


1. Köz biz ton ság fej lesz té se

Tá mo ga tás ve he tõ igény be az ön kor mány zat ok, ci vil szer ve ze tek
szá má ra, a te le pü lé sek köz biz ton sá gát szol gá ló meg fi gye lõ rend -
sze rek lét re ho zá sá ra, új pol gár õr sé gek ki ala kí tá sá ra, ill. a meg lé võ
pol gár õr sé gek tech ni kai fel sze relt sé gé nek fej lesz té sé re. Gya lo gos-
át ke lõk ki ala kí tá sá ra, „fek võ rend õrök”, kor lá to zó táb lák el he lye zé sé -
re, se bes ség mé rõk ki he lye zé sé re, me lyek kel biz ton sá go sab bá te he -
tõ a köz úti for ga lom a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén. Ezek hez a
fej lesz té sek hez kap cso ló dó mar ke ting te vé keny ség tá mo ga tá sa.

2. Kul tu rá lis, sza bad idõs, sport szol gál ta tá sok, kö -

zös sé gi szín te rek, val lá si, ke gye le ti ren del te té sû in -

gat la nok, esz kö zök fel újí tá sa, fej lesz té sé nek tá mo -

ga tá sa

Tá mo ga tás ve he tõ igény be az ön kor mány zat ok és nonprofit szer -
ve ze tek ál tal fenn tar tott kö zös sé gi lé te sít mé nyek, sport pá lyák, sza -
bad té ri szín pad ok, ren dez vény te rek, lõ te rek és stran dok fel újí tá sá -
ra, kor sze rû sí té sé re. A kul tu rált ver seny zé si, spor to lá si fel té te lek
meg te rem té sé re, a sport pá lyák mi nõ sé gé nek és a ki szol gá ló egy -
sé gek nek a fej lesz té sé re. Tá mo ga tás ve he tõ igény be az egy há zi
ke ze lés ben ál ló te me tõk, ra va ta lo zók, kál vá ri ák, ke resz tek, fe szü -
le tek, ha rang lá bak fel újí tá sá ra, ki ala kí tá sá ra, va la mint ke gye le ti
esz kö zök, temp lo mi or go na be szer zé sé re, ja ví tá sá ra. Ezek hez
kap cso ló dó mar ke ting te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ra.

3. Ci vil szer ve ze tek te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa

A tá mo ga tás a ci vil tár sa da lom erõ sí té sét, a szer ve ze tek tár sa dal -
mi sze rep vál la lá sá nak se gí té sét, va la mint a szer ve zet te vé keny sé -
gé nek fej lesz té sét szol gál ja. Cél azon ci vil kez de mé nye zé sek tá -
mo ga tá sa, ame lyek a pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet ala pí tó do ku -
men tu má ban sze re pel nek: szak mai, te ma ti kus ren dez vé nyek,
drog meg elõ zé si fó ru mok, pár be széd kö rök, kép zé sek, ki ál lí tá sok,
új ság, fo lyó irat (mar ke ting te vé keny ség) és mind ezek meg va ló sí tá -
sát szol gá ló inf rast ruk tu rá lis és esz köz be szer zé sek.

4. Te ma ti kus utak ki ala kí tá sa

1.) kom po nens: Fa lu sé ták ki ala kí tá sá ra (fel fes tés és ter ve zés) és a
hoz zá kap cso ló dó ki ad vány el ké szí té sé re (le po rel ló, kö zös úti -
könyv, me se könyv, webes meg je le nés). 
2.) kom po nens: A kéz mû ve sek, ipar mû vé szek szá má ra nyi tott mû -
he lyek meg va ló sí tá sá ra, ahol ki ál lí tá sa i kat meg tart hat ják, te vé -
keny sé gü ket be mu tat hat ják. 
3.) kom po nens: Me se ker tek vagy ro ma skan zen ki ala kí tá sá ra 
4.) kom po nens: Több funk ci ós tú ra út vo na lak ki ala kí tá sá ra (ke rék -
pá ros, lo vas-, gya lo gos, za rán dok út). 
5.) kom po nens: Te ma ti kus tá bo rok lét re ho zá sá ra.
Tá mo ga tás kom po nen sen ként is igény be ve he tõ. 

5. Él mény köz pon tú szol gál ta tá sok fej lesz té se a fa -

lu si és ökoturizmus te rén

1.) kom po nens: A „öko-stelázsi” szol gál ta tás fel tét ele i nek meg te -
rem té sé re. 
2.) kom po nens: Webes, online rend szer ki ala kí tá sá ra, mely tu risz -
ti kai te vé keny sé gek ösz tön zé se, fej lesz té se ér de ké ben jön lét re.  
3.) kom po nens: Olyan tu risz ti kai szol gál ta tá sok ki ala kí tá sá nak tá -
mo ga tá sa, mely a tu risz ti kai szol gál ta tók, he lyi ter me lõk, kéz mû ve -
sek és ipar mû vé szek együtt mû kö dé se in ala pul.
4.) kom po nens: Tu risz ti kai vonz erõ vel ren del ke zõ, ma gas szín vo -
na lú, több éve meg ren de zés re ke rü lõ ren dez vé nyek, me lyek a he -

lyi ter me lõk, kéz mû ve sek vagy ipar mû vé szek együtt mû kö dé sei ré -
vén jön nek lét re. 
5.) kom po nens: „Ökoporta” mi nõ sí té si rend szer fel tét ele i nek meg -
te rem té se, ill. to vább fej lesz té se.
A kom po nen sek önál ló an is pá lyáz ha tó ak.

6. A nem me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok ar cu la ti

meg úju lá sá nak és mar ke ting te vé keny sé gé nek tá -

mo ga tá sa

A nem me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok mar ke ting cé lú te vé keny sé gé -
re, va la mint mar ke ting esz kö zök ki ala kí tá sá ra, be szer zé sé re, rep re -
zen tá ci ós és szó ró anyag ok ké szít te té sé re. A tér ség he lyi ter mé ke i -
rõl, ter me lõ i rõl szó ló adat bá zis lét re ho zá sá nak tá mo ga tá sá ra.
A vál lal ko zás ar cu la tá nak, vagy egyes ar cu lat ele me i nek ki ala kí tá -
sá ra, fej lesz té sé re. 

7. Te le pü lé si sza bad idõ park kis lép té kû inf rast ruk -

tú ra-fej lesz té se

Kom ló te le pü lés jo go sult te le pü lés ré szei szá má ra, sza bad idõ park
ki ala kí tá sá ra: sza bad té ri szín pad le fe dés re, te rep rende zés re, nö -
vény zet ir tás ra, fa ül te tés re, ját szó té ri esz köz park bõ ví té sé re, nyár -
sa lóhe lyek ki ala kí tá sá ra, asz ta lok, pa dok, hul la dék gyûj tõk ki he lye -
zé sé re, ke rí tés épí tés re. Mar ke ting te vé keny ség önál ló an nem tá -
mo ga tott.

8. Az ÚMVP I. és II. ten ge lyé bõl nem tá mo ga tott,

kis lép té kû er dõ- és me zõ gaz da sá gi fej lesz té sek tá -

mo ga tá sa

1.) kom po nens: He lyi ter mé kek elõ ál lí tá sá nak, fel dol go zá sá nak, pi -
ac ra ju tá sá nak elõ se gí té se, il let ve pá lin ka fõ zõ be szer zé se és ki -
ala kí tá sa. 
2.) kom po nens: Az ökotermékek elõ ál lí tá sa, fel dol go zá sá nak, va la -
mint pi ac ra ju tá sá nak elõ se gí té se, ökofarmok ki ala kí tá sa. 
3.) kom po nens: A me zõ- és er dõ gaz da sá gi mel lék ter mé kek új ra -
hasz no sí tá sá nak, fel dol go zá sá nak és pi ac ra ju tá sá nak elõ se gí té se. 
4.) kom po nens: A szar vas gom ba ter mesz té sé nek, fel dol go zá sá -
nak, va la mint pi ac ra ju tá sá nak elõ se gí té se.
Az egyes kom po nen sek önál ló an is pá lyáz ha tók.

9. A vi dé ki sa já tos sá gok há ló zat ba szer ve zõ dé sé -

nek elõ se gí té se

A HACS te rü le tén mû kö dõ vál lal ko zók, ci vil szer ve ze tek há ló za ti
együtt mû kö dé sé nek ki ala kí tá sá ra, va la mint a hoz zá kap cso ló dó
mar ke ting te vé keny ség re. Ezen be lül: pro jek tek elõ ké szí té sé re,
meg va ló sí tá sá ra, pro jek tek ös  sze fo gá sá ra, irá nyí tá sá ra, a tér sé gi
erõ for rás ok fel hasz ná lá sá nak ko or di ná lá sá ra. 

10. A kis ter me lõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz, ill.

ki ala kí tá sá hoz szük sé ges fel té te lek tá mo ga tá sa

A kis ter me lõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz, ill. ki ala kí tá sá hoz szük sé -
ges fel té te lek tá mo ga tá sá ra, mar ke ting te vé keny ség re. He lyi ter -
me lõk ter mé ke i nek – az ér vény ben lé võ ma gyar jog sza bály ok nak
meg fe le lõ en – pi ac ra jut ta tá sá ra és ér té ke sí té sé re. A ha tó sá gi elõ -
írá sok nak és jog sza bály ok nak meg fe le lõ fel dol go zó he lyi sé gek ki -
ala kí tá sá ra.

A pályázati források várhatóan 
2011 szeptemberétõl nyílnak meg

LEADER cél te rü le tek
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Mit jelent a LEADER?
A LEADER fran cia ere de tû be tû -

szó – Li a i son Entre Actions pour le
Development de l'Economie Rurale
–, ami nek a je len té se: „kö zös sé gi
kez de mé nye zés a vi dé ki gaz da ság
fej lesz té sé ért”. Az Eu ró pai Köz tár -
sa ság ál tal 1991-ben el in dí tott kö -
zös sé gi kez de mé nye zés gaz da sá gi,
tár sa dal mi és kör nye ze ti prob lé mák
he lyi meg ol dá sá val se gí ti elõ a fenn -
tart ha tó fej lõ dést Eu ró pa vi dé ki te -
rü le te in. Az ak ko ri ti zen öt uni ós
tag ál lam cél ja az el sze gé nye dõ és el -
öre ge dõ vi dé ki tér sé gek to váb bi le -
sza ka dá sá nak meg ál lí tá sa volt, és a
las san két év ti ze des gya kor lat – az
az óta csat la ko zott to váb bi or szá gok -
ban is – iga zol ni lát szik a prog ram
lét jo go sult sá gát.

Mecsek–Völgység–
Hegyhát Egyesület

A Kom lói és a Sásdi Kis tér ség
össze fo gá sá nak ered mé nye ként
2006 no vem be ré ben lét re jött az a
vi dék fej lesz té si kö zös ség, mely az
ön kor mány za ti ve ze tõk bõl, ci vil
szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl és vál lal -
ko zók ból ál ló 194 ala pí tó dön té se
alap ján a Mecsek–Völgység–Hegy-
hát ne vet vi se li.

A vi dék fej lesz té si egye sü let stra -
té gi ai cél ja a he lyi la kos ság élet kö -
rül mé nye i nek ja ví tá sa, az egész tér -
ség gaz da sá gi, tár sa dal mi éle té nek
fej lesz té se. Rö vid tá vú cé lunk az Új
Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Stra -
té gi ai Terv ke re tén be lül az eu ró pai
uni ós és a ha zai for rá sok ra tá masz -
kod va lét re hoz ni egy olyan
LEADER ak ció cso por tot, amely le -
he tõ sé get biz to sít ar ra, hogy cél ja in -
kat jó részt sa ját ma gunk ha tá roz zuk
meg, és sa ját kö zös sé günk dönt sön
azok meg va ló sí tá sá ról.

Mind a je len le gi kö zös ség, mind
pe dig a LEADER ak ció cso port mû -
kö dé sé nek alap el ve az alul ról fel fe lé
épít ke zés. Ez azt is je len ti, hogy a
tér ség min den egyes ál lam pol gá rá -
nak le he tõ sé get kell biz to sí ta ni ar ra,
hogy mun ká já val, vé le mé nyé vel se -
gít se a kö zös ség, il let ve az egész
tér ség cél ja i nak si ke res meg va ló sí -
tá sát. Hon la pun kat ezért hoz tuk lét -
re, to váb bá azért, hogy fo lya ma to san
tá jé koz tas suk a la kos sá got az ak tu á -
lis ese mé nyek rõl, és ugyan így vár -
juk azo kat az ész re vé te le ket, ame -
lyek se gí tik kö zös cél ja ink meg for -
má lá sát és meg va ló sí tá sát.

Települések listája
Ág, Alsómocsolád, Bakóca,

Baranyajenõ, Baranyaszentgyörgy,
Bikal, Bodolyabér, Egyházaskozár,
Felsõegerszeg, Gerényes, Göd re,
Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Ká -
rász, Kisbeszterce, Kishajmás,
Kisvaszar, Kom ló, Köb lény, Li get,
Magyaregregy, Magyarhertelend,
Ma gyar szék, Mágocs, Mánfa, Má za,
Mecsekpölöske, Mekényes, Me zõd,
Mindszentgodisa, Nagyhajmás,
Oroszló, Palé, Sásd, Szágy,
Szalatnak, Szár ász, Szász vár,
Tarrós, Tékes, Tó fû, Tor más, 
Var ga, Vásárosdombó, Vázsnok,
Vékény

Tu risz ti ka, he lyi 
ter mék, kéz mû ves ség
és „a hely szel le me”

Mi vel ez idá ig mind a le zaj lott
LEADER, mind pe dig az ÚMVP
prog ra mok leg nép sze rûbb pá lyá za ti
le he tõ sé gét a tu risz ti ka je len tet te
(pá lyá za tok 50%-a), ezért je len ki ad -
ványt en nek szel le mé ben kí ván tuk
el ké szí te ni, így a tá jé koz ta tó fü zet tel
el sõd le ge sen a leg ak tí vabb cél cso -
por tot, a Ke le ti-Me csek mikrotérség
fa lu si és ökoturisztikai szol gál ta tó it
cé loz tuk meg, s ez zel egy ben ki csit
elõ re ve tít jük a két egye sü let 9. cél -
te rü let meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló tö -
rek vé sét, a vi dé ki sa já tos sá gok há ló -
zat ba szer ve zõ dé sét.

Dr. Finta Ist ván,
a Ke le ti-Me csek Egye sü let 

és a Mecsek–Völgység–Hegyhát
Egye sü let el nö ke

Tisztelt vendégeink, 
kedves kelet-mecsekiek!
in den bi zon  nyal már töb -

ben ta lál koz tak az zal a

ki fe je zés sel, hogy

LEADER. Ha más hol

nem, te le pü lé sek jel zõ táb -

lá ja alatt biz to san lát hat -

ták a fel ira tot: „LEADER,

Eu ró pai fa lu”. De hogy

pon to san mit is ta kar ez

a né hány be tû, ar ról sze -

ret nénk az önök ré szé re

né mi íze lí tõt nyúj ta ni.

En ged jék meg, hogy pár

gon do lat ban is mer tes sem

a Mecsek–Völgység–

Hegyhát Egye sü let

LEADER prog ram ját. 

M
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rdeje va gyon job ban

hos  szan, mint szé le sen

kiterjedésü az ugy ne -

vez te tett 'Metseki' He -

gyek ben bükk fák kal fel -

éke sít ve, mely több nyi -

re kõ szik lá val ked ves -

ke dik, ugy an  nyi ra:

hogy né mely he lye it a

kö vek és göd rök mi att

a jó szág mint le ge lõt

meg sem járhatya.”
(Fa lu tör té net)

Má za a Ke let-Me csek egyik le -
gye zõ sze rû en szét nyí ló völ gyé ben,
a Má zai-vad víz és a Völgy sé gi-pa -
tak ta lál ko zá sá nál hú zó dik meg. Er -
dõk és gon do zott me zõ gaz da sá gi
te rü le tek fog ják köz re. Ter mé sze ti
adott sá gai igen jó le he tõ sé get biz -
to sí ta nak er dei ki rán du lá sok ra, va -
dá szat ra, pi he nés re. A te le pü lé sen
mû kö dõ ci vil szer ve ze tek prog ram -
ja ik kal, ren dez vé nye ik kel szí ne sí -
tik a te le pü lés kul tu rá lis éle tét,
nagy sze re pet vál lal nak a ha gyo -
mány ápo lás ban. 

A fa lu tör té ne te 1235-tõl da tá ló -
dik, a la ko sok élet mód ját ál lan dó
ket tõ sség jel lem zi. Ezt jel ké pe zi a
cí mer ben ta lál ha tó bú za ka lászt és
szõ lõ in dát ki egé szí tõ bá nyász lám pa,
amely a te le pü lés éle té ben oly fon -
tos szén bá nyá szat vi rág zó év ti ze de -
i re utal. 

Má za a tö rök hó dolt ság ide je alatt
is fo lya ma to san la kott volt. 1687-
ben az élet je let mu ta tó hely sé gek
so rá ban sze re pel. A 18. szá zad vé gé -
tõl a szom szé dos te le pü lé sek rõl né -

me tek köl töz tek ide, akik több nyi re
le for dí tot ták a sa ját nyel vük re Má za
egyes ré gi ne ve it.

A ko ráb ban ha gyo má nyos föld -
mû ve lés bõl élõ te le pü lés az ipa ri
élet be az 1826-os bá nya nyi tás sal lé -

pett be. A vas úti vo nal meg épí té sé -
vel Má za be kap cso ló dott az or szág
gaz da sá gi éle té be, amely nek ered -
mé nye je len tõs épí té si láz volt, va la -
mint az 1890-es évek ele jén egy
tég la gyár ala pí tá sa. 

Ki emelt aján lat
A fa lu ér té kei kö zött em lít het jük

gyö nyö rû fek vé sét, ahon nan szá mos
tu ris ta út vo na lon csa tan gol ha tunk a
Me csek ben. A tör té nel mi he lyek
sze rel me se i nek kö te le zõ a má zai
vas út ál lo más tól dél re fek võ domb ol -
dal ban meg bú vó Ko rom szói apát ság
ása tá sa i nak meg te kin té se, ahol, ha
sze ren csé je van az ér dek lõ dõ nek,
még Pat ton Gá bor ré gész is ott ta lál -
ha tó, aki szí ve sen tart rend ha gyó
tör té ne lem órát is. Az ása tás hely szí nét jel zõ kék rom tu ris ta úton kö ze lít he -
tõ meg. A na gyobb tá vok ked ve lõi jól fes tett tu ris ta uta kon el jut hat nak az
Óbánya fe let ti Ré ka-vár hoz, Kisújbányára, a szom szé dos Szász vár ra, il let ve
a Magyaregregy fö lött ma ga so dó Máré-vár fa lai alá. Haj rá!

„E
A hely szelleme

„A vi rág tün dé rek ru há ja szí nes vi rág szi rom -
ból ké szül, ezért olyan ész re vét le nek. Es te fe lé,
mi kor a mun ka után a lep kék kel ját sza nak, ön -
fe ledt ka ca gá suk vi dá man csi lin gel a Nagy-rét
fe lett. Ha va la kit ilyen kor oda csal ne ve té sük,
pil lan gók rej tik el õket a ku ta tó te kin te tek elõl.”

(Ap ró né pek or szá ga)

Máza
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RADICS-HÁZ 

Radics Fe renc
Má za, Kos suth u. 159/A 

Tel.: 72/389-066
30/215-3654

fradics@vipmail.hu –
www.mazanatura.hu
Kü lön ál ló ven dég ház, 

2 szo ba, 2-2-2 ágy 
+ 2 pót ágy, 

für dõ szo ba, WC, 
nap pa li-kony ha

ARANY SZAR VAS
PIZZÉRIA

Má za, 
Fel sza ba du lás u. 15/B

72/389-553

MÉZ
Rippert Jánosné

Má za, Szé che nyi u. 5.
Tel.: 72/389-071 

ripimari@freemail.hu
Müller Já nos

Má za, Mik száth u. 9.
Tel.: 72/389-057

BOR KÓS TO LÁS
De ák Ba lázs

Má za, Sza bad ság u. 

(De ák-tér)
Tel.: 30/491-4658
Gerner Lász ló

Má za, Kos suth u. 
(Dó zsa-völgy)

Tel.: 30/387-4327

KO SÁR FO NÓ
Kiss Józsefné

Má za, Fel sza ba du lás u. 4.
Tel.: 72/389-953

30/851-7129
kisskosár@freemail.hu

Ko sár fo nás, 
fo nott bú tor-ké szí tés, 

-kereskedés

LO VAG LÁS
Se bes tyén Lovasudvar

Se bes tyén And rás
Má za, Mó ricz u. 19.
Tel.: 30/540-8179

lovasim@freemail.hu

MÁ ZAI BÁNYÁSZ 
FÚ VÓS ZE NE KAR

Pecze Gá bor kar nagy

Má za, Kos suth u. 60.
Tel.: 72/389-409

pecze_gabor@freemail.hu
www.mazaifuvosok.hu

DÍ SZÍ TÉS
Dí szí tõ szak kör

Ömböli Ferencné

Má za, Kos suth u. 60.
Tel.: 72/389-456

HÍM ZÉS

Agócsiné 
Csá szár Éva

Má za, Bony há di u. 23.
Tel.: 30/479-5336
agocsi@bonet.hu

www.kezimunka.xdepo.hu

FOLT VAR RÁS
Má zai Gyû szû vi rág 
Folt var ró Szak kör

Má za, Kos suth u. 60.
Tel.: 30/517-8592

ancsa0113@freemail.hu

Helyi termék, kézmûvesség, turisztika
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bá nya üzem jó val a fa lu

szint je fe lett, ma gas

csú csok kö zöt ti völgy -

ben he lyez ke dett el. Ha

va la ki fent kör be néz,

ki lá tást se me lyik irány -

ba nem ta lál. Vé gig idõ -

sebb és fi a ta labb ve gyes

er dõk kel bo rí tott

domb ol da lak, és a még

ko pár, de már föld del

le ta kart és új ra te le pí -

tett volt med dõ há nyók

lát sza nak. Nem sok

min den utal a ko ráb bi

te vé keny ség re. A ter -

mé szet vis  sza vet te

ural mát.”

(Szokoly Kár oly: 
Szén szí nû mo za ik)

A Hegy hát ke le ti ré szén el te rü lõ
köz ség már a kõ kor szak ban is la kott
volt. A fel te he tõ en a XIII. szá zad ban
épült vár el sõ írá sos em lí té se 1332-
bõl szár ma zik. A tör té ne lem vi ha rai
so rán a vár szin te tel je sen meg sem -
mi sült, a ré gé sze ti ku ta tá sok so rán
fel tárt, épen ma radt ülõ fül ké je pá -
rat lan Eu ró pá ban. A túl nyo mó an ró -
mai ka to li kus la kos ság temp lo ma a
XVIII. szá zad utol só har ma dá ban
épült a ben cé sek apát sá gi temp lo -
má nak he lyén, egyes kö zép ko ri
rész le te ket is fel hasz nál va. A te le -
pü lés szü löt te Kiss György szob -
rász mû vész, akinek alkotásaiból ál -
lan dó ki ál lí tás lát ha tó a Vad ró zsa

ven dég lõ eme le ti ter mé ben. A la -
kos ság jó részt ma gyar aj kú, né met
be te le pü lõk a XIX. szá zad ban je len -
tek meg a te le pü lé sen. Ezen idõ -
szak ra te he tõ a gaz da sá gi élet fel -
len dü lé se, a köz le ke dé si kap cso la -
tok ja vu lá sa a fe ke te szén-bá nyá szat
fej lõ dé se mi att. Az 1990-es évek kö -
ze pé tõl a szén bá nyá szat fo ko za to san

le épült, em lé ke it a Bá nyá sza ti mú -
ze um õr zi. A 2800 fõs nagy köz ség a
rég múlt ban és nap ja ink ban is a tér -
ség köz igaz ga tá si köz pont ja. A bor -
ház tól ki in du ló pin ce so ron – ,,bor ös -
vé nyen" – le he tõ ség nyí lik meg íz lel -
ni a te le pü lés re jel lem zõ bor faj tá kat.
A ki kap cso lód ni vá gyó kat strand és
hor gász tó vár ja.

Ki emelt aján lat
Az egy ko ri bá nya te rü le te elég vad -

re gé nyes ah hoz, hogy szó ra koz ta tó ki -
kap cso ló dást nyújt son az ökoturisztika
ked ve lõ i nek. Itt ta lál ha tó a Tu risz ti kai
In for má ci ós és Lá to ga tó Köz pont, va la -
mint a Vadaspark. In nen rö vid sé tá val
el ér he tõ a Vö rös fe nyõ kulcsosház, majd
to vább sé tál va a Do bo gó, a Ke let-Me -
csek Táj vé del mi Kör zet egyik leg ma ga -
sabb pont ja (594 méter). S ha ma radt még elég szusz, jö het a Ci gány he gyi-
ki lá tó, ahon nan min den ván dor meg íz lel he ti a ne héz mun ka ve rej ték kel
szer zett édes gyü möl csét, a pá rat lan pa no rá mát. 

„A

Szászvár

A hely szelleme
„Do bo gó nak hív ták azt a he gyet, ahol a bükk fa

ház állt. Do bo gó nak, mi vel má sod per cen ként dob -
bant egyet az er dõ szí ve, s azt itt, a hegy te tõn le he -
tett a leg job ban érez ni. Ezért tu dott pon to san szá -
mot ad ni az Idõ mes ter a per cek mú lá sá ról.”

(Az Idõ mes ter)
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KE LE TI-ME CSEK 
EGYE SÜ LET

Szász vár, Má jus 1. tér 1. 
Tel.: 72/389-688

info@keleti-mecsek.hu
www.keleti-mecsek.hu

IN FOR MÁ CIÓ

HAUSCHL-HÁZ
Hauschl Ka ta lin

Bony há di u. 4. 
Tel.: 72/390-001

30/400-5882
hauschl@tolnanet.hu

www.szaszvar.hu
fa lu si ven dég ház / ***

lak rész, 4 fé rõ hely

JÁ GER-HÁZ
(CSÁSZTA)

Já ger Mihályné

Pe tõ fi u. 84.
Tel.: 72/389-804
www.szaszvar.hu

fa lu si ven dég ház / ***
lak rész, 8 fé rõ hely, 

reg ge li

JÁ GER-HÁZ
Jágerné 

Laczkó Bor bá la
Hárs fa u. 2.

Tel.: 72/389-724
30/583-4374

www.szaszvar.hu
fa lu si ven dég ház / ***

kü lön ál ló ház, 10 fé rõ hely

BA RA BÁS-HÁZ
Ba ra bás Ár pád

Bar tók u. 6.
Tel.: 72/389-308

30/428-6307
barabashm@freemail.hu
www.barabashaz.fw.hu
fa lu si ven dég ház / ***

kü lön ál ló ház, 3 fé rõ hely

VIDÁK-HÁZ
Vidák Sán dor

Bar tók u. 5.
Tel.: 30/328-5684

30/910-5363
info@vidakhaz.hu
www.szaszvar.hu

fa lu si ven dég ház / ***
lak rész, 8 fé rõ hely

VAD RÓ ZSA 
VEN DÉG LÕ
Bar tók u. 2.

Tel.: 72/389-307
www.vadrozsapresszo.hu

www.szaszvar.hu

FA LU HÁZ FO GA DÓ

Bék Gerzson
Má jus 1. tér 10.
Tel.: 72/389-250

30/364-7497
faluhazfogado@uw.hu

www.szaszvar.hu
150 fé rõ helyes étterem, 
2 db 50 fõs klub he lyi ség

BOR HÁZ
Gyenis Lász ló

Bá nya u. 23.
Tel.: 30/256-5475

Bor kós to lás és mú ze um

KÉZ MÛ VES
Vidák Mar git

fa ze kas és folt var ró
Tel.: 30/348-1603

Szász vár, Kun Bé la u. 53.
Bálintné Nagy Zsó fia

fa ze kas
Tel.: 30/465-0719

Szász vár, Bá nya u. 60.

MÉZ
Bá lint Ti bor

Szász vár, Kun Bé la u. 7. 
Ginder Já nos

Szász vár, Kál lai u. 15. 
Jenczer Zol tán

Szász vár, Dó zsa u. 17.
Me nyes Vil mos

Szász vár, Si mon I. u. 26.
Meczó Já nos

Szász vár, Váczi M. u. 10.

Si mon Ist ván
Szász vár, Vár u. 
Karsa Láz ár

Szász vár, Papp Ist ván u. 
Ro mán Szil via

Szász vár, Áp ri lis 4. u. 24.
Bá nyai Fe renc

Szász vár, Münnich F. u. 7.
Szokoly Kár oly

Szász vár, Ka ri kás u. 13.

KA TI CA CUK RÁSZ DA
Kiss György u. 1.
Tel.: 72/ 389-100

BÁNYÁSZATI 
ÉS HELYTÖRTÉNETI 

KIÁLLÍTÁS 

Bányász tér
Tel.: 72/389-588

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

Helyi termék, kézmûvesség, turisztika
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Sö tét-hor gost mind két ol -

da lon be nõt ték a fák, az

em ber úgy érez te ma gát,

mint ha egy sö tét alag út ban

jár na. Mi vel igen csak

szûk re mé re tez ték, az üres

lo vas ko csik kal jár tak er re

a gaz dák. A Vi lá gos-hor gos

en nek pont az el len tét je

volt. Az út szé lét nem sze -

gé lyez te sem mi, a nap aka -

dály ta la nul be süt he tett a

gö dör be. Így itt min dig vi -

lá gos volt, s a ga bo ná val

meg ra kott sze ke rek is el -

fér tek raj ta. A két hor gost

lyuk-pin cék kö töt ték ös  sze,

me lyek sok szor hasz nos

bú vó hely ként szol gál ták a

Völgy ben élõ ket, ha va la mi

ve sze de lem fe nye get te la -

kó it. Ha úgy hoz ta a sors,

hol a vi lá gos, hol pe dig a

sö tét ol da lon le he tett ke re -

ket ol da ni.”

(Fa lu tör té net)

Vékény a Ke let-Me csek leg ki -
sebb, alig 160 fõt szám lá ló, sze líd
lan kák közt meg bú vó te le pü lé se. A
Völgy sé gi-pa tak völ gyé ben fek võ fa -
lu Ká rász és Szász vár kö zött fél -
úton, a Ke let-Me csek Táj vé del mi
Kör zet észa ki ha tá rá nál fek szik. A
te le pü lést egy kor át sze lõ út ka nya -
ru la tá ban ta lál juk a ki csiny, jel leg ze -
tes ba rokk stí lu sú ha rang tor nyot,
amely 1908-ban ka pott új sü ve get.
„Vékényben min den ut ca fõ ut ca” –

mon do gat ják büsz kén ne vet gél ve az
itt élõk, mi köz ben jó szív vel meg kí -
nál ják egy ku pa „Öreg-högyi” bor ral
az ide ér ke zõ ven dé get. Az ipa ri mû -
em lék ként nyil ván tar tott egy ko ri
Tóth-mal mot a kem ping te rü le tén

ta lál juk. A hat va nas éve kig itt mû kö -
dött Blum mes  sze föl dön hí res ló -
pat ko ló mû he lye, min den bi zon  nyal
en nek a ha gyo mány nak is sze re pe
van ab ban, hogy lovasudvar vár ja a
tu ris tá kat. 

„A

Ki emelt aján lat
A te le pü lés tõl dél re-dél ke let re nyí lik a Csö pö gõ völ gye, mely a zöld ke -

reszt tu ris ta úton kö ze lít he tõ meg. A völgy leg fõbb eré nye, hogy tu ris ták ál -
tal nem oly frek ven tált, mint az Óbányai- vagy a Hi da si-völgy. Et tõl füg get -
le nül bát ran le het ál lí ta ni, hogy for rá sai, zú gói, víz esé se, egy ko ri bá nya le já -
rói mind két em lí tett me cse ki lát vá nyos ság gal fel ve szik a ver senyt. Sõt. So -
kan vall ják, hogy az a mo hos szik la fal a cso bo gó val,
a Me csek egyik leg va rá zso sabb ré sze. Ha a tu ris ta
nem fá radt el kel lõ kép pen, és van még jár tá nyi
ere je, vis  sza fe lé a Vékényi-völgyben tér het ha za,
eh hez az út hoz azon ban már tér kép re van szük sé -
ge és né mi óva tos ság ra, hogy ki ke rül je az egy ko ri
bá nya göd rö ket. Bá tor ság!

A hely szelleme
„A tün dér ba rá tai az er dõ ko bold jai vol -

tak. Õk õriz ték a Csö pö gõ-völgy mé lyé nek
kin csét. Hat na pot õr köd tek a hegy bel se jé -
ben, a he te dik na pon meg pi hen tek a tün dér
tár sa sá gá ban, kint a for rás mel lett. Az im -

boly gó fényt a sip ká juk ra tû zött gyer tya vi lá ga
ad ta. Va rázs fény vi gyá zott rá juk. Míg vi lá gí -
tott, nem ér het te õket baj. Hét száz éves volt a

leg idõ sebb, száz a leg if jabb. En  nyi idõ el tel té -
vel lát tak már egyet s mást a kincs õr zõi.”

(Ko bol dok kin cse)

Vékény



FA LU HÁZ
Endrõdi Ti bor

Fõ u. 51.
Tel.: 72/420-930

30/315-9125
onkormanyzat@
vekeny.tvnet.hu

www.keleti-mecsek.hu
fa lu si ven dég ház / ***

lak rész, 6 fé rõ hely

ERI KA 
VEN DÉG HÁZ

Erica van Ettekoven

Fõ u. 25.
Tel.: 72/420-099

20/584-1872
fa lu si ven dég ház / ***

kü lön ál ló ház, 
4 fé rõ hely

FINTA 
VEN DÉG HÁZ

Fintáné Sipos Il di kó

Fõ u. 52.
Tel.: 72/420-938

sophie@icedsl.hu
fa lu si ven dég ház / ***

kü lön ál ló ház, 6 fé rõ hely

ÖREG VÍ ZI MA LOM
CAM PING

Familie A. van
Schoonhoven

Fõ u. 55.
Tel.: 0031/06-153-29411
info@campingdeoudewa-

termolen-hongarije.eu

www@campingdeoude-
watermolen-hongarije.eu

kem ping, 15 sá tor hely, 
3 fel sze relt sá tor, 

1 la kó ko csi

FI AS TYÚK 
KIS VEN DÉG LÕ

De ák Ba lázs
Kül te lek

Tel.: 72/420-908
bü fé

ENDRÕDI 
ÖKOFARM

ÉS LOVASTANYA
Endrõdi Ti bor

Kül te lek u. 1.
Tel.: 72/420-930

30/315-9125
onkormanyzat@
vekeny.tvnet.hu

www.keleti-mecsek.hu
fa lu si ven dég ház / ****

lak rész, 9 fé rõ hely,
lo vag lá si le he tõ ség

Helyi termék, kézmûvesség, turisztika
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Él mény bir tok – Bikal

Bir to ko sai kö zül a Perczel csa lád nak
kö szön he tõ az 1836-ban épült Szent
And rás-temp lom. A Sztankovánszky-
kas tély ar bo ré tum jel le gû, ha tal mas
park kö ze pén áll. A köz ség ut cái, szob -
rok kal éke sí tett te rei és park jai tisz ták,
ren de zet tek.

Lá to gas son el Alsómocsoládra!
Se hol nincs ilyen jó il la tú le ve gõ. Itt a
vi rá gok szeb ben nyíl nak, a ma da rak
éne ke az égig hang zik, a Szent And rás-
pa tak cso bo gá sa, az er dõ sut to gá sa új és
új tit ko kat me sél. Csa lá do kat, ba rá ti
tár sa sá go kat, az if jú sá got vár juk egész
év ben sze re tet tel:

Kö lyök fé szek Di ák szál ló

A kor sze rû, há rom év vel ez elõtt fel -
újí tott épü let egész év ben az if jú ság
ren del ke zé sé re áll. Há rom szo bá ja – 10
fé rõ he lyes, 16 fé rõ he lyes és 18 fé rõ he -
lyes – eme le tes ág  gyal be ren de zett,
min den szo bá hoz tar to zik für dõ szo ba és
WC, va la mint egy kö zös sé gi tér. Az
épü let kör nye ze te par ko sí tott. A szál -
lás he lye ket igény be ve võk ré szé re a
hét min den nap ján há rom szo ri ét ke zést
biz to sít a di ák szál ló szom széd sá gá ban
lé võ 100 ada gos kony ha.

lsómocsolád köz ség 377

lel ket szám lá ló te le pü lés

– dom bok és ta vak öle lé -

sé ben – Ba ra nya me gye

észa ki szeg le té ben, Pécs -

tõl lég vo nal ban mint egy

25 km-re észak ra, a Me -

csek-hegy ség fes tõi szép -

sé gû lan ká in, a Ba ra nyai-

hegy hát nyi tott ka pu ja -

ként vár ja, fo gad ja és

vissza vár ja ven dé ge it.

A

HEGYHÁTI 

2011 a bikali Él -
mény bir to kon a Me -
se éve! Az idei esz ten -

dõ az Él mény bir to kon

me sé ket tar to gat, me -

sék kel vár, me sé ket

hí vo gat és csa lo gat

elõ, mert úgy gon dol -

juk, a me se éle tünk

só ja, gye re ke ink szá -

má ra pe dig a vi lág és

az élet meg is me ré sé -

nek leg alap ve tõbb esz -

kö ze.

w A Bikali Él mény bir tok Ma -
gyar or szág egye dül ál ló csa lá di
él mény park ja, mely re kül föld ön
már szám ta lan pél dát ta lál ha -
tunk, mint pl. Ang lia – Camelot
Te ma ti kus Park, Warwick-
kastély, Fran cia or szág –
Guédelon, Puy du Fou, Auszt ria
– Varnatum. 

w Az Él mény bir tok egy szer re
há rom ge ne rá ci ó nak nyújt ér de -
kes és tar tal mas szó ra ko zást,
gyer me ket és fel nõt tet ta nít va
szó ra koz tat, szó ra koz tat va ta nít,
fel idé zi, elõ va rá zsol ja a ré gi ko -
rok kul tú rá já ban és szo ká sa i ban
rej lõ ér té ke ket, mert a fej lesz tõ
nem tit kolt szán dé ka volt, hogy

lét re hoz zon Kö zép-Eu ró pá ban
egy olyan új sze rû, egye dül ál ló
vi lá got, mely in no va tív gon dol -
ko dást és nem ze ti ér té ket is
kép vi sel egy szer re.

w Az Él mény bir tok 7,5 hek tá -
ron fek szik, 14 ezer m2 be épí tett
te rü let tel, mely több egy ség re
ta go ló dik: kö zép ko ri fa lu, ma da -
ras szín pad, óvá ros, fõ tér, lo va gi
küz dõ tér és re ne szánsz pa lo ta. 

w Az Él mény bir tok a kö zép kor
vi lá gát idé zi, és in te rak tív mó don
tárja a lá to ga tók elé tör té nel mi
ese mé nyek, le gen dák fel idé zé sé -
vel, ko ra be li mes ter sé gek be mu -
ta tá sá val és ven dég lá tás sal. 

w A mû köd te té sé ben szí né -



In te rak tív Tár ház 
a „Kölyök-Fészek” 

Er dei Is ko la ott ho na

Az In te rak tív Tár ház fog lal ko zá sa in az
ál ta lá nos is ko lá sok tu dá sa új faj ta is me re -
tek kel, já té kos-szó ra koz ta tó mó don gya -
ra po dik. Az épü let leg ér de ke sebb ré sze
a kör ala kú be mu ta tó te rem, mely nek
fes tett fa lá hoz si mu ló te rep asz ta lán lát -
vány pa tak csor do gál. 

To váb bi ér de kes ség az épü let -
ben fel füg gesz tett Foucault-inga
és a te tõ té ri te ra szon lé võ sza -
bad té ri csil lag fi gye lõ, va la mint
a ma dár meg fi gye lõ. Az ud va -
ron lé võ ke men cé ben ha gyo -

má nyos éte lek és sü te mé nyek ké szül -
nek. Az Er dei Is ko la ta nu lói ka lan doz hat -
nak az er dõ ben, fel fe dez he tik an nak élõ -
vi lá gát. Meg is mer ked het nek a csil la gos
ég ér de kes sé ge i vel, és a „Föld anya kin -
cses tá rát” is meg cso dál hat ják.

Er dei tor na pá lya
Alsómocsolád egyik büsz ke sé ge a

2004-ben el ké szült, a „Virágsûrûben” ki -
ala kí tott Er dei Tor na pá lya, Tan ös vény és

Ki rán du ló köz pont. A hely szí nen er -
dei fa já té ko kon te he tik pró bá ra
ügyes sé gü ket a tú rá zók, a tan ös -
vény men tén az er dõ éle tét, ál lat-
és nö vény vi lá gát be mu ta tó táb lák
tá jé ko ztat ják az ar ra já ró kat. 

Ven dég ház 
és kon fe ren cia köz pont 

Ren dez vé nyek, kép zé sek, kö zös ség -
fej lesz tõ tré nin gek, he lyi és tér sé gi kon -
fe ren ci ák szín he lye a kon fe ren cia köz -
pont. A ven dég ház 4 két ágyas, für dõ szo -
bás szo bá val szín vo na las szál lás le he tõ sé -
get nyújt. A te tõ te ré ben 8 db 4 ágyas,
für dõ szo bás lak rész vár ja ven dé ge it. 

Spor to lá si le he tõ sé gek
A bi tu me nes, vi lá gí tás sal el lá tott

sport pá lyán le he tõ ség van ko sár lab dá -
zás ra, ké zi lab dá zás ra és fo ci zás ra. 40 db
ke rék pár és 10 db há rom sze mé lyes ke nu
bér lé sé re is mód nyí lik.

In for má ci ók, szál lás fog la lás: www.erdeiiskolaalsomocsolad.net; www.alsomocsolad.hu
Di csõ Bri git ta: 30/908-3557; dicso.brigitta@alsomocsolad.hu

AJÁNLAT
szek, sta tisz ták, animátorok, kéz -
mû ve sek, ok ta tók, ma da rá szok,
lo va sok vesz nek részt, akik a
„szín fa lak” elõtt és kor hû en be -
ren de zett te rek ben meg ele ve ne -
dõ kort je le ní tik meg, így vá lik
tel jes sé a lá to ga tó szá má ra a kö -
zép ko ri idõ uta zás. 

w A mû kö dés el sõ éve i ben az
Él mény bir tok a re ne szánsz kort
tûz te zász la já ra, mert ez az élet -
igen lõ, em ber köz pon tú, a mû vé -
sze te ket, a tu do má nyo kat, a
mes ter sé ge ket fel ka ro ló, új já szü -
le tést hir de tõ, Eu ró pá ra és a vi -
lág ra nyi tott, iz gal mas és moz gal -
mas kor min tá ul szol gál hat a ma
em be ré nek is. 

Mit le het csi nál ni 
az Él mény bir to kon?

Az Él mény bir to kon részt ve -
he tünk a kö zép ko ri élet ben, meg -
is mer ked he tünk a re ne szánsz ko -
ri em ber szo ká sa i val, mes ter sé -
ge i vel, kü lön le ges sé ge i vel és
hét köz na pi éle té vel. Játsz hat és
ta nul hat a csa lád min den tag ja:

s A gye re kek meg an  nyi tit kot,
tu dást, kész sé get is mer het nek
meg az Ap ród kép zõ ben

s Gyer mek és fel nõtt lo va gi as
já té kok ban, lo vak ban és ne mes
küz del mek ben gyö nyör köd het a
Lo va gi küz dõ té ren

s Kö zö sen játsz hat a csa lád a
La bi rin tus já ték ban

s Ki csi és nagy kö zép ko ri vi -
se let be búj hat, hogy a me se ré -
sze sé vé vál jon

s Az ízek és ku li ná ris él ve ze -
tek hó do ló it lo va gi la ko mák vár -
ják

s Gyer mek és fel nõtt szá má ra
egy aránt iz gal ma sak a leg kü lön -
fé lébb, au ten ti kus kéz mû ves
fog lal ko zá sok (fa ze kas ság, bõr-
mívesség stb.)

s Az Él mény bir to kon lo va gol -
ni épp úgy le het, mint csa csi fo ga -
toz ni

s Az ál lat si mo ga tó ban bá rá -
nyok, csa csik, ma la cok és még
ki tud ja, mi fé le „né pek” vár ják a
si mo ga tást

Ma gyar or szág el sõ csa lá di él mény park ja, ahol élet re kel a kö zép kor
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már Tol na fe lé sze lí dü lõ

ba ra nyai he gyek kö zé

szo rult fa lu úgy buk kan

ki a dom bok és er dõk

kö zül, mint ha egye ne -

sen sze líd nép me sék ölé -

ben ül ne. 

Ahogy kö ze le dem, a völgy ben itt-ott
ki kan di kál a zöld ren ge teg bõl egy-egy
fe hér ház – a tisz ta uta kat lom bos fák
ár nyé kol ják –, el ha gyom az egyik mal -
mot, el a má si kat is – a la pát ke re kek
for gat ják, cso bog tat ják a pa tak vi zét
–, s a mal mok fö lött je ge nyék áll nak.
Az tán elém tû nik a temp lom tor nya
olyan szé pen s olyan, már-már le ve le -
zõ lap sze rû sza bá lyos ság gal, hogy szin -
te bán ta na, ha nem vol na mind ez
olyan na gyon élõ, olyan na gyon me leg,
élet sza gú. De az árok szé lén te he net le -
gel tet egy gye rek, odébb li bá kat õriz
egy kis lány. A temp lom kö rül ül nek a
há zak. Va kí tó fe hé rek, fa ra gott ke rí té -
sû ek, szin te mo so lyog nak. Mon dom,
már-már olyan az egész, mint ha egy
op ti mis ta szín mû höz ké szí tet ték vol na
dísz let ter ve zõk, vagy pla kát nak: utaz -
gas sunk ha zánk föld jén! Sok itt a
ven dég, a vá ro si úr, aki kraj cárt ad a
gye rek nek, meg ve szi a gyü möl csöt, nó -
tát kér dez a li ba pász tor tól, sza lon nát
süt bé ké sen a domb ol da lon, s a „di -
csér tes sék”-re tisz tes ség gel vis  sza kö -
szön, hogy „mind örök ké” – ír ja Tö rök
Sán dor me se író a 30-as évek de re -
kán Ká rász ról.

A fa lu a rég múlt ban és a je len kor -
ban is gyak ran töl tött be kez de mé -
nye zõ sze re pet. Itt mû kö dött a ma -
gyar ter mé szet vé de lem egyik kez -
de ti meg nyil vá nu lá sa, a bar ce lo nai
vi lág ki ál lí tás arany ér mé vel büsz kél -
ke dõ El sõ Ma gyar Fé szek odú  Gyár.
E szá zad har min cas éve i ben itt rin -

gott a ma gyar fa lu si ven dég fo ga dás
böl csõ je, mely nek kö szön he tõ en ma
is hét magán- és egy if jú sá gi szál lás -
hely vár ja a szál lás ke re sõ ket. Nap-
ja ink ban a he lyi Ke le ti-Me csek

Tourinform iro da szol gál irány tû -
ként eb ben a zöld ren ge teg ben az
ide utaz ni vá gyók ré szé re, va la mint
in nen in dul nak ki a te le pü lést be mu -
ta tó FA LU SÉ TÁK is.

A

Ki emelt aján lat
Nem rég ké szült el a te le pü lé sen az ún.

FA LU SÉ TÁK te ma ti kus út, mely so rán a
ven dé gek meg is mer ked het nek a fa lu lát vá -
nyos sá ga i val, ér de kes sé ge i vel. Meg hitt,
ven dég vá ró csönd je alap ján alig ha sej te ni,
hogy ez a ki csiny fa lu te le van han gos ne ve -
tés re fa kasz tó me sék kel, anek do ták kal,
hun cut sá gok kal, me lye ket a Paj ta szín ház -
ban a ha gyo mány õr zõ tá bo rok al kal má val el
is ját sza nak. „Jó itt lak ni az er dõ mel lett” –
vall ják az alig négy száz lel ket szám lá ló fa lu ban élõk. Me zei Ot tó fa ze kas-
mes ter ke ze alól agya gon nyí ló vi rá gok ke rül nek elõ. A ME SE KERT a gye -
re kek szá má ra igen ér de kes szó ra ko zá si le he tõ sé get nyújt, hi szen a ját szó -
tér ke re té ben kü lön bö zõ ba ra nyai nép mon dá kat áb rá zol nak óri ás báb nyi já -
ték ele mek. S ezen kí vül is sok ér de kes ség gel is mer ked het meg az ér dek lõ -
dõ. Nem kell mást ten nie, csak kö vet ni a pi ros-kék láb nyo mocs ká kat.

A hely szelleme
„Va la hol a Me csek ren ge te gé nek kö ze pén, de az

is meg es het, hogy va la me lyik csücs ké ben (ta lán ép -
pen az észak ke le ti szeg le tén), lé te zett egy pi ri nyó fa -
lucs ka, me lyet va la mi kor ma nók né pe sí tet tek be.

Zölderdõfalván mos tan ság csak há rom szem manó-
ka él de gélt, akik ide jük ja va ré szét az zal töl töt ték,
hogy az ódon, kis sé el avult gyá ruk ban min den fé le

fi nom sá got ké szí tet tek.”
(Az er dõ íze)

Kárász



TOURINFORM
KE LE TI-ME CSEK

Pe tõ fi u. 36.
Tel.: 72/420-074

karasz@tourinform.hu
www.keleti-mecsek.hu

IN FOR MÁ CIÓ

ME ZEI-TA NYA
Me zei Attiláné

Kül te lek u. 5.
Tel.: 72/420-032

30/862-8175
mezeitanya@gmail.com

www.fa lu si.hu/
mezeitanya

fa lu si ven dég ház / ***
lak rész, 4 fé rõ hely

NAGY-HÁZ
Nagy Lászlóné

Pe tõ fi u. 5.
Tel.: 72/520-062

30/959-9134
nine73@freemail.hu

www.karasz.hu
fa lu si ven dég ház / ***

lak rész, 5 fé rõ hely

PANYOR-HÁZ
Panyor And rea

Pe tõ fi u. 13.

Tel.: 72/420-068
30/591-1125

panyorandrea@freemail.hu
www.panyorhaz.atw.hu
fa lu si ven dég ház / ***

kü lön ál ló ház, 6 fé rõ hely

SZELI-HÁZ
Szeliné Oláh Már ta

Pe tõ fi u. 32.
Tel.: 72/420-053

30/465-4911
www.fa lu si.hu/szelihaz
fa lu si ven dég ház / ***

lak rész, 4 fé rõ hely,
fa lu si ven dég asz tal

KÕ VÁ RI-HÁZ
Kõ vá ri Jánosné

Pe tõ fi u. 27.
Tel.: 72/420-045

30/421-0958
www.fa lu si.hu/szelihaz
fa lu si ven dég ház / ***

lak rész, 8 fé rõ hely

LÕBL-HÁZ
Lõbl Zoltánné

Ibo lya u. 4.
Tel.: 72/420-085

30/502-8260
evalobl@vipmail.hu

www.g-portal.hu/loblhaz
fa lu si ven dég ház / ***

lak rész, 9 fé rõ hely

VIDA-HÁZ
Som fai Il di kó

Für dõ u. 18.
Tel.: 72/420-337

30/398-4778
www.vandorok.hu/

szallas/vidahaz
fa lu si ven dég ház / ***

kü lön ál ló ház, 7 fé rõ hely

KÁ RÁSZ 
GYÖNGY SZE ME

IFJÚSÁGI TÁBOR
Lép Pé ter

Für dõ u. 20.
Tel.: 30/439-2399
tabor@faduda.hu

www.karasz-
gyongyszeme.hu
if jú sá gi szál lás, 

apart ma nok, 50 fé rõ hely

BOR
Kárász Borbaráti

Egyesület 
Tel.: 72/420-000

ME ZEI OT TÓ 
FA ZE KAS

Ká rász, Kül te lek u. 5.
Tel.: 72/420-080

Kéz mû ves be mu ta tó, 
ke rá mia vá sár lás

ME CSE KER DÕ ZRT.
ER DEI 

MEL LÉK TER MÉK-
FEL DOL GO ZÓ 

ÜZE ME

Ká rász, Kül te lek u.
Tel.: 30/664-6248

Na túr almalé vá sár lás

MÉZ

Már ton Ti bor
Ká rász, Pe tõ fi u. 12.

Né meth Ru dolf
Ká rász, Ady u. 20/A

Piller Zsolt
Ká rász, Pe tõ fi u. 42.
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pa tak ban két gyer mek

für dik: egy fiú meg egy le -

ány. Nem il lik tán, hogy

együtt fü röd nek, de õk

ezt nem tud ják: a fiú

alig hét esz ten dõs, a le -

ány két év vel fi a ta labb.

Az er dõ ben jár tak, pa tak -

ra ta lál tak. A nap tü ze sen

sü tött. A víz tet szett ne -

kik. Fü röd het nek: nem

lát ja ott õket sen ki. A pé -

csi út jó mes  sze van oda,

s az er dõ vég te len. 

Az a kis fa lu, aho va a két gyer mek
va ló, a Me csek egy völ gyé ben rej tõz kö -
dik. Va la mi har minc vá lyog ház meg
egy nagy kõ ház mind ös  sze. Az ab la -
kok ola jos vá szon ból van nak min den
há zon. Az úri há zon is. De más kü lön -
ben olyan há zak, mint a mos ta ni ak. A
kis fa lut sû rû fák lom boz zák kö rül, s
a la kók azt gon dol ják, hogy a tö rök so -
ha se ta lál oda. Hogy is ta lál na? Az út
me re dek, sze kér nyom nincs. To rony
sincs. Az em be rek él nek, hal nak a kis
rej tek fa lu ban, mint az er dei bo ga -
rak...”

(Gár do nyi Gé za: Eg ri csil la gok)

Magyaregregy a Ke let-Me csek
észa ki pe re mén fek szik, a Bol dog -
asszony-völ gyé ben. Egregy azok ról
az éger fák ról kap ta ne vét, ame lyek
a mai na pig a fa lun át fo lyó Völgy sé -
gi-pa ta kot két ol dal ról töb bé-ke vés -
bé kí sé rik. A vi dék szép sé ge szá -
mos tu dóst, írót bû völt el, bírt ma ra -

dás ra. A te le pü lés ha tá rá ban ját szó -
dik Gár do nyi Gé za Eg ri csil la gok c.
re gé nyé nek nyi tó je le ne te, mely nek
szín hely ét az 1882-es év ben fe dez te
fel az író. A múl tat idé zi a fa lu fö lé
ma ga so dó Máré-vár is, mely egy
kel le mes er dei sé ta vég ál lo má sa le -
het. Hí res a te le pü lés Kis as  szony-
na pi bú csú já rá sa, cso da té võ ere jé rõl
ne ve ze tes Szent-kút ja. A tánc sze -

re te te már a har min cas évek ben, a
Gyöngy ösbok ré ta ide jén vi rág zott
Magyaregregyen. Ezt a ha gyo mányt
kép vi se li ma a Magyaregregyi Ha -
gyo mány õr zõ Tánc cso port és Dal -
kör. A he lyi la ko sok ven dég sze re te -
te, ked ves sé ge, min den igényt ki -
elé gí tõ szál lás he lyek ga ran tál ják az
ide lá to ga tók tö ké le tes ki kap cso ló -
dá sát.

„A

Magyaregregy

Ki emelt aján lat
Magyaregregyrõl lé vén szó, mit le het ne mást ki emel ni, mint a Máré-várat.

Fel ka pasz kod ni a vár domb ra, ki ül ni a kõ fal ra, néz ni a Vár -völ gyet, a szom szé -
dos dom bo kat, he gye ket. A Gergely–Éva-forrásnál el mé láz ni egy pil la nat ra az
Eg ri csil la gok ról, az Iha ros-kút nál, vagy a Má ria-kút nál in ni egy jót, a Pász tor-
for rás rét jén szun dí ta ni egy fél  órát, mi köz ben el dönt he ti az em ber, fel má -
szik-e a Ci gány-he gyi ki lá tó ra. S mi kor vis  sza ér a meg fá radt ván dor a strand -
hoz, lu bic kol ni egyet a Máré-csárdai va cso ra elõtt. Le het en nél pom pá sabb?

A hely szelleme
„Bo zót zör ren, az ér ke zõ va dász nem hisz

a sze mé nek. Ál mo dom?! Ki vagy, kérdé, de
hang nem hagy ja el aj kát. A kér dés azon ban
ott re beg ket te jük kö zött.  Nincs ne vem, fe le -
li a lány sza vak nél kül. Kit átok sújt, el vesz -
ti ne vét.  A ren ge teg er dõn szél mo raj lá sa fut
ke resz tül.”

(Máré-vára)



MÁRÉ-VÁR 
KÖR NYÉ KI 

VEN DÉG FO GA DÓK
EGYE SÜ LE TE

Ár pád u. 10.
Tel.: 72/420-506

30/607-3445
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu
IN FOR MÁ CIÓ

AN TAL-HÁZ

Ár pád u. 10.
72/420-346; 30/607-3445

info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu

fa lu si ven dég ház / **
kü lön ál ló ház, 4 fé rõ hely

BENCZE-HÁZ
Bencze Ber na dett

Ár pád u. 8.
72/420-506

30/607-3445
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu

fa lu si ven dég ház / ****
kü lön ál ló ház, 4 fé rõ hely

GÁ BOR-HÁZ
Gáborné Kalina Edit

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

www.kissvajc.hu
falusi ven dég ház / ****

Kü lön ál ló ház, 6 fé rõ hely

KOZMANN-HÁZ
Kozmann Jó zsef

Rá kó czi u. 61.
Tel.: 72/420-363

30/234-6335
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu

falusi ven dég ház / ****
kü lön ál ló ház, 6 fé rõ hely

PÓRA-HÁZ
Czikláné Bá lint Tün de

Rá kó czi u. 97.
Tel.: 72/420-320

30/695-8045
info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu

falusi ven dég ház /***
kü lön ál ló ház, 4 fé rõ hely

ZSU ZSAN NA 
VEN DÉG HÁZ

Buzásné
Tarr Zsu zsan na

Kos suth u. 25.
30/411-2667

info@kissvajc.hu
www.kissvajc.hu

falusi ven dég ház / ****
kü lön ál ló ház, 6 fé rõ hely

DE ÁK-HÁZ
Kovácsné De ák Irén

Kos suth u. 146.
Tel.: 72/420-378

30/279-9628
info@keleti-mecsek.hu
www.keleti-mecsek.hu
falusi ven dég ház / ***

kü lön ál ló ház, 13 fé rõ hely

VAD GESZ TE NYE
PAN ZIÓ

Ko csis Gab ri el la

Pe tõ fi u. 13.
Tel.: 72/420-573

30/345-2857
info@vg-panzio.hu
www.vg-panzio.hu

27 fé rõ hely

MÁRÉ KEMPING
Bencze Ber na dett

Vár völ gyi u. 2.
Tel.: 72/420-126

30/494-3587
info@camping-

marevara.hu
50 db sá tor hely

MÁRÉ CSÁR DA
Bencze Ber na dett

Vár völ gyi u. 2.
Tel.: 72/420-126

30/494-3587
info@camping-

marevara.hu

VÉN DIÓ FA 
ESZP RES  SZÓ

Kos suth u. 70.
Tel.: 72/420-571

MÉZ
Ró nai Ist ván

Kos suth u. 116.
Ba logh Im re 
Pe tõ fi u. 21.

Walcz An tal
Kos suth u. 83.
Vókó Jó zsef

Rá kó czi u. 109.

ZÖLD SÉG, 
GYÜ MÖLCS, VI RÁG

Vincze Gab ri el la
Kos suth u. 11.
Taller Ernõné
Rá kó czi u. 91.

KECS KE SAJT, TEJ
Nebojsza Lász ló

Kos suth u. 63.

BA BA KÉ SZÍ TÉS,
VAR RÁS

Di csõ Sándorné
Kos suth u. 49.
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le gen da sze rint Szent

Lász ló ki rály egy al ka -

lom mal ezen a vi dé ken

va dá szott. A va dá szat

köz ben hir te len vi har

tört ki, a ki rály egy re me -

te bar lang ban hú zó dott

meg, meg me ne kü lé sé ért

há lá ból egy kis ká pol nát

épít te tett a re me ték nek.

Ez az épít mény lett

Püspökszentlászló alap ja.

Ko ra be li írá sok alap ján

bi zo nyos, hogy eb ben az

idõ ben a Zen gõ észa ki ol -

da lán él tek re me ték”. 

(Fa lu tör té net)

Egy 1721-es do ku men tum rom -
temp lom ként em lí ti az el sõ kis ká -
pol nát. Eb ben az idõ ben te le pe dett
le Fr. Joannes Reinhard Uhl, aki
rend tár sa i val 1725 kö rül az el sõ ká -
pol na rom ja i ból újabb kis temp lo -
mot emelt a fa lu ban. A pécsváradi
ben cés ko los tor mel lett ez volt a
má so dik Is ten há za a te rü le ten. A
nép, ér te sül vén ar ról, hogy jám bor
re me ték lak nak itt, las sacs kán ide
za rán do kolt, és meg te le pe dett a
temp lom kö rül.

Hosszúhetény a Ke let-Me csek
tö vé ben, a Zen gõ és a Hár mas-hegy
völ gyé nek dé li lan ká in épült fa lu,
mely hez szer ve sen, köz igaz ga tá si -
lag is kap cso ló dik a Zen gõ észa ki
völ gyé ben fek võ Püspökszentlászló,

il let ve észak ra, a 420 mé ter ma gas -
ság ban lé võ, egy ko ri üveg hu tá i ról
ne ve ze tes te le pü lés, Kisújbánya. 

A III–IV. szá zad ból meg ma radt
ró mai ko ri vil la nyo mai bi zo nyít ják,
hogy Hosszúhetény Pan nó nia egy

ki sebb, de je len tõs te le pü lé se volt.
Az el sõ írá sos fel jegy zé sek sze rint
Hetyn né ven a pécsváradi apát ság -
hoz tar to zott, majd a tö rök ki ûzé se
után kap ta mai el ne ve zé sét. 

„A

Hosszúhetény

Ki emelt aján lat
Za rán dok út ra hív juk ked ves ven dé ge in ket, melynek so rán a Zen gõ vi dék

né hány szak rá lis he lyét ke res sük fel. In dul junk el Hosszúhetény temp lo má -
tól. Egy órá nyi sé tá val ki érünk Püspökszentlászlóra, majd a re me ték egy -
ko ri temp lo mát érint ve to vábbme gyünk a Zen gõ ol dalá ban meg bú jó Má ria-
ká pol ná ig. Ha sze ren csénk van utunk so rán – áp ri lis vé gén, má jus ele jén –,
vi rá goz nak a bá ná ti ba zsa ró zsák. A Szent Fe renc-ká pol nát érint ve ju tunk el
a kisújbányai temp lom hoz, a he lyi Szent Már ton za rán dok út ki in du ló pont já -
hoz. A ter mé szet já rók sze rint az Óbá nyai-völgy ben do bog a Me csek szí ve,
ha egy pil la nat ra meg pi he nünk a Csö pö gõ-szik lá nál, ta lán meg hall hat juk a
hegy lük te té sét. Hát csen de sed jünk el egy pil la nat ra.

A hely szelleme
„De nem csak az em be re ket gyá mo lí tot ta.

Épp úgy se gí tett a nö vé nye ken, baj ba ju tott ál -
la to kon is, ha a szük ség úgy hoz ta. Szár nya sze -
gett ma dár fi ó kán, hul lott szir mú vad vi rá gon.
A né pek azt re bes get ték, szót ért a túl vi lá gi te -
remt mé nyek kel is. Li dér cek kel, tün dé rek kel,
ga ra bon ci á sok kal. Ta lán még a tûz nek, szél -

nek is pa ran csol ni tud! Fel hõ kön jár…”
(A bölcs re me te)



HOSSZÚHETÉNYI
FA LU SI TU RIZ MUS
ÉS VEN DÉG VÁ RÓK

EGYE SÜ LE TE
Ber ki u. 12.

Tel.: 30/ 526-9494
hetenyturizmus@

t-online.hu
IN FOR MÁ CIÓ

MAC KÓ LAK 
VEN DÉG HÁZ

Abonyi Bea

Püspökszentlászló 10.
Tel.: 72/490-332

mackolakvendeghaz@
yahoo.com

www.mackolak.hu
Ökoporta / ****

lak rész, 12 fé rõ hely

DÖMÖS-HÁZ
Dömös Tiborné

Püspökszentlászló 13.
Tel.: 72/490-476

20/851-9332
www.hosszuheteny.hu

ökoporta / ***
kü lön ál ló ház, 
8+4 fé rõ hely

ZEN GÕ LAK 
VEN DÉG HÁZ
Farády Lász ló

Püspökszentlászló 22.
Tel.: 72/490-018

20/338-1987
zengolak@zengolak.hu

www.zengolak.hu
ökoporta / ****

kü lön ál ló ház, 8 fé rõ hely

ME NE DÉK-HÁZ
Dr. Müller Zsu zsan na

Zen gõ u. 6.
Tel.: 72/490-451

30/597-8506
mullerzsuzsa@gmail.com

www.menedek-haz.hu
ökoporta / **** lak rész,
4+2 fé rõ hely, fél pan zió

BER KE NYE 
VEN DÉG HÁZ

Gajdócsi Lász ló

Zen gõ u. 15.
Tel.: 72/490-025

30/282-3962
gajdocsie@dravanet.hu

www.ber ke nye.la punk.hu
fa lu si ven dég ház / ***
lak rész, 4+2 fé rõ hely

CSÓ KA KÕ 
VEN DÉG HÁZ
Galácz Ist ván

Csó ka kõ u. 13.
Tel.: 72/490-335

30/959-8559
igalacz@t-online.hu

www.csvh.hu
fa lu si ven dég ház / ****

lak rész, 12 fé rõ hely

ZEN GÕ VEN DÉG HÁZ
Molnárné Fuchs Eri ka

Fõ u. 57.
Tel.: 72/490-328

30/373-3424
molnarf@chello.hu

www.hosszuheteny.hu
ökoporta / ***
kü lön ál ló ház, 
4+2 fé rõ hely

TOBAK-HÁZ
Tobak Ferencné

Bencze u. 14.
Tel.: 72/490-159

70/562-6860
www.hosszuheteny.hu
fa lu si ven dég ház / ***

lak rész, 4 fé rõ hely, 
tel jes el lá tás

HELIAN NATOUR BT.
Vass Ad ri enn

Ber ki u. 12.
Tel.: 72/490-108

20/252-7377
info@helian.hu
www.he li an.hu

programszervezés,
ke rék pár köl csön zés

FO LYÓ 
ÉS PA LAC KO ZOTT

BO ROK
Zsótér Fe renc

7694 Hosszúhetény, 
Is ko la u. 63.

LEK VÁ ROK, 
PÁ LIN KÁK

Kacsándi Már ta

7694 Hosszúhetény,
Morolo u. 16.
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Kiemelt rendezvények
a Keleti-Mecsekben és a Hegyháton

Alsómocsolád
jú li us 2.
Pa la csin tás Ki rály Fesz ti vál
és Fa lu nap
Helyszín: SZÍN-TÉR
szep tem ber 3.
Szü re ti Fesz ti vál
Helyszín: Kon fe ren ciaköz pont

Bikal
jú li us 24.
Bú csú
Helyszín: Köz pon ti Park
au gusz tus 20.
Fa lu nap
Helyszín: Köz pon ti Park

Hosszúhetény
jú li us 2.
Ara tó nap
Helyszín:  Lovaspálya, Táj ház
au gusz tus 14.
Nép vi se le tek Nap ja
Helyszín:  Temp lom, Táj ház

szep tem ber 10.
Üve ges Hét vé ge
Helyszín:  Pusz ta bá nya
szep tem ber 17.
Me sés Me csek, 
Kul tu rá lis Örök ség Nap ja
Helyszín:  Püspökszentlászló
szep tem ber 24.
Hetényi Szü ret
Helyszín:  Sport pá lya
no vem ber 12.
Már ton-na pi Bú csú
Helyszín:  Kisújbánya

Ká rász
jú li us 2.
Gom ba fesz ti vál
Helyszín: Al ma lé-üzem

Magyaregregy
szep tem ber 11.
Egregyi Bú csú, 
Fa lu nap
Helyszín:  Ar nold-ház

szep tem ber
Egregyi Szü ret
Helyszín:  Ar nold-ház

Má za
au gusz tus 13.
Fa lu nap
Helyszín: Is ko la
szep tem ber 17.
Dió fesz ti vál
Helyszín: Mû ve lõ dé si Ház

Szász vár
au gusz tus 20.
Fa lu nap
Helyszín: Fa lu ház
ok tó ber 1.
Szász vá ri Szü ret
Helyszín:  Fa lu ház

Vékény
jú li us 16.
Fa lu nap
Helyszín: Fa lu ház



Mecsek–Völgység–Hegyhát Helyi

Akciócsoport szervezeti felépítése

LEADER He lyi Ak ció cso port ne ve:
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egye sü let

El nök
Dr. Finta Ist ván/finta@rkk.hu

Al el nö kök
Hõnig Má ria/polgarmester@magocs.hu

Ko vács Gyu la/magyarhertelend@freeweb.hu

Dön tés ho zó tes tü le ti ta gok
Ge len csér Gá bor/polgarmestergodre@gmail.com

Di csõ Lász ló/mocsolad@t-online.hu
Dr. Csörnyei Lász ló/lasa25@t-online.hu

Hohn Krisz ti na/hohnkriszta@freemail.hu
Ros tás Vik tor/rostas@externet.hu
Me zei At ti la/karasz@tourinform.hu

Niedermayer Jó zsef/mindep@mindep.t-online.hu

Irodák, munkatársak

Köz pon ti iro da
7370 Sásd, Szent I. u. 14. (72/475-609)

To váb bi iro dák
7342 Mágocs, Sza bad ság u. 39. (72/451-110/21)

7349 Szász vár, Má jus 1. tér 1. (72/389-688)

Mun ka szer ve zet ve ze tõ
Vidák Krisz ti na/forrai.kriszti@gmail.com (30/432-4358)

Mun ka tár sak
Csá szár Le ven te/karasz@tourinform.hu (30/420-4629)

Hirt Ba lázs/hirtbalazs@gmail.com (30/424-5483)
Dr. Fintáné Sipos Il di kó/sophie@icedsl.hu 

(30/273-1149)
Jónásné Tor nyi El za/elzatornyi@gmail.com 

(30/421-6891)
Uti Or so lya/utiorsi86@gmail.com (30/413-1367)

www.mvh-hacs.hu

KELETI-MECSEK EGYE SÜ LET
7349 Szász vár, Má jus 1. tér 1.

www.keleti-mecsek.hu

7333 Ká rász, Pe tõ fi u. 36.
Tel./fax: 72/420-071

karasz@tourinform.hu

Ki ad ja:
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egye sü let

Dr. Finta Ist ván el nök

A ki ad vány a Ke le ti-Me csek Egye sü let
és a Mecsek-Völgység-Hegyhát 

Egye sü let együtt mû kö dé se 
ré vén va ló sult meg

BARANYAI ÉLMÉNY MAGAZIN 
7332 Magyaregregy, Rá kó czi ut ca 49.

A dõlt  be tû vel sze dett „A hely szelleme” címû részletek 
Csá szár Le ven te Me cse ki men de mon dák címû

gyûj te mé nyé bõl származnak

Rajz: Pál Ri ta, Sza bó Dá vid, Kõ Bol di zsár
Fo tó:  Müller Nán dor




