Keleti - Mecsek Egyesület
Szászvár

Őszajánló

1. nap
Multikultúrális Gasztrotúra a Keleti-Mecsekben (sváb, csángó, felvidéki hagyományokra
alapozva)
I. állomás: Mecsekerdő Naturalé üzemben helyi termék vásárlási lehetőség: (natur almalé,
vegyes gyümölccsel ízesítve). Elérhetőség: 30/289-9513
II. állomás: Mezei Tanya (Kárász, Kültelek u. 5.): helyi termék vásárlási lehetőség (szárított
gomba, őrölt paprika, dió). Elérhetőség: 30/664-6248. Látogatási lehetőség Mezei Ottó
fazekasműhelyében. A kerámikus műhely mellett egy 300 db-ból álló kiállítás is
meglátogatható. Ottót 2011-ben az Év Mesterévé választották. Elérhetőség: 72/420-080
III. állomás: Balogh méhészet (Magyaregregy, Petőfi u. 21.) méz kóstolási, valamint vásárlási
lehetőség/ vagy Szokoly méhészet (Szászvár, Juhász Gy. u. 13.). Balogh méhészet
elérhetősége: 30/262-5686. Szokoly méhészet elérhetősége: 30/726-9985. (Hárs-, akác-,
napraforgó,- vegyes- és repceméz.)
IV. állomás: Endrődi-Ökofarm (Vékény, Kültelek u. 1.). Séta az ökofarmon, a gyümölcsös és
az aszaló berendezés megtekintése. Vásárlási lehetőség: aszalt gyümölcsök, gyümölcs
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Ebéd: Új Vadrózsa Étterem (Szászvár Bartók u. 2.) ajánlata: erdei gombaleves, Csöpögői
szarvas szeletek vadas mártással, almás palacsinta vanília fagylalttal. Ára: 3000,-Ft/fő.
Elérhetőség: 72/389-307. Kiss György szobrászművész XIX. században épült nyaralója ad
otthont a mai étteremnek.
V. állomás: Szászvári Drogériában (Szászvár, Május 1. tér 11.) lekvár, méz, mecseki tea / vagy
a Szászvári Várban (Szászvár, Templom tér) helyi és kézműves termékek vásárlási lehetősége.
A késő középkori jellegzetes T alaprajzú, 4 osztású szerkezetű a várkastély, amely unikális a
Kárpát-medencében.
VI. állomás: Katica Cukrászda (Szászvár, Kiss György u. 1.) Finom házi rétes, főzött fagylalt
és igazi házi krémes különlegeség vásárolható! Elérhetőség: 72/389-100.
VII. állomás: Szabó Szilárd (Máza, Alkotmány u. 17.) sajtkóstolási és vásárlási lehetőség
(2015. szeptemberétől). Tehéntejből készült kézműves sajtok!
Vacsora: Főtér Kávézó és Étterem (Szászvár, Május 1. tér 10.) ajánlata: cukkini krémleves
füstölt sajttal és leves gyönggyel. Roston sült szűzérme, bőrös malacsülttel, baconszalonnába
bújtatott zöldbabbal és petrezselymes burgonyával. Ára: 1400,-Ft/fő. Elérhetőség: 72/389-250.
VIII. állomás: Borház (Szászvár, Bánya u. 22.) borkóstolás/ vagy Vidák Sándor (Szászvár,
Bánya u. 60.) pálinka kóstolás. Borház elérhetőség: 30/256-5475. Vidák Sándor elérhetőség:
30/997-5159
Szállás környékbeli falusi szállásadóknál: 3000,- Ft/fő/éj
2. nap
Reggeli: Szeli-ház falusi vendégasztala (Kárász, Petőfi u. 32.): 5cl házi pálinka, kakaó, tej, tea
tetszés szerint (csipkebogyó, citromfű, gyümölcs, ill., fekete tea), méz, lekvár (szőlők, kajszi,
meggy), házi szalámi, disznósajt, szalonna, sonka, medvehagymás, vagy metélőhagymás
kőrözött, szalonnás tojásrántotta, kenyér, péksütemény, zöldségfélék (paprika, paradicsom,
uborka, hagyma) kávé, füstölt kecskesajt. Ára: 1000,- Ft/fő, kedvezmény 10 éves korig 600,Ft/fő. Elérhetőség: 30/465-4911
I. állomás: kirándulás a püspökszentlászlói arborétumba (Hosszúhetény, Püspökszentlászló). A
Püspökszentlászlói Arborétum területileg a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, mely
védett területeinek nagysága: 9361 hektár.
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II. állomás: Hosszú Kávé (Hosszúhetény, Fő u. 162.): helyi termék és kézműves cukrász
termékek vásárlása.
III. állomás: Üvegkiállítás (Hosszúhetény, Fő u. 154.). A kiállítás anyagát a pusztabányai
üveghuta ásatásai során előkerült tárgyi emlékek, Jegenyés János több éven át gyűjtött és őrzött
anyaga, valamint a nyolcvanas évek végén évente megrendezett pécsi üvegszimpozionok
alkotásai – köztük több világhírű üvegművésztől származó alkotás – képezik.
IV. állomás: Tájház (Hosszúhetény, Kossuth L. u. 10.). A Tájház dunántúli típusú, többosztatú
házak közé tartozik. Építőanyagát vegyesen a vályog és a kő alkotják, tetőszerkezete dültszékes,
bakdúcos nyeregtető.
Ebéd: Kövestető Vendégház (Hosszúhetény, Kövestető) ajánlata: babgulyás vadból, házi
lekváros vagy túrós buktával. Ára: 1500,-Ft/fő. Tárkonyos vadragu leves, konyakos
vaddisznópörkölt házi dödöllével savanyúsággal, helyben készül somlói galuska. Ára: 3500,Ft/fő. Erdei gombakrémleves, házi sajtkrémes pirítóssal, szarvas sült vadasan, vajon pirított
knédlivel, Kövestető kocka. Ár: 3500,-Ft/fő. Kövestető panoráma megtekintése. Elérhetőség:
72508-262
V. állomás: Magyaregregy Strand, vagy Szászvár Strandfürdő. Mindkét strandfürdő hideg
vizes, gyönyörű természeti környezetben található.
VI. állomás: Katica Cukrászda (Szászvár, Kiss Gy. u. 1.): házi krémes, helyben készült főzött
fagylat. Elérhetőség: 72/389-100.
VII. állomás: Szászvári Vár (Szászvár, Templom tér). A késő középkori jellegzetes T alaprajzú,
4 osztású szerkezetű a várkastély, amely unikális a Kárpát-medencében.
VIII. állomás: Borház (Szászvár, Bánya u. 21.): bórkóstolás / vagy Vidák Sándor (Szászvár,
Bánya u. 60.): pálinkakóstolás. Borház elérhetőség: 30/256-5475. Vidák Sándor elérhetőség:
30/997-5159.
Vacsora: Új Vadrózsa Étterem (Szászvár, Bartók B. u. 2.) ajánlata: erdei gombaleves,
Csöpögői szarvas szeletek vadas mártással, almás palacsinta vanília fagylalttal. Ára: 3000,Ft/fő. Előzetes egyeztetés esetén tájjellegű ételek elkészítése, a nyári szezonban
csütörtökönként helyi termékekből készült grill ételek. Helyit eszem, helyitől veszem, mert
helyin az eszem!
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Szállás környékbeli falusi szállásadóknál: 3000,- Ft/fő/éj
3. nap
Gyalogtúra a Keleti-Mecsekben
Reggeli: Szeli-ház falusi vendégasztala (Kárász, Petőfi u. 32.): 5cl házi pálinka, kakaó, tej, tea
tetszés szerint (csipkebogyó, citromfű, gyümölcs, ill., fekete tea), méz, lekvár (szőlők, kajszi,
meggy), házi szalámi, disznósajt, szalonna, sonka, medvehagymás, vagy metélőhagymás
kőrözött, szalonnás tojásrántotta, kenyér, péksütemény, zöldségfélék (paprika, paradicsom,
uborka, hagyma) kávé, füstölt kecskesajt. Ára: 1000,- Ft/fő, kedvezmény 10 éves korig 600,Ft/fő. Elérhetőség: 30/465-4911
I. állomás: Öreg Vízi Malom (Vékény, Fő u. 55.). Ipari műemlék, az egykori Tóth-malom.
II. állomás: Vékény pincesor. Vékény dombjain aktív szőlőművelés folyt a múltban, és folyik
ma is. A malomtól délre vezető úton található a hangulatos, műemlék jellegű pincesor.
III. állomás: Csöpögő-völgy (túra a zöld kereszt mentén). Sokan vallják, hogy a völgy a
Mecsek egyik legvarázslatosabb része.
Ebéd: Főtér Kávézó és Étterem (Szászvár, Május 1. tér 10.) ajánlata: Cukkini krémleves füstölt
sajttal és leves gyönggyel. Roston sült szűzérme, bőrös malacsülttel, baconszalonnába bújtatott
zöldbabbal és petrezselymes burgonyával. Ára: 1400,-Ft/fő. Elérhetőség: 72/389-250.
IV. állomás: Kantár-hegyi Lovastanya (lovas pálya: Szászvár, Rét utca, lovas istálló: Máza,
Móricz Zs. u. 19.): fogatozás, lovaglási lehetőség, lovas oktatás, ismerkedés a lovakkal. Több,
mint 2 hektáros területen kisbéri félvér és póni lovak várják a lószerető vendégeket.
Elérhetőség: 30/540-8179.
V. állomás: Szászvári Horgásztó (Szászvár és Tófű között): napi jeggyel horgászási lehetőség.
Nagy testű ponty és amur (10-20kg feletti) fogható a 13 ha-os területen található tóban!
Amennyiben sikerül teljesítened a túrát kapsz egy ajándékot a Keleti-Mecsek Egyesülettől!
Rossz idő esetén végig járható a Kárászi Körséta!
A Körséta állomásai:
1. Mezei Ottó fazekasműhelye (Kárász, Kültelek u. 5.)
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2. Pajtaszínház (Kárász, Petőfi u. 15.)
3. Istálló Múzeum (Kárász, Petőfi u. 23.
4. Borbély Múzeum: méz kóstolási és vásárlási lehetőség Piller Zsolt méhésznél (Kárász,
Petőfi u. 44.)
5. Vízi Malom Múzeum (Kárász, Ady E. u. 44.)
6. Erdészeti Emlékhely (Kárász, Fürdő u. 10.)
7. Naturalé üzemben almalé vásárlás (Kárász, Kültelek)
8. Gáti Papa Fogadó: helyi termékek vására, kóstolása (Kárász, Ady E. u. 2.)
Szállás környékbeli falusi szállásadóknál: 3000,- Ft/fő/éj
Magyaregregy

1. Keller Közösségi Ház
Magyaregregy, Kossuth u.61.
Tel.: 72/420-535
Az egregyi Faluséták kiinduló állomása. Az épület falára kihelyezett tájékoztatótáblák
segítséget nyújtanak a tájékozódásban.
2. Erdély-Park
Magyaregregy, Rákóczi u.
Tel.: 72/420-534
Magyaregregy testvértelepülése az erdélyi Máréfalva. Az itt található székely kaput ők
adományozták a település részére.
3. Arnold-Ház
Magyaregregy, Rákóczi u. 57.
Tel.: 72/420-534
A 19. században épült parasztház egykor mészárszék volt. Itt kapott helyet a helytörténeti
kiállítás, valamint az épületben működik a könyvtár és a kultúrház is.
4. Harangláb
Magyaregregy, Rákóczi u. 67.
Tel.: 72/420-534
A harangláb 1842-ben iskolának épült. Később kibővítették egy újabb épülettel, ma
magánkézben található.
5. Templom
Magyaregregy, Kossuth u.
Tel.: 72/420-534
A település első kápolnája 1859-ben épült. A mai templom alapjait 1864-ben rakták le, majd a
helyiek saját erőből kibővítették a templomot.
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6. Mária-Kegyhely
Magyaregregy, Kossuth u.
Tel.: 72/420-534
A település 1856 óta Mária-kegyhelynek számít, amikor a Torma-patak vizétől többen csodás
módon meggyógyultak.
7. Temető
Magyaregregy, Kossuth u.
Tel.: 72/420-534
A temető területén található I. és II. világháborús, valamint 1956-os emlékmű. A ravatalozót
Kocsis Ferenc „Mária” című alkotása díszíti.
8. Strandfürdő
Magyaregregy, Várvölgyi u. 2.
Tel.: 72/420-126
A Vár-völgy bejáratában található a 2007-ben felújított hideg vizes strandfürdő, melynek
vizét forrás táplálja.
9. Márévár
Magyaregregy, Várvölgyi u.
Tel.: 72/420-566
Nyitva tartás:
április 15 – október 15-ig
hétfő kivételével naponta 9-17 óráig.
14. században épült középkori lovagvár, a Kelet-Mecsek egyik festői völgye fölé emelkedő
hegytetőn. Hányatott tulajdonviszonyai mellett számos monda és történet kapcsolódik hozzá.
Újbóli renoválása nemrég fejeződött be. A völgyben fekvő parkolóból meredek betonúton lehet
feljutni, de a falak mentén körbefutó gyilokjárón csodálatos panoráma kárpótol a fáradságért.
10. Pásztor-forrás
A Mecsek egyik legbővizűbb forrása, mely nagytisztaságú és ízletes. A Várvölgyi úti
Strandfürdő - Zobákpuszta erdészei úttól párszáz méterre lévő völgyben található, a turisták
kedvelt pihenőhelye, számos monda kapcsolódik hozzá.
11. Cigányhegyi kilátó
Látogatható: az év minden napján, díjmentesen.
A meglévő terméskő lábazatra 2007-ben épített új acél-fa szerkezetű közel 5 méteres kilátóról
gyönyörű kilátás tárul elénk a Kelet-Mecsek vonulataira, a Zengőre, a Hármas hegyre de ide
látszik a Pécs feletti Tubes és a TV torony impozáns látványa is.
Kárász
1.Pajtaszínház
Kárász, Petőfi u. 15.
06-30/523-3404
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A hajdani gazdasági épület emeleti pajta része adja a színházat (színpad, nézőtér, zenekari
emelvény), az alsó istálló rész pedig a Galériát, ahol a kiállítások és a kisebb közönségszámú
műsorok zajlanak. A Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor programjaiba szervesen
illeszkedő pajtaszínház szórakoztató műsorok színhelye.
2.Istálló múzeum
Kárász, Petőfi u. 23.
06-70/200-9073
A pajta színháztól pár házra található az istálló múzeum, mely egy öreg lakóépület utcával
párhuzamosan elhelyezkedő szárnyaként vakolatlan tégla istálló van berendezve múzeumként,
melyben a múlt századi berendezés található, az istállókban használatos eszközökkel.
3.Borbélymúzeum
Kárász, Petőfi u. 44.
06-72/420-061; 06-30/272-6973
pertus62@gmail.com
Az istállómúzeummal szemben található a borbélymúzeum, melyben a század eleji fodrászat
eszközeit és berendezéseit mutatja be a volt tulajdonos fia. Itt nagyon finom és különleges
mézeket is kóstolhatunk és vásárolhatunk.
4.Vízimalom
Kárász, Ady u. 34.
06-30/229-4652
A vízimalom látogatása csak előzetes bejelentkezés alapján történhet, mert a tulajdonos nem
lakik az épületben.
A vízimalom épületében bár a kerék már nincs üzemképes állapotban, a fából készült
gépészeti berendezések és szállító szalagok tökéletes állapotban megtekinthetőek. Kevés ilyen
állapotú malom található az országban, a gépészet iránt érdeklődő férfiak-fiúk számára
kihagyhatatlan látnivaló.
5.Faluház és Erdészeti Emlékhely
Kárász, Fürdő u. 10.
06-72/671-304
A kárászi faluházban található a Keleti-Mecsek Egyesület Tourinform iroda, mely mindig
naprakész információval látja el az odalátogatót, a térség nevezetességeit, látnivalóit és
programjait illetően.
Szászvár
1.Pázsit-rét 1. számú életfa
2.Bányászati és helytörténeti kiállítás
/T:30/509-5839/
Bányászemlékmű a temetőben
Bányász tér: Szent Borbála, kopjafa a bányászok emlékére, csille, aknakerék
Mesekert
Szent István Közösségi Ház
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/T:30/540-6255/
Útközben a 2. életfához a Rét utcán keresztül, Sportpálya, Tájház,
Posta, Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hársvirág Óvoda, Piócáspatak, Várárok.
A Koromszó túra indulási, érkezési helye.

3.Várárok 2. számú életfa
Szászvári Vár: középkori vár, mely épült a XIII.sz.-ban, téglalap alakú, egyedi ülőfülkés
kőkeretes kapu,gótikus, barokk részek, török-kori hengeres bástyák, jelenleg feltárás alatt.
Római katolikus templom: az Égbeszálló Boldogasszony tiszteletére szentelve 1779-ben,
barokk stílusú, Sz.Anna szobrát Kiss György készítette, szentmise vasárnap 11 órakor.
/T:72/389-168/
Kopjafa a tűzoltók emlékére.
Fő tér /Május 1. tér/: Kiss György szobor, Székely kapu, Főtér Kávézó és Étterem, helyi piac,
A horgász túra indulási, érkezési pontja.
4.Meggyes a 3. számú életfa
Gadó-sarok: Emléktábla az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
Cigánysor: /Kiss György u./
Jubileumi emlékkereszt: Kiss György készítette horganyból 1900-ban
Új Vadrózsa Étterem:/T:72/389-307/ Kiss György szobrászművész nyaralója volt.
Kiss György /1852-1919/ szászvári születésű, nemzetközi hírű szobrász-művész. Ő alkotta
Budapesten a Hősök terén álló Károly Róbert királyunk szobrát, több munkája díszíti
Országházunkat is. Munkáiból készült fotókiállítás a szászvári Szent István Közösségi
Házban tekinthető meg. (Szászvár, Szent István u. 33. , 72/389-036)
A 4. életfa a Fő tér, Bánya utca útvonalon áll.
5. Pincesor 4. számú életfa
Borház: a borösvény elején szőlészeti, borászati kiállítás, borverseny, borkóstoló, szüreti
mulatság színhelye.
Pincesor: 10-15m-es löszfalba vájt pincék présházakkal. A Szászváron régóta virágzó
szőlőkultúrát az alábbi idézet is bizonyítja. „1565-66-ban a szászi nahije /török igazgatási központ/ kincstári adója a 197 pint Must után 985 akcse.”
A Csöpögő-völgy túra itt indul, ide érkezik.
6.Strandfürdő 5. számú életfa
Bánya utca: Piócás –patak mentén
Strandfürdő: 1935-ben épült magántőkéből.
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Nyitva: júniustól szeptemberig naponta. Felújított, hideg vizű strand árnyas fákkal körülvéve
kis és nagy medencével, büfével.
Rizni vasút: nyomvonalán /az országúttal párhuzamosan/ juthatunk el az egykori bányára. Az
1800-as évek végétől ezen a keskeny nyomtávú vasúton szállították a jó minőségű
feketeszenet az üzemből a vasútállomásra. Felsővezetékes egyenáramú iparvasúti mozdonyát
Mukinak nevezték. Nyomvonalán, a Strandfürdő felett 2015 elején készült el a Rizni-park
erdei tornapálya és tanösvény.
7.Egykori bánya területén a 6. számú életfa
Piócás-patak mentén. Premsz-hegy, volt bánya terület.
Emlékkövek: a Szentháromság, Új, Béke aknák helyén.
Fa tornyokból lehet megfigyelni az állatokat /szarvas, őz, vaddisznó, muflon, kecske…/
Bányászati és Helytörténeti Kiállítás
Szászvár, Bányász tér 1.
06-72/389-302; 06-30/509-5839
A szénbányászat történetét jeleníti meg 19. századtól a múlt század végéig, kiállított
eszközökkel, szerszámokkal, modellekkel és tárgyi emlékekkel. A múzeum előtti Bányász
téren Szent Borbála-szobor, csille és aknakerék látható.
8.Bányászati Kiállítás
Szászvár, Külterület
06-30/377-7700
A volt bánya területén egy régi épületben kialakított bányászati vágatott tekinthet meg az
idelátogató, mely életszerűen jeleníti meg a föld alatti munka körülményeit.
9.Borház
Szászvár, Bánya u. 22.
06-30/256-5475
A Fő tértől pár perces sétára található a Borház, a szászvári pincesor kezdeténél, mintegy
annak kapujaként. Állandó kialakítás van az épület emeleti szintjén a helyi szőlőművelés
tárgyi emlékeiből, eszközeiből.
10.Szászi Tájház
Szászvár, Szent István utca 20.
A Szászi Tájház egy felújított tornácos parasztház az általános iskolával szemben a Fő tértől
pár perces sétára található. A háromszobás épületben a helyi sváb és magyar népviselet
hagyományos öltözeteit, valamint a 19. századi lakóépület berendezéseit tekintheti meg az ide
látogató.
11.Szászvári Vár
Szászvár, Templom tér 2.
Az 1439-es évtől már várként tartották számon középkori kastély épületet, melyet a 16.
században vettek fallal körül. 1545-ben már komoly helyőrség állomásozott a vár falai között.
A 17. század hadjárásai sokat rontottak a pusztulásnak ítélt épületeken, amelynek falait a helyi
lakosok elhordták. A vár feltárása a 1980-as években kezdődött, majd évekig stagnált,
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jelenleg az állam hathatós támogatására megkezdődtek a munkálatok. A szászvári vár jelenleg
renoválás alatt áll, nem látogatható.
12.Turisztikai Információs és Látogató Központ
Szászvár, Külterület
06-72/389-064
Hosszúhetény
1.Hosszúhetényi Tájház
Hosszúhetény, Kossuth u. 10.
06-30/447-4237
kultura.tajhaz@hosszuheteny.hu
Az év tájháza díjat nyerte 2014-ben, állandó kiállítással és folyamatos programokkal várják a
látogatókat.
2.Üvegkiállítás
Hosszúhetény, Fő u. 154.
06-20/530-7083
pappjanosheteny@gmail.com
Hosszúhetény közelében, a Kelet-Mecsek erdeiben, a XVIII. század végén jelentős
üveggyártás folyt. Először Óbányán (Alte Glashütte) telepedtek le a cseh-bajor erdőkből
érkezett hutások, majd Kisújbányán (Neue Glashütte), végül a mai Pusztabánya (Glashütte)
területén. Ez utóbbit hetényi üveggyárnak is hívták, helyén ma egy huta feltárt romjai
láthatók. Állandó kiállítás a múzeum földszinti kiállító termében található.
3.Borbélyműhely
Hosszúhetény, Kossuth u. 23.
06-72/490-070
kultura.tajhaz@hosszuheteny.hu
A Szántó család 1939-ben épített új lakóházat a Kossuth utcában egy üzlethelységgel, mely
több mint hatvan éven át borbélyműhelyként üzemelt. Az eredeti bútorzattal és eszközökkel
berendezett műhelyt,- a családdal kötött megállapodás alapján – az önkormányzat 2009.
júniusától megnyitotta a látogatók előtt.
4.Böllér Skanzen
Hosszúhetény, Fő u. 57.
06-30/373-34-24
molnarf@gmail.hu
Bejelentkezés alapján csoportok részt vehetnek a tradicionális falusi disznóvágás
folyamataiban és kulináris élvezeteiben.
Kisújbánya
1. Cigány-hegyi kilátó (524m)
A kilátó 1980-ban, Buzás Endre tervei alapján épült, felújítási terveit Ottó Gábor készítette
2007-ben, mely során a kilátó 4,8 m-rel lett magasabb. tetejéről körpanoráma nyílik a KeletMecsekre.
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2. Szent Márton pihenő
Szent Márton Kisújbánya védőszentje. A monumentális tölgyfaszobrot Bakó László várdombi
szobrász faragta Derksen Gyöngyi művésztelepén 2005-ben.
A kis parkot Révész Sándor zenész, énekes ajándékozta a „Kisújbányai Baráti Kör”
Alapítványnak.
3. Szent Márton Római Katolikus templom
„Az újbányai templomocska az ottani hívek buzgólkodó fáradsága, költsége és kézmunkája
által épült az 1794. esztendőben.” Titulusa Szent Márton. Az Angster orgona 1914-ben
készült, Zichy Lujza grófnő adománygyűjtéséből.
4. Kálvária
A templom feletti dombra felkapaszkodva Kisújbánya egyetlen fésűs beépítésű utcasorában, a
Neue Gasse –ban gyönyörködhetünk. A dombon álló kőkeresztet 1867. december 10-én
Reisch József kisújbányai lakos állítatta.
5.Faluház és Klumpakészítő műhely
A faluház területén működött 1762 és 1784 között az üveghuta. Az üvegkészítés megszűnése
után a férfi lakosság fő kereseti forrása az erdei napszám és a fafaragás volt. Különböző
tárgyakat készítettek, többek között a híres újbányai faklumpát. 2015-től állandó kiállítás
látható disznókról, vaddisznókról.
6. Szent Márton Út Baranyában
A Szombathelytől Tours-ig vezető Szent Márton Európai Kulturális Útvonal – Via Sancti
Martini – mellékága, az 500 km hosszú Szent Márton Út Baranyában, – a Via Divide
Caritatem – gyalogosan és kerékpárral is járható.
7. Üvegesek Útja
A tanösvény a Hosszúhetényi Üvegkiállítástól indulva, Pusztabányán és Kisújbányán
áthaladva, 11 kilométer megtétele után ér Óbányára. Az úton 11 tájékoztató tábla mutatja be
az üveg történetét, alapanyagait, eszközeit, a Kelet-Mecsek XVIII. századi hutáit.
8. Üvegharang
A harangtorony köve a hosszúhetényi Puxler Márton adománya, melyet Borsi-Lakatos László
faragott meg. Benne függ Magyarország egyetlen működő üvegharangja, melyet a Bajor
Erdőben, Poschinger báró üveghutájában fújtak.
9. Borsi-Lakatos László Szoborparkja
A magánkézben lévő terület szabadon látogatható, folyamatosan bővül szobrokkal,
pihenőpadokkal. Szép kilátás nyílik innen a faluház udvarára. A parkban kapott helyet az
Unoka-kert is.
10. Járgány és esőbeálló
A működőképes, 1960-ig használt járgány Magyarországon ritka ipartörténeti emlék. A
védőtető esőbeállóként is funkcionál. A bemutatóhely Dr. Sólyom László elnök úr
adományából valósult meg.
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11. Dr. Péceli Endre síremléke
Dr. Péceli Endre orvos 1975-1991 között élt Kisújbányán. Kiemelten fontosnak tartotta a
közösség összefogását, egyik alapító tagja volt az 1988-ban megalakult Kisújbányai Baráti
Körnek. A kőkeresztet 1868. december 10-én Arnold Fülöp állítatta.
12. Tündérlépcső
A félrebillent mészkőrétegeken hull alá az Öreg-patak vize – ez a tündérlépcső,
szokványosabb nevén a Ferde-vízesés. A szemközti hídon áthaladva magunk mögött hagyjuk
Kisújbányát, s Óbánya területére érkezünk.
Vékény
1. Pincesor
A településre jellemző volt a gyümölcstermelés és szőlőművelés. A pincesoron dolgozták fel
a környéken nevelt szőlőt.
2.Csöpögő-völgy
A településtől dél-délkeletre nyílik a Csöpögő-völgy, mely a zöld kereszt turistaúton
közelíthető meg. Forrásai, zúgói, vízesései, egykor bányalejárói mindkét említett mecseki
látványossággal felveszik a versenyt.
3. Tóth-malom
Ipari műemlék, az egykori Tóth-malom. Az épület felújítását követően a malom és környéke
kempingként funkcionál.
4.Vékényi históriák a horgosokhoz kapcsolódóan
Sötét-Horgos,Világos-Horgos, Ménküves-Tető, Zsidópokol, Kőbánya, Szénbánya, A falu
kovácsa, A furcsa vaddisznó.
5. Az egykori bánya tárnákhoz vezető völgy, ami a falu utolsó házától kezdődik és a
tájvédelmi körzet területén ível át.

Alsómocsolád
1.Sztankovánszky-kastély
Itt élt Sztankovánszky Imre, Tolna vármegye főispánja, országgyűlési képviselő. A kastély
egy gyönyörű arborétum területén fekszik.
2.Kölyök Fészek Erdei Iskola
Az Erdei Iskola Oktatóközpontunkban három oktatóteremben ismerkedhetnek a gyerekek
télen is az erdők életvilágával. A beltéri vizes bemutató teremben elhelyezett dioráma képen a
helyi vízi élővilág és környezet tekinthető meg. A földszinti bemutatóterem ad helyet a
Foucault-ingának, mely a Föld forgásának közvetlen bizonyítására szolgáló kísérleti eszköze.
Itt kemencés udvar is található.
3.Erdei tornapálya
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Baranya megyében elsőként 2004-ben készült el a pálya, mely nemcsak a gyerekeknek, hanem
a felnőtteknek is kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget nyújt.
4.Rigac Jancsi Fája
Fából készült szobor Rigac Jancsiról.
5.Planetárium
A létesítményben Boeing 737 repülőgép-szimulátor mellett helyet kaphatott egy 5 méteres
kupola-átmérőjű, digitális vetítős planetárium is.
6.Csónakázó tó
Gyönyörű természeti környezetben csónakázási és horgászási lehetőség.
7.Tanösvények
- Faluséta Ösvény: amely a község látnivalóit, mutatja be,
- Mókus Ösvény: erdei állat-, és élővilágot ismerjük meg,
- Nagy Kócsag Tanösvény: helyi vízi világot ismerteti.
A tanösvények önállóan bejárhatóak!
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