szelleme
„Valahol a Mecsek rengetegének közepén, de az
is megeshet, hogy valamelyik csücskében (talán éppen az északkeleti szegletén), létezett egy pirinyó falucska, melyet valamikor manók népesítettek be.
Zölderdõfalván mostanság csak három szem manóka éldegélt, akik idejük java részét azzal töltötték,
hogy az ódon, kissé elavult gyárukban mindenféle
finomságot készítettek.”
(Az erdõ íze)

gott a magyar falusi vendégfogadás
bölcsõje, melynek köszönhetõen ma
is hét magán- és egy ifjúsági szálláshely várja a szálláskeresõket. Napjainkban a helyi Keleti-Mecsek

Tourinform iroda szolgál iránytûként ebben a zöld rengetegben az
ideutazni vágyók részére, valamint
innen indulnak ki a települést bemutató FALUSÉTÁK is.

Kiemelt ajánlat
Nemrég készült el a településen az ún.
FALUSÉTÁK tematikus út, mely során a
vendégek megismerkedhetnek a falu látványosságaival, érdekességeivel. Meghitt,
vendégváró csöndje alapján aligha sejteni,
hogy ez a kicsiny falu tele van hangos nevetésre fakasztó mesékkel, anekdotákkal,
huncutságokkal, melyeket a Pajtaszínházban a hagyományõrzõ táborok alkalmával el
is játszanak. „Jó itt lakni az erdõ mellett” –
vallják az alig négyszáz lelket számláló faluban élõk. Mezei Ottó fazekasmester keze alól agyagon nyíló virágok kerülnek elõ. A MESEKERT a gyerekek számára igen érdekes szórakozási lehetõséget nyújt, hiszen a játszótér keretében különbözõ baranyai népmondákat ábrázolnak óriásbábnyi játékelemek. S ezenkívül is sok érdekességgel ismerkedhet meg az érdeklõdõ. Nem kell mást tennie, csak követni a piros-kék lábnyomocskákat.

TOURINFORM
KELETI-MECSEK
Petõfi u. 36.
Tel.: 72/420-074
karasz@tourinform.hu
www.keleti-mecsek.hu
INFORMÁCIÓ

MEZEI-TANYA
Mezei Attiláné

Helyi termék, kézmûvesség, turisztika
Tel.: 72/420-068
30/591-1125
panyorandrea@freemail.hu
www.panyorhaz.atw.hu
falusi vendégház / ***
különálló ház, 6 férõhely
SZELI-HÁZ
Szeliné Oláh Márta

30/502-8260
evalobl@vipmail.hu
www.g-portal.hu/loblhaz
falusi vendégház / ***
lakrész, 9 férõhely

MEZEI OTTÓ
FAZEKAS

VIDA-HÁZ
Somfai Ildikó
Kárász, Kültelek u. 5.
Tel.: 72/420-080
Kézmûves bemutató,
kerámiavásárlás

Kültelek u. 5.
Tel.: 72/420-032
30/862-8175
mezeitanya@gmail.com
www.falusi.hu/
mezeitanya
falusi vendégház / ***
lakrész, 4 férõhely

Petõfi u. 32.
Tel.: 72/420-053
30/465-4911
www.falusi.hu/szelihaz
falusi vendégház / ***
lakrész, 4 férõhely,
falusi vendégasztal

NAGY-HÁZ
Nagy Lászlóné

KÕVÁRI-HÁZ
Kõvári Jánosné

Fürdõ u. 18.
Tel.: 72/420-337
30/398-4778
www.vandorok.hu/
szallas/vidahaz
falusi vendégház / ***
különálló ház, 7 férõhely

MECSEKERDÕ ZRT.
ERDEI
MELLÉKTERMÉKFELDOLGOZÓ
ÜZEME

KÁRÁSZ
GYÖNGYSZEME
IFJÚSÁGI TÁBOR
Lép Péter
Kárász, Kültelek u.
Tel.: 30/664-6248
Natúr almalé vásárlás
MÉZ

Petõfi u. 5.
Tel.: 72/520-062
30/959-9134
nine73@freemail.hu
www.karasz.hu
falusi vendégház / ***
lakrész, 5 férõhely
PANYOR-HÁZ
Panyor Andrea
Petõfi u. 13.

Petõfi u. 27.
Tel.: 72/420-045
30/421-0958
www.falusi.hu/szelihaz
falusi vendégház / ***
lakrész, 8 férõhely
LÕBL-HÁZ
Lõbl Zoltánné
Ibolya u. 4.
Tel.: 72/420-085

Fürdõ u. 20.
Tel.: 30/439-2399
tabor@faduda.hu
www.karaszgyongyszeme.hu
ifjúsági szállás,
apartmanok, 50 férõhely
BOR
Kárász Borbaráti
Egyesület
Tel.: 72/420-000

Márton Tibor
Kárász, Petõfi u. 12.
Németh Rudolf
Kárász, Ady u. 20/A
Piller Zsolt
Kárász, Petõfi u. 42.
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Magyaregregy
ban két gyermek
„A pafürtak
dik: egy fiú meg egy leány. Nem illik tán, hogy
együtt fürödnek, de õk
ezt nem tudják: a fiú
alig hétesztendõs, a leány két évvel fiatalabb.
Az erdõben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen
sütött. A víz tetszett nekik. Fürödhetnek: nem
látja ott õket senki. A pécsi út jó messze van oda,
s az erdõ végtelen.
Az a kis falu, ahova a két gyermek
való, a Mecsek egy völgyében rejtõzködik. Valami harminc vályogház meg
egy nagy kõház mindössze. Az ablakok olajos vászonból vannak minden
házon. Az úri házon is. De máskülönben olyan házak, mint a mostaniak. A
kis falut sûrû fák lombozzák körül, s
a lakók azt gondolják, hogy a török sohase talál oda. Hogy is találna? Az út
meredek, szekérnyom nincs. Torony
sincs. Az emberek élnek, halnak a kis
rejtekfaluban, mint az erdei bogarak...”
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)
Magyaregregy a Kelet-Mecsek
északi peremén fekszik, a Boldogasszony-völgyében. Egregy azokról
az égerfákról kapta nevét, amelyek
a mai napig a falun átfolyó Völgységi-patakot két oldalról többé-kevésbé kísérik. A vidék szépsége számos tudóst, írót bûvölt el, bírt mara14

A hely szelleme
„Bozót zörren, az érkezõ vadász nem hisz
a szemének. Álmodom?! Ki vagy, kérdé, de
hang nem hagyja el ajkát. A kérdés azonban
ott rebeg kettejük között. Nincs nevem, feleli a lány szavak nélkül. Kit átok sújt, elveszti nevét. A rengeteg erdõn szél morajlása fut
keresztül.”
(Máré-vára)

dásra. A település határában játszódik Gárdonyi Géza Egri csillagok c.
regényének nyitójelenete, melynek
színhelyét az 1882-es évben fedezte
fel az író. A múltat idézi a falu fölé
magasodó Máré-vár is, mely egy
kellemes erdei séta végállomása lehet. Híres a település Kisasszonynapi búcsújárása, csodatévõ erejérõl
nevezetes Szent-kútja. A tánc sze-

retete már a harmincas években, a
Gyöngyösbokréta idején virágzott
Magyaregregyen. Ezt a hagyományt
képviseli ma a Magyaregregyi Hagyományõrzõ Tánccsoport és Dalkör. A helyi lakosok vendégszeretete, kedvessége, minden igényt kielégítõ szálláshelyek garantálják az
idelátogatók tökéletes kikapcsolódását.

Kiemelt ajánlat
Magyaregregyrõl lévén szó, mit lehetne mást kiemelni, mint a Máré-várat.
Felkapaszkodni a várdombra, kiülni a kõfalra, nézni a Vár-völgyet, a szomszédos dombokat, hegyeket. A Gergely–Éva-forrásnál elmélázni egy pillanatra az
Egri csillagokról, az Iharos-kútnál, vagy a Mária-kútnál inni egy jót, a Pásztorforrás rétjén szundítani egy fél órát, miközben eldöntheti az ember, felmászik-e a Cigány-hegyi kilátóra. S mikor visszaér a megfáradt vándor a strandhoz, lubickolni egyet a Máré-csárdai vacsora elõtt. Lehet ennél pompásabb?

MÁRÉ-VÁR
KÖRNYÉKI
VENDÉGFOGADÓK
EGYESÜLETE
Árpád u. 10.
Tel.: 72/420-506
30/607-3445
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu
INFORMÁCIÓ

Helyi termék, kézmûvesség, turisztika
www.kissvajc.hu
falusi vendégház / ****
Különálló ház, 6 férõhely
KOZMANN-HÁZ
Kozmann József

falusi vendégház / ****
különálló ház, 6 férõhely
DEÁK-HÁZ
Kovácsné Deák Irén

ANTAL-HÁZ

Árpád u. 10.
72/420-346; 30/607-3445
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu
falusi vendégház / **
különálló ház, 4 férõhely

Rákóczi u. 61.
Tel.: 72/420-363
30/234-6335
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu
falusi vendégház / ****
különálló ház, 6 férõhely
PÓRA-HÁZ
Czikláné Bálint Tünde

Kossuth u. 146.
Tel.: 72/420-378
30/279-9628
info@keleti-mecsek.hu
www.keleti-mecsek.hu
falusi vendégház / ***
különálló ház, 13 férõhely

GÁBOR-HÁZ
Gáborné Kalina Edit

Zrínyi u. 43/A
Tel.: 30/229-1806
info@kissvajc.hu

Várvölgyi u. 2.
Tel.: 72/420-126
30/494-3587
info@campingmarevara.hu
VÉN DIÓFA
ESZPRESSZÓ

VADGESZTENYE
PANZIÓ
Kocsis Gabriella
Kossuth u. 70.
Tel.: 72/420-571

BENCZE-HÁZ
Bencze Bernadett

Árpád u. 8.
72/420-506
30/607-3445
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu
falusi vendégház / ****
különálló ház, 4 férõhely

MÁRÉ CSÁRDA
Bencze Bernadett

Rákóczi u. 97.
Tel.: 72/420-320
30/695-8045
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu
falusi vendégház /***
különálló ház, 4 férõhely
ZSUZSANNA
VENDÉGHÁZ
Buzásné
Tarr Zsuzsanna

Kossuth u. 25.
30/411-2667
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu

Petõfi u. 13.
Tel.: 72/420-573
30/345-2857
info@vg-panzio.hu
www.vg-panzio.hu
27 férõhely
MÁRÉ KEMPING
Bencze Bernadett

Várvölgyi u. 2.
Tel.: 72/420-126
30/494-3587
info@campingmarevara.hu
50 db sátorhely

MÉZ
Rónai István
Kossuth u. 116.
Balogh Imre
Petõfi u. 21.
Walcz Antal
Kossuth u. 83.
Vókó József
Rákóczi u. 109.
ZÖLDSÉG,
GYÜMÖLCS, VIRÁG
Vincze Gabriella
Kossuth u. 11.
Taller Ernõné
Rákóczi u. 91.
KECSKESAJT, TEJ
Nebojsza László
Kossuth u. 63.
BABAKÉSZÍTÉS,
VARRÁS
Dicsõ Sándorné
Kossuth u. 49.
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Hosszúhetény
„A legenda szerint Szent

László király egy alkalommal ezen a vidéken
vadászott. A vadászat
közben hirtelen vihar
tört ki, a király egy remetebarlangban húzódott
meg, megmeneküléséért
hálából egy kis kápolnát
építtetett a remetéknek.
Ez az építmény lett
Püspökszentlászló alapja.
Korabeli írások alapján
bizonyos, hogy ebben az
idõben a Zengõ északi oldalán éltek remeték”.
(Falutörténet)

Egy 1721-es dokumentum romtemplomként említi az elsõ kis kápolnát. Ebben az idõben telepedett
le Fr. Joannes Reinhard Uhl, aki
rendtársaival 1725 körül az elsõ kápolna romjaiból újabb kis templomot emelt a faluban. A pécsváradi
bencés kolostor mellett ez volt a
második Istenháza a területen. A
nép, értesülvén arról, hogy jámbor
remeték laknak itt, lassacskán ide
zarándokolt, és megtelepedett a
templom körül.
Hosszúhetény a Kelet-Mecsek
tövében, a Zengõ és a Hármas-hegy
völgyének déli lankáin épült falu,
melyhez szervesen, közigazgatásilag is kapcsolódik a Zengõ északi
völgyében fekvõ Püspökszentlászló,
16

A
hely szelleme
„De nem csak az embereket gyámolította.
Épp úgy segített a növényeken, bajba jutott állatokon is, ha a szükség úgy hozta. Szárnyaszegett madárfiókán, hullott szirmú vadvirágon.
A népek azt rebesgették, szót ért a túlvilági teremtményekkel is. Lidércekkel, tündérekkel,
garabonciásokkal. Talán még a tûznek, szélnek is parancsolni tud! Felhõkön jár…”
(A bölcs remete)

illetve északra, a 420 méter magasságban lévõ, egykori üveghutáiról
nevezetes település, Kisújbánya.
A III–IV. századból megmaradt
római kori villa nyomai bizonyítják,
hogy Hosszúhetény Pannónia egy

kisebb, de jelentõs települése volt.
Az elsõ írásos feljegyzések szerint
Hetyn néven a pécsváradi apátsághoz tartozott, majd a török kiûzése
után kapta mai elnevezését.

Kiemelt ajánlat
Zarándokútra hívjuk kedves vendégeinket, melynek során a Zengõvidék
néhány szakrális helyét keressük fel. Induljunk el Hosszúhetény templomától. Egy órányi sétával kiérünk Püspökszentlászlóra, majd a remeték egykori templomát érintve továbbmegyünk a Zengõ oldalában megbújó Máriakápolnáig. Ha szerencsénk van utunk során – április végén, május elején –,
virágoznak a bánáti bazsarózsák. A Szent Ferenc-kápolnát érintve jutunk el
a kisújbányai templomhoz, a helyi Szent Márton zarándokút kiindulópontjához. A természetjárók szerint az Óbányai-völgyben dobog a Mecsek szíve,
ha egy pillanatra megpihenünk a Csöpögõ-sziklánál, talán meghallhatjuk a
hegy lüktetését. Hát csendesedjünk el egy pillanatra.

HOSSZÚHETÉNYI
FALUSI TURIZMUS
ÉS VENDÉGVÁRÓK
EGYESÜLETE
Berki u. 12.
Tel.: 30/ 526-9494
hetenyturizmus@
t-online.hu
INFORMÁCIÓ

MACKÓLAK
VENDÉGHÁZ
Abonyi Bea

Püspökszentlászló 10.
Tel.: 72/490-332
mackolakvendeghaz@
yahoo.com
www.mackolak.hu
Ökoporta / ****
lakrész, 12 férõhely
DÖMÖS-HÁZ
Dömös Tiborné

Helyi termék, kézmûvesség, turisztika
Püspökszentlászló 22.
Tel.: 72/490-018
20/338-1987
zengolak@zengolak.hu
www.zengolak.hu
ökoporta / ****
különálló ház, 8 férõhely

Csókakõ u. 13.
Tel.: 72/490-335
30/959-8559
igalacz@t-online.hu
www.csvh.hu
falusi vendégház / ****
lakrész, 12 férõhely

Berki u. 12.
Tel.: 72/490-108
20/252-7377
info@helian.hu
www.helian.hu
programszervezés,
kerékpárkölcsönzés

MENEDÉK-HÁZ
Dr. Müller Zsuzsanna

ZENGÕ VENDÉGHÁZ
Molnárné Fuchs Erika

FOLYÓ
ÉS PALACKOZOTT
BOROK
Zsótér Ferenc

Zengõ u. 6.
Tel.: 72/490-451
30/597-8506
mullerzsuzsa@gmail.com
www.menedek-haz.hu
ökoporta / **** lakrész,
4+2 férõhely, félpanzió
BERKENYE
VENDÉGHÁZ
Gajdócsi László

Fõ u. 57.
Tel.: 72/490-328
30/373-3424
molnarf@chello.hu
www.hosszuheteny.hu
ökoporta / ***
különálló ház,
4+2 férõhely

7694 Hosszúhetény,
Iskola u. 63.
LEKVÁROK,
PÁLINKÁK
Kacsándi Márta

TOBAK-HÁZ
Tobak Ferencné

7694 Hosszúhetény,
Morolo u. 16.
Püspökszentlászló 13.
Tel.: 72/490-476
20/851-9332
www.hosszuheteny.hu
ökoporta / ***
különálló ház,
8+4 férõhely

Zengõ u. 15.
Tel.: 72/490-025
30/282-3962
gajdocsie@dravanet.hu
www.berkenye.lapunk.hu
falusi vendégház / ***
lakrész, 4+2 férõhely

Bencze u. 14.
Tel.: 72/490-159
70/562-6860
www.hosszuheteny.hu
falusi vendégház / ***
lakrész, 4 férõhely,
teljes ellátás

ZENGÕLAK
VENDÉGHÁZ
Farády László

CSÓKAKÕ
VENDÉGHÁZ
Galácz István

HELIAN NATOUR BT.
Vass Adrienn
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Kiemelt rendezvények
a Keleti-Mecsekben és a Hegyháton
Alsómocsolád
július 2.
Palacsintás Király Fesztivál
és Falunap
Helyszín: SZÍN-TÉR
szeptember 3.
Szüreti Fesztivál
Helyszín: Konferenciaközpont

Bikal
július 24.
Búcsú
Helyszín: Központi Park
augusztus 20.
Falunap
Helyszín: Központi Park

Hosszúhetény
július 2.
Aratónap
Helyszín: Lovaspálya, Tájház
augusztus 14.
Népviseletek Napja
Helyszín: Templom, Tájház

szeptember 10.
Üveges Hétvége
Helyszín: Pusztabánya
szeptember 17.
Mesés Mecsek,
Kulturális Örökség Napja
Helyszín: Püspökszentlászló
szeptember 24.
Hetényi Szüret
Helyszín: Sportpálya
november 12.
Márton-napi Búcsú
Helyszín: Kisújbánya

Kárász
július 2.
Gombafesztivál
Helyszín: Almalé-üzem

szeptember
Egregyi Szüret
Helyszín: Arnold-ház

Máza
augusztus 13.
Falunap
Helyszín: Iskola
szeptember 17.
Diófesztivál
Helyszín: Mûvelõdési Ház

Szászvár
augusztus 20.
Falunap
Helyszín: Faluház
október 1.
Szászvári Szüret
Helyszín: Faluház

Magyaregregy
szeptember 11.
Egregyi Búcsú,
Falunap
Helyszín: Arnold-ház

Vékény
július 16.
Falunap
Helyszín: Faluház

Irodák, munkatársak
Központi iroda
7370 Sásd, Szent I. u. 14. (72/475-609)

Mecsek–Völgység–Hegyhát Helyi
Akciócsoport szervezeti felépítése

További irodák
7342 Mágocs, Szabadság u. 39. (72/451-110/21)
7349 Szászvár, Május 1. tér 1. (72/389-688)

LEADER Helyi Akciócsoport neve:
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Munkaszervezet vezetõ
Vidák Krisztina/forrai.kriszti@gmail.com (30/432-4358)

Elnök
Dr. Finta István/finta@rkk.hu
Alelnökök
Hõnig Mária/polgarmester@magocs.hu
Kovács Gyula/magyarhertelend@freeweb.hu
Döntéshozó testületi tagok
Gelencsér Gábor/polgarmestergodre@gmail.com
Dicsõ László/mocsolad@t-online.hu
Dr. Csörnyei László/lasa25@t-online.hu
Hohn Krisztina/hohnkriszta@freemail.hu
Rostás Viktor/rostas@externet.hu
Mezei Attila/karasz@tourinform.hu
Niedermayer József/mindep@mindep.t-online.hu

Kiadja:
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
Dr. Finta István elnök
A kiadvány a Keleti-Mecsek Egyesület
és a Mecsek-Völgység-Hegyhát
Egyesület együttmûködése
révén valósult meg
BARANYAI ÉLMÉNY MAGAZIN
7332 Magyaregregy, Rákóczi utca 49.
A dõlt betûvel szedett „A hely szelleme” címû részletek
Császár Levente Mecseki mendemondák címû
gyûjteményébõl származnak
Rajz: Pál Rita, Szabó Dávid, Kõ Boldizsár
Fotó: Müller Nándor

Munkatársak
Császár Levente/karasz@tourinform.hu (30/420-4629)
Hirt Balázs/hirtbalazs@gmail.com (30/424-5483)
Dr. Fintáné Sipos Ildikó/sophie@icedsl.hu
(30/273-1149)
Jónásné Tornyi Elza/elzatornyi@gmail.com
(30/421-6891)
Uti Orsolya/utiorsi86@gmail.com (30/413-1367)
www.mvh-hacs.hu
KELETI-MECSEK EGYESÜLET
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
www.keleti-mecsek.hu

7333 Kárász, Petõfi u. 36.
Tel./fax: 72/420-071
karasz@tourinform.hu

