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1. SVRHA POJMA. ULOGA TEMATSKIH CESTA U TURIZMU I 

RURALNOM RAZVOJU  

Danas je turizam postao jedan od najvažnijih društveno-ekonomskih sektora na svijetu. U 

2019. godini u cijelom je svijetu registrirano 1,4 milijarde stranih turista, pri čemu je sektor 

izravno ili neizravno pridonosio 6% svjetske trgovine i 9% svjetskog BDP-a (UNWTO 2019). 

Prema nekim procjenama, broj ljudi koji sudjeluju u domaćem turizmu 5-6 puta je veći od 

broja međunarodnih. Prema analizi UNWTO-a iz 2012. godine, gotovo 6 milijardi ljudi 

sudjelovalo je u domaćem turizmu. Niti je zanemariv aspekt da je svaki 11. posao vezan za 

turizam. Ako pođemo od prognoze UNWTO-a za 2030. da će do tada broj međunarodnih 

dolazaka doseći 1,8 milijardi, možemo vidjeti da se širenje turizma čini nezaustavljiv proces 

vođen ljudskim potrebama. Međutim, razvoj uglavnom nije rezultat spontanih procesa već 

svjesnog planiranja i razvoja. Samo se oni mogu koristiti za optimiziranje utjecaja turizma 

(Michalkó G. 2003). 

Unutar mogućih razvojnih područja turizma naglasak se neprestano mijenja, prilagođavajući 

se očekivanjima potražnje i trenutnim trendovima u turizmu. Budući da su ranjiv sustav, 

vanjski ekonomski, prirodni, tehnički ili politički procesi koji utječu na sektor mogu također 

olakšati ili prisiliti cijeli sustav da propadne. Kriza uzrokovana pandemijom Covid-19 i razne 

mjere koje ograničavaju kretanje turista također mogu imati utjecaja. Oni mogu dovesti do 

izražaja alternativne oblike turizma, posvetiti više pozornosti do sada skrivenim destinacijama 

i povećati vrijednost suradnje unutar i između odredišnog područja. Sa stajališta naše teme 

istraživanja, može se reći da je sreća što su u današnje vrijeme lanci manje važnih, raštrkanih 

znamenitosti, njihov razvoj u tematske rute, a time i stvaranje moćnijih atrakcija, došli do 

izražaja. Tematski turizam, koji je također stvorio kulturne i gastronomske rute, danas je 

pojava novih odredišta i ruta, prvenstveno utemeljenih na kulturnoj osnovi. Kulturne rute 

pružaju iskustvo turistima integriranjem i kombiniranjem raštrkanih materijalnih i 

intelektualnih kulturnih resursa. 

Pozitivne strane tematskih ruta uključuju usklađenost s načelima održivog razvoja i poticanje 

proizvodnje novih i inovativnih proizvoda i usluga; uz dodavanje vrijednosti postojećim. 

Također je važno pojasniti da postoje razlike između tematskih ruta i kulturnih ruta. Tematske 

rute često se nazivaju turističkim proizvodima, ali mogu postojati različiti razlozi za njihovo 

uspostavljanje: ponekad su zamišljeni kao potpuno novi proizvodi, ali ponekad služe samo 

kao sredstvo za tumačenje postojećih (često premještenih) atrakcija. U današnje vrijeme, uz 

tradicionalna odredišta masovnog turizma, sve je veća šansa za uključivanje ruralnih područja 

u turističku ponudu. Cilj naše studije je razviti koncept prekograničnog turističkog tematskog 

pravca do županije Baranya, temeljen na vrijednostima baštine procijenjenim u okviru 

projekta Routes to Roots koji se provodi uz potporu projekta Interreg. Jedan od 

najkarakterističnijih turističkih trendova danas je širenje iskustvenog gospodarstva i sve veća 

popularnost proizvoda temeljenih na kulturnim i prirodnim resursima, a s tim u vezi i 

uvažavanje kulturnog turizma (Puczkó L. - Rátz T. 2011). Kulturni i baštinski turizam 

segment je turističkog tržišta koji naglašava atrakcije zasnovane na kulturnoj i intelektualnoj i 

izgrađenoj baštini. 
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Interes za kulturne, a posebno za baštinske vrijednosti nije nova motivacija. Ljudi putuju 

tisućama godina kako bi naučili o jedinstvenim ili jednostavno različitim karakteristikama i 

kulturi druge zajednice. Ova se studija bavi mađarskim dijelom pogođenog područja 

mađarske regije, jer je razvoj koncepta za hrvatski odjeljak zadatak hrvatskih projektnih 

partnera. U konceptu, nakon temeljitog istraživanja područja koje se proučava, nakon 

istraživanja vrijednosti baštine, rezimiramo svoja stajališta o organizaciji tematskih putovanja, 

utjecaju mogućeg tematskog putovanja na ruralni razvoj i formuliramo naše preporuke za još 

učinkovitiji razvoj turističke destinacije. 

  

2. POTENCIJAL KULTURNOG TURIZMA U SEOSKOM 

PODRUČJU 

Kulturni turizam najdinamičniji je turistički sektor na svijetu. U 2015. godini 40% 

međunarodnih putovanja bilo je kulturne prirode (UNWTO 2015), što je iznosilo oko 516 

milijuna putovanja u 2017. godini (Richards, G. 2018). Kultura koja se ogleda u nasljeđu i 

tradiciji - poput suvremene umjetnosti, jezika, kuhinje, glazbe, zanata, muzeja i književnosti - 

neprocjenjiva je za lokalne zajednice. Oblikuje identitet zajednice, jača razumijevanje i 

toleranciju među ljudima. Kultura je postala ključna turistička vrijednost, praveći razlike 

između odredišta s individualnim karakteristikama (Siem Reap deklaracija 2015). Razvoj 

kulturnog turizma tako postaje inovativna i kreativna metoda, čineći most za društveni, 

ekonomski i ljudski razvoj. 

Kulturni turizam smatra se najstarijim oblikom putovanja. Također se može nazvati skupinom 

proizvoda, jer se može rastaviti na dodatne turističke proizvode s jedinstvenim 

karakteristikama, poput turizma baštine, kreativnog turizma ili kulturnih itinerera (Gonda T. 

2016). Definicija kulturnog turizma može se naći u mnogim pristupima i interpretacijama u 

domaćoj i međunarodnoj literaturi (Michalkó G. 2007, Richards, G. 2018, Jászberényi M. ur. 

2020). Nema široko prihvaćenu, ujednačenu definiciju, koja je uglavnom posljedica teško 

definirane i neprestano mijenjajuće prirode koncepta kulture (Steinecke, A. 2007, Jászberényi 

M., ur. 2014). Već 1985. UNWTO je usvojio širu (konceptualnu) i užu (tehničku) definiciju 

kako slijedi: 

Širi koncept: "Sva putovanja pojedinaca, jer zadovoljavaju ljudske potrebe za raznolikošću, 

povećanjem kulturne razine pojedinca i željama za novim znanjima, iskustvima i susretima." 

Uži koncept: „Kulturno motivirana putovanja osoba, na pr. studijska putovanja, umjetničke 

performanse, kulturne turneje, festivali i drugi događaji, posjeti spomenicima i spomen 

obilježjima “(UNWTO 1985). 

Općenito, kulturni turizam je putovanje (1) čija je glavna motivacija upoznavanje različitih 

kultura i tradicija, sudjelovanje u kulturnim događanjima, posjet kulturnim atrakcijama; (2) 

gdje je cilj turista pogledati kulturni događaj (Gonda T. 2016). Stoga uključuje izgrađenu i 

nematerijalnu kulturnu baštinu, kulturne atrakcije, suvremenu umjetnost i njihove kreacije, 

događaje, crkvena mjesta i događaje. Drugi dio vrste proizvoda je turizam zasnovan na 

industrijskoj baštini koja se sve više razvija (koja se živi), a koja se prvenstveno pojavljuje u 

zemljama s bogatom industrijskom prošlošću (Pintér R, Csapó J 2018). 
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Najpoznatija i najčešće citirana definicija je: „Kulturni turizam je putovanje ljudi da posjete 

kulturne atrakcije daleko od mjesta svog prebivališta kako bi stekli nove informacije i 

iskustva u skladu sa svojim kulturnim potrebama. Kulturni turizam je svako putovanje osoba 

do kulturnih atrakcija poput. mjesta baštine, umjetnička i kulturna događanja, izvan svog 

stalnog prebivališta “(ATLAS 1, 2005) 

O legitimnosti teme govori i činjenica da joj UNWTO redovito daje prednost u svojim 

istraživanjima i publikacijama. Sljedeću definiciju usvojila je na 22. Generalnoj skupštini 

Svjetske turističke organizacije: 

„Kulturni turizam je skup turističkih aktivnosti kojima je glavni motiv posjetitelja naučiti, 

otkriti i doživjeti dok„ troši “fizičke i mentalne kulturne atrakcije / proizvode odredišta. Ove 

atrakcije / proizvodi nose prepoznatljive materijalne, intelektualne, intelektualne i 

emocionalne karakteristike društva (zajednice), koje uključuju umjetnost i arhitekturu, 

povijesnu i kulturnu baštinu, gastronomsku baštinu, književnost, glazbu, kreativne industrije i 

životnu kulturu sa životnim stilom, sustavom vrijednosti, vjerovanjima (religijom) i 

tradicijama “(UNWTO 2018). 

Turizam baštine jedna je od dinamično razvijajućih vrsta turističkih proizvoda u svijetu 

krajem 20. stoljeća - početkom 21. stoljeća, koja predstavlja trajnost u našem svijetu koji se 

mijenja i ujedinjuje, čineći ih sve privlačnijima u svim područjima života. Hargrove, C. M. 

(2002) je nazvao najbrže rastućom tržišnom nišom. Silberberg, T. (1995.) definira kao 

„kulturni i baštinski turizam kao sredstvo gospodarskog razvoja privlačenjem posjetitelja koji 

su zainteresirani za povijesnu, umjetničku, znanstvenu ili životnu baštinu lokalne zajednice“. 

Zbog toga se u nerazvijenim područjima često pojavljuje kao alat za razvoj. Nasljeđe također 

mogu dobro iskoristiti destinacije koje se ne mogu pozicionirati s tradicionalnim 4S 

atrakcijama masovnog turizma. Takvo putovanje također znači doživljaj kulturnog okruženja, 

tj. krajolika, vizualnih i izvedbenih umjetnosti, tradicije i događaja. Popularnost atrakcija 

temeljenih na baštini proizlazi iz rastuće društvene potrebe za istraživanjem 'zajedničke 

prošlosti', korijena. S druge strane, isticanjem jedinstvenosti, posebnosti i baštine date regije, 

ona je u mogućnosti steći prednost na tržištu visoko konkurentnih europskih turističkih 

proizvoda. Sljedeća je prednost što koristi postojeće povijesne, kulturne ili prirodne resurse - 

umjesto da grade nove atrakcije, odredišta se suočavaju s održivom budućnosti 

iskorištavanjem prošlosti (Hargrove 2002). Zapravo je posljednjih desetljeća došlo do 

značajne prekomjerne ponude na području atrakcija baštine (zahvaljujući, na primjer, podršci 

nekoliko prioritetnih programa natječaja). 

Kao rezultat toga, baštinski turizam postao je visoko konkurentan i tržišno orijentiran 

proizvod, pa su stalni razvoj i diferencijacija proizvoda postali nužnost. Turizam kulturne 

baštine stoga je najdinamičnija grana turizma koja se sve više kreće prema specijalizaciji. 

Jedan od mogućih smjerova specijalizacije je razvoj turizma ruralne baštine. Turisti u baštini 

nisu samo u potrazi za avanturom; nego i kulturu, povijest, arheologiju i, na kraju, ali ne 

manje važno, kontakt s lokalnim stanovništvom. Prema Fladmarku, J. M. (1994.), turizam 

kulturne baštine nije samo identificiranje, upravljanje i zaštita baštine; ali također pomaže 

razumjeti utjecaj turizma na lokalne zajednice i regije, povećati ekonomske i socijalne koristi 

i stvoriti financijska sredstva koja su potrebna za zaštitu, marketing i promociju. 
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3. RAZVIJANJE STVARNE ATRAKTIVNOSTI OD JEDNE 

INTERESNE TOČKE DO DRUGE  

U turizmu postoji niz čimbenika, koji utječu na to, a čega lokalne vlasti trebaju biti svjesni pri 

razvoju turističkih strategija. Osnovni je trend da sve više turista želi doživjeti slobodno 

vrijeme ili sport, kao i naučiti više o povijesti, kulturi i prirodnom okruženju posjećenog 

područja. Uz to, jači je fokus na lokalne proizvode kao i na tradicionalnu lokalnu 

gastronomiju. Oblici od posebnog interesa brzo se šire, uključujući avanturistički i kulturni 

turizam, promatranje prirode, putovanja u "staru domovinu" i nostalgija te medicinski i 

vjerski turizam. Ekoturizam je postao vrlo popularan jer mnogi turisti traže nove destinacije i 

nove vrste turističkih proizvoda. Sve je više ljudi koji postaju osjetljivi na okoliš, pa žele 

posjetiti mjesta koja su dobro dizajnirana i gdje turizam nije ekološki ili socijalni problem. 

Stoga moderni i razboriti razvoj turizma mora uzeti u obzir gore navedene aspekte. Njihova 

provedba nije uvijek laka i bez muke. Sjetimo se samo stvaranja tematskih parkova s brojnim 

milijunima posjetitelja koji imaju veliku potražnju za energijom i generiraju vrlo značajan 

automobilski promet. Današnji turist, međutim, ima priliku birati iz bogate ponude koja 

nikada prije nije viđena. Glavni je cilj razvoja atrakcije, stvaranje novih atrakcija, stoga prijeći 

prag podražaja potencijalnog potrošača i ostvariti njegov učinak kao prava turistička atrakcija. 

Tematska putovanja, zbog svoje raznolikosti, bave se segmentima s različitim motivacijama, 

interesima, demografskim i sociološkim karakteristikama, koji svoju motivaciju za putovanja 

usmjeravaju na određenu temu ili problem. 

3.1. Tematski putevi 

Tematske rute zapravo su se pojavile u antici, a zatim se tijekom razvoja turističke industrije 

pojavilo nekoliko „kulturnih tematskih ruta“. Među njima se ističu hodočasnički putovi, koji 

su ujedno bili i najznačajniji tematski putevi u srednjem vijeku. U moderno doba posjećivanje 

poznatih odredišta zapadne Europe u sklopu kulturnog putovanja (Grand Tour) postalo je 

uobičajeno među plemstvom, a kasnije i u nekim građanskim krugovima. U prvoj polovici 

prošlog stoljeća, kako je aktivni turizam postajao sve popularniji, pješačke staze bile su 

označene diljem Europe (poput rute Plava tura). Prvi se vinski putevi također pojavili u prvoj 

polovici 20. stoljeća, prvo u Njemačkoj, a zatim u sve više i više europskih zemalja. Prva 

službeno priznata kulturna ruta je Ruta svetog Jakova u Santiago de Compostelli, koju je 

Vijeće Europe 1987. godine proglasilo tematskom rutom (kada je u Luksemburgu osnovan 

Europski institut za kulturne rute). 

Tematska putovanja, koja se danas smatraju najpopularnijima, uspostavljena su 1990-ih, ali 

njihova posjećenost brzo raste tek od početka 2000-ih. Među njima su popularni filmski 

turizam (prvi je bio Sex i New York, osnovan 1999. godine, ali i mjesta snimanja filmova 

Gospodara prstenova privlače mnogo turista), kulturni (npr. Put do dvoraca uz Loire) i 

geoturizam (mreža Geopark stvoren 1997.) i rute industrijske baštine (Europska ruta 

industrijske baštine, Ruta industrijske baštine Šleskog vojvodstva). Postoje gastronomske rute 

(uz vinske rute, kao što su šparoge, cesta šljiva, cesta sira koja se temelji na tradicionalnim 

lokalnim proizvodima ili cesta do transilvanskih vinskih izvora), etnografski utemeljene ceste 

(npr. Palóc cesta 2005.) ceste koje povezuju određene točke u životu poznatih ljudi (tematska 
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cesta Ferenca Liszta), ceste koje predstavljaju tradicionalne rukotvorine (Deutsche Fachwerk 

Straβe) (Jónás-Berki M. i sur. 2011) 

Cilj tematskog putovanja je stvoriti lanac iskustava kombinirajući postojeće točke slične 

vrijednostima. Ovo je održiv i odgovoran način za razvoj turističkih proizvoda. Ne stvara novi 

veliki sustav koji troši resurse, koji je karakterističan za značajna zbivanja turističkih atrakcija 

od točke do točke. Da bismo bolje osvijetlili ekološku razvijenost tematske ceste, 

uspoređujemo je s razvojem atrakcija od točke do točke i velikim atrakcijama. Dvije različite 

vrste razvoja ispituju se na temelju 10 aspekata (tablica 1).  

 

1. tablica 

Sustav utjecaja razvoja atrakcija i razvoj tematskih puteva 

Stajališta 
Točkasti razvoj atrakcija 

sa značajnim kapacitetom 
Tematski put 

Učinci na okoliš 

1. Prijevoz 
Generira koncentrirano velik 

promet. 

Širi promet, traži alternativna 

rješenja u prostoru i vremenu 

(npr. Greenway). Uključuje i 

manje prometna mjesta u 

sustavu. 

2. Potražnja energije 
Veže značajne nove 

kapacitete 
Ne zahtjeva nove kapacitete. 

3. Potražnja za kapitalom 
Značajno. Zahtijeva vanjski 

izvor. 

Nije značajno, lokalno 

stanovništvo također može 

biti uključeno. Tipično je 

nekoliko razvoja malih 

razmjera. 

Ekonomski učinci 

1. Pokazatelji turističke 

potražnje i ponude (npr. broj 

noćenja, smještajni kapacitet) 

Kao rezultat toga bit će 

izgrađeni značajni utjecaji, 

uglavnom novi smještajni 

kapaciteti. 

Značajan, ali teško mjerljiv 

utjecaj jer su turisti 

raspoređeni u svemiru. 

2. Lokalno stanovništvo 

Nema velikog učinka. 

Prednosti imaju investitori. 

Položaji odlučivanja nalaze 

se izvan regije. 

Gospodarske koristi 

ostvaruju se za lokalno 

stanovništvo. Razvoj 

lokalnog gospodarstva je 

značajan. Odluke se donose 

lokalno. 

3. Uključivanje lokalnih 

proizvoda i lokalnih usluga 

Nije tipično. Izvor je s 

globaliziranog tržišta. 

Tipično. Lokalni proizvod i 

uslugu mogu prodati po 

povoljnoj cijeni. 

4. Učinak na zapošljavanje Za lokalno stanovništvo Ojačava zadržavanje posla za  
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posao, ali dosta „sezonskih 

radnika” 

lokalno stanovništvo, 

odnosno generira nova radna 

mjesta. 

Društveni utjecaji 

1. Stvaranje vrijednosti, 

očuvanje vrijednosti 

Ne. Ako izađe iz mode, to 

čak može predstavljati i 

ekološki problem. 

Značajno doprinosi 

istraživanju, razvoju i 

očuvanju vrijednosti. 

2. Društvena kohezija Ne postoji takav učinak. 

Jača socijalnu koheziju, a u 

mnogim se slučajevima 

stvaraju i formalizirane 

nevladine organizacije. Jača 

lokalni identitet. 

3. Obuka, obrazovanje, 

kulturni utjecaj 
Nema ili je slabo. 

Promovira opstanak 

tradicionalnih znanja i 

profesija te prijenos tradicija. 

Izvor: Vlastito uređivanje 

  

Iz gornje usporedne analize također je jasno da se razvoj tematskih cesta smatra učinkovitijim 

alatom za provedbu načela održivog razvoja i ostvarenje ciljeva ruralnog razvoja od velikog 

privlačnog razvoja koji se provodi pojedinačno. Tematske rute povezuju prirodne ili umjetne 

atrakcije temeljene na određenoj temi, a tim atrakcijama se može pristupiti pomoću nekog 

oblika prijevoza. Što se tiče održivosti, tematska putovanja istovremeno stječu znanje i 

zabavu (Puczkó L. - Rátz T. 2011). Rute također mogu biti temeljene na proizvodima ili 

temama. Primarni cilj ruta temeljenih na proizvodima je jačanje marketinga i prodaje ključnih 

proizvoda. Tematski itinerari učinkoviti su i atraktivni ako tema ne predstavlja samo sliku 

odredišta, već se pojavljuje i u svim ostalim uslugama koje se nude na ruti (npr. smještaj, 

gostoprimstvo, suveniri). Izraz "turistička ruta" znači razne aktivnosti i atrakcije uz određenu 

temu, potičući tako tvrtke da pružaju komplementarne proizvode i usluge. Dakle, turizam 

zasnovan na ruti zapravo je tržišni pristup razvoju turističkih odredišta (Lourens, M. 2007). 

Koncept njihovog dizajna je da kombinacija aktivnosti i atrakcija u manje razvijenim 

područjima generira suradnju i partnerstvo između zajednica i susjednih područja, doprinoseći 

tako gospodarskom razvoju kroz turizam (Briedenhann, J.- Wickens, E. 2004). 

Kulturne rute novi su način očuvanja i iskorištavanja baštine. Oboje znače geografsko lutanje, 

dok prolazimo kroz različita područja, lokalne jedinice; kao i mentalno putovanje s 

vrijednostima, osjećajima, osjećajima, iskustvima, koji se zatim spajaju u konačni proizvod. 

Koncept kulturnih ruta znači i turistički proizvod i posebnu metodologiju Prema ICOMOS 

povelji o kulturnim rutama (ICOMOS 2008): 

  „Bilo koji način komunikacije, bio on kopneni put, vodeni ili neki drugi, čiji je fizički oblik 

definiran njegovom dobro definiranom dinamičkom i povijesnom funkcionalnošću i podliježe 

sljedećim uvjetima: (1) Nastaje iz interaktivnog kretanja grupa ljudi, odražava dobra, znanje 

i vrijednosti kontinuirano i njegov međusobni protok između ljudi, zemalja, regija ili 

kontinenata tijekom značajnog razdoblja mog vremena. (2) Prikazuje međusobnu interakciju i 
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interakciju dotičnih kultura u prostoru i vremenu, što se odražava u njihovim fizičkim i 

mentalnim vrijednostima.; (3) Njegovim stvaranjem povijesni odnosi i kulturne vrijednosti 

integrirani su u složen, dinamičan sustav. " 

Stoga je potrebno napraviti odgovarajuću razliku između tematskih (turističkih) i kulturnih 

ruta. Kulturna ruta "nije doslovno izmišljena ili planirana: nego je otkrivena" - to jest, znači 

staze od povijesnog značaja koje postoje u njihovoj fizičkoj stvarnosti. Iako je turistička ruta 

dizajnirana u smislu interesa potrošača, zemljopisne strukture, pristupačnosti, atrakcija ili bilo 

kojeg drugog aspekta koji često nema znanstvenih osnova. Stoga ga treba naglasiti na temelju 

prethodne definicije: služio je protoku i cirkulaciji ljudi, dobara, ideja, znanja i vrijednosti 

tijekom značajnog razdoblja povijesti. Te su interakcije, naravno, ostavile i materijalne 

uspomene (npr. arhitektonske, umjetničke i druge korisne predmete), ali su doprinijele 

brojnim duhovnim vrijednostima kolektivnoj ljudskoj duši koja je postala dio duhovne 

baštine. Njihovi izražaji također se mogu naći na rutama. Kulturne rute su, dakle, 

preslikavanja ruta koje su doista postojale kroz povijest, koristile se uglavnom u komercijalne 

i vojne svrhe i su postale rute putovanja. Tu pripadaju i hodočasničke staze. Hodočasnički 

putovi, koji su dali značajan doprinos razvoju europskog identiteta, zasigurno imaju najdublje 

korijene i najveći utjecaj. Ispitivano područje, županija Baranya, također je pod utjecajem tri 

važna hodočasnička puta, međunarodnog Mária Út, mađarskog hodočasničkog puta i 

hodočasničkog puta sv. Martina. Neki se dijelovi mogu preklapati sa smjerom buduće rute 

turizma ruralnog nasljeđa kako bi se iskoristile obostrano korisne sinergije. 

 

4. POTICAJNI UČINAK GLAVNIH TURISTIČKIH TRENDOVA NA 

RAZVOJ TEMATSKIH PUTEVA 

Lokalne vlasti, izvođači razvojnih procesa, moraju biti svjesni najvažnijih i najsuvremenijih 

međunarodnih turističkih trendova kako bi njihove strategije razvoja turizma mogle udovoljiti 

trenutnim i budućim očekivanjima turista i služiti održivosti turizma. 

Među važnim trendovima kvalitete ističemo sljedeće:  

 Sve više i više turista želi sudjelovati u zabavi, sportu i avanturama, žele znati više o 

povijesti, prirodi i fauni posjećenog područja. Danas su turisti fizički i mentalno aktivniji 

nego prije. Zbog toga bi se prilikom izrade tematskih ruta trebalo uzeti u obzir potreba za 

mentalnom i tjelesnom aktivnošću. 

 Sve više turista želi zadovoljiti njihov poseban interes i baviti se svojim hobijem. Postoje 

mnogi oblici turizma koji zadovoljavaju posebne interese, a temelje se na prirodi i divljini, 

povijesnim znamenitostima, kulturnim modelima, gospodarskim aktivnostima i 

profesionalnom interesu. Pri razvoju tematskih ruta potrebno je logično razmišljati o 

otvaranju potencijalno velikim hobi skupinama (npr. planinari, promatrači ptica, fotografi 

prirode, biciklisti, ribolovci, oni koji se bave gastronomijom itd.). 

 Na mnogim mjestima postaje sve važniji  turizam motiviran sa sloganom „natrag do 

korijena“ i nostalgični turizam, u kojem turisti posjećuju domovinu ili domovinu svojih 

prethodnika. 
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 Vjerski turizam za one koji posjećuju sveta mjesta i dalje je značajan. Uz česta 

hodočasnička mjesta koja generiraju masovni turizam, raste i potražnja za 

novorazvijenim, manje luksuznim putovanjima. Preporučljivo je integrirati lokalne 

kulturne vrijednosti u hodočašća, stvarajući tako složeniju tematsku rutu. 

 Sve više turista traži nova odredišta i nove turističke proizvode. To nudi brojne 

mogućnosti za izgradnju novih turističkih područja, uključujući područja koja su skrivena 

s turističke točke gledišta. 

 Sve više turista nastoji održati i poboljšati svoje zdravlje, veliki je razvoj u toplicama i 

kupalištima. Tradicionalni hoteli i odmarališta također su opremljeni opremom za 

vježbanje. Opet, postoji veliko zanimanje za tradicionalne terapije. U tom će se kontekstu 

cijeniti zdrav, čist okoliš i područja bez alergenih biljaka. 

 Mnogi turisti odlaze na odmor nekoliko puta godišnje, ali na kraće vrijeme. To će 

omogućiti razvoj više turističkih destinacija i odredišta koja će moći nuditi usluge i 

programe turistima u svako godišnje doba. Stoga bi i u slučaju tematskih putovanja 

trebalo nastojati posjetiteljima ponuditi iskustva u sva četiri godišnja doba.  

 • S obzirom da se očekivano trajanje života produžuje, sve više i više putuju stariji, ali 

aktivni, a među njima dosta dobrostojećih umirovljenika. Invalidi i druge osobe s 

invaliditetom također putuju u većem broju kao turisti, a za njih su planirane mnoge 

usluge. 

 Turisti također postaju sve iskusniji i zahtjevniji u svojim putničkim navikama. Zauzvrat 

za svoju turističku potrošnju žele iskoristiti kvalitetne atrakcije,  usluge, a također 

obraćaju pažnju na pravu vrijednost za novac. 

 Udio ekološki i socijalno osjetljivih turista također se povećava. Oni traže dobro 

osmišljena i manje zagađena ciljna područja; i pokušavaju izbjeći loše dizajnirane 

destinacije koje se nose s ekološkim i socijalnim problemima. Ne žele povećati svoj 

ekološki otisak tijekom boravka, a sretni su ako i lokalno stanovništvo ima koristi od 

turističkih pogodnosti koje generiraju. 

 Sve više turističkih odredišta traži planski i upravljani pristup razvoju turizma. Oni nastoje 

stvoriti visokokvalitetni turistički sustav koji ne izaziva ekološke i ekonomske probleme, 

optimizira ekonomske koristi. Očiti alat za to je razvoj tematskog puta. 

 

U današnje vrijeme važan je trend da razvoj turizma na određenom području, također dijelom 

služi očuvanju prirodnog okoliša, povijesnih mjesta i kulturne tradicije. Ekoturizam (vođeni 

turizam u prirodi) i kulturni turizam razvijaju se na mnogim mjestima s ciljem pomaganja u 

očuvanju vrijednosti. To je osobito važno u područjima koja imaju ograničena sredstva za 

provedbu tradicionalnih programa. Također je međunarodno nastojanje osigurati da turističke 

komercijalne usluge pruža privatni sektor, ali vlada na svim razinama ostaje odgovorna za 

cjelokupno upravljanje turizmom. Na taj način možete postići nacionalne, regionalne i lokalne 

ekološke i socijalno-ekonomske ciljeve. 
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5. PREPORUKE, ZAKLJUČCI 

Turisti obično posjećuju ruralno područje zbog njegovih atrakcija i raznih tradicionalnih 

događaja. Da bi uspjele, ove atrakcije i programi moraju se pažljivo planirati, provoditi i 

njima upravljati. Od posebne je važnosti izuzetno kreativna prezentacija koja bi trebala biti 

informativna, zanimljiva i što je moguće novija za posjetitelje. Akcenat je namjerno stavljen 

na kreativnost. To ne znači skupe instalacije ili velika ulaganja. Napokon, u mnogim 

slučajevima oživljavanje i turistička upotreba jedne naše zaboravljene baštine (bilo 

gastronomske ili ručne) mogu biti ugodna iskustva za turiste (Minorics T. 2013). Većina vrsta 

ruralnih atrakcija danas je stvorena kako bi se očuvalo i prikazalo okolišno i kulturno nasljeđe 

područja kako za mještane, tako i za turiste. Dizajn baštine i prirodnih atrakcija (parkovi 

prirode, arheološka i povijesna nalazišta, kulturne tradicije) za turizam neovisna je profesija 

koja zahtjeva puno kreativnosti i cjelovite vizije. Međutim, postoje opći pristupi i principi koji 

se primjenjuju na većinu njih. Analizirajući dobre prakse identificirane tijekom projekta, 

dajemo sljedeće preporuke: 

 Koherentnost razvoja. 

Uzeti u obzir sva stambena i druga zbivanja na tom području koja se mogu povezati s 

turizmom, čak i neizravno, i razmotriti njihov odnos s planiranom tematskom rutom. 

Pritom se mora poticati uključenost lokalnog stanovništva i oni moraju biti u stanju 

iskoristiti blagodati turizma. 

 Utvrđivanje udjela ciljeva razvoja i očuvanja. 

Uzimajući u obzir nacionalne, regionalne i lokalne politike očuvanja i očuvanja prirode i 

druge turističke strategije. 

 

 Priprema analize okoliša. 

Nužno je provesti sva posebna ispitivanja. Na primjer, fauna, ranjivi ekosustavi i 

arheološki ili povijesni spomenici, identificiranjem određenih područja okoliša i lokaliteta 

koja se trebaju sačuvati, a u nekim slučajevima razviti ili obnoviti. 

 Očuvanje okolišnih vrijednosti i osiguravanje zaštite biološke raznolikosti.  

Tijekom izrade tematskih ruta mora se dati i značaj očuvanju okolišnih vrijednosti, zaštiti 

biološke raznolikosti i promicanju obrazovanja o okolišu Tijekom razvoja mora se voditi 

posebna briga o zaštiti i očuvanju flore, faune, kao i nalazišta arheoloških ili povijesnih 

spomenika. 

 Određivanje nosivosti. 

Mapiranje nosivosti važno je na temelju pretpostavki o vrstama korištenja posjetitelja i 

učinkovitoj organizaciji posjetitelja i modelima protoka. 

 Sastavljanje plana atrakcija. 

Unutar strategije veliku pozornost treba posvetiti pripremi i ocjeni alternativnih planova, 

odabiru konačnog, optimalnog plana i vremenu predloženog razvoja. Najveću moguću 
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pažnju treba posvetiti načelima dizajna i mjera zaštite okoliša, odabiru pravih načina 

tumačenja. (To ne bi trebalo biti nepristupačno i složeno, već praktično i kreativno.) 

 Konačna analiza utjecaja na okoliš i društvo. 

Čak i nakon stvaranja tematske rute, potrebno je analizirati različite utjecaje i na temelju 

njih izvršiti potrebne promjene u planu. 

 Određivanje najoptimalnijeg organizacijskog oblika. 

Za upravljanje atrakcijom potrebno je odrediti najprikladniji organizacijski oblik, 

uključujući potrebnu obuku budućih zaposlenika. 

 

 Provođenje ekonomske i financijske analize. 

Testove je potrebno provesti procjenom troškova razvoja i rada kao i planiranih prihoda. 

Posebnu pozornost također treba posvetiti prednostima lokalnog stanovništva, potrebama 

za radnom snagom, lokalnim prihodima, razvoju malog turističkog poduzeća i socijalnim 

prednostima projekta. 

 Izrada marketinškog plana. 

Uz pomoć marketinga u zajednici (županije, TDM, općine itd.) moguće je kontinuirano 

povećavati svijest o tematskoj ruti. 

 Osigurati redovitu obuku za lokalno stanovništvo 

 Preporučujemo redovito održavanje treninga za lokalno stanovništvo u vezi s temom 

tematskog putovanja. To jača njihovu vezanost za turizam i proširuje socijalnu ugrađenost 

projekta, a osposobljavanje im također može pomoći da se uključe u širenje ponude kao 

pružatelji usluga. 

Uvjereni smo da se slijedeći gore navedena načela, mogu razviti blagodati turizma i ruralnog i 

regionalnog razvoja tijekom razvoja tematskog puta. 

6. STRATEŠKA OČEKIVANJA ZA IMPLEMENTACIJU I 

DJELOVANJE TEMATSKOG PUTA BLAGO BARANYE - 

TURIZAM RURALNOG NASLJEĐA 

Naši prijedlozi za uspostavljanje rute pripremljeni su uz sudjelovanje njemačkih stručnjaka. 

Njemačka je daleko ispred nas u stvaranju tematskih ruta, jer su mnoge od stotine njihovih 

tematskih ruta već međunarodno poznate. Stoga smo kao dobru praksu razvili svoje 

prijedloge temeljeći se na kriterijima njemačkog sustava ocjenjivanja. 

Već 1981. godine DTV1 (Njemačko turističko udruženje) izradio je smjernice, a zatim 1996. 

godine (zajedno s ADAC-om) planiranje smjernica za klasifikaciju tematskih ruta. Nedavno 

je usklađivanje zahtjeva kvalitete za njemačke turističke rute ('Deutsche Ferienstraße2'), 

razvijeno u sklopu stručne radionice, ponovno došlo do izražaja. 

                                                 
1 Deutsche Tourismusverband 
2 www.ferienstrassen.info 
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Uz jačanje svijesti o kvaliteti, važno je učiniti postojeće i visokokvalitetne turističke rute 

vidljivima. Kriteriji su formulirani i namijenjeni su služenju vodiču održavatelja i 

informacijama za goste. Dugoročni cilj je uspješan i održiv razvoj turističkih ruta i aktivna 

promocija turizma u Njemačkoj. Nažalost, Mađarska još nema nikakve propise o stvaranju 

tematskih ruta, niti ima sustav kriterija za kvalifikaciju. U biti svatko može stvoriti tematski 

put, samo je potrebna izjava "vlasnika" kako bi nešto mogli nazvati tematskim putem. Jasno 

je da to ne jamči nikakvu kvalitetu ili trajnost rada. U slučaju našeg sadašnjeg projekta, stoga 

preporučujemo da se tijekom razvoja ima na umu njemački sustav kriterija. 

Svrha sljedećih kriterija kvalitete trebala bi biti definiranje onoga što može postati „tematska 

turistička ruta” i isticanje jamstava kvalitete u smislu ruta. Cilj nam je da ti aspekti posluže 

kao smjernica za održavanje i kao informacija za goste. 

 Cjelovita prezentacija kvalifikacijskih kriterija: 

1. Odabir teme povezane s krajolikom ili lokalnom kulturom, koja će se također pojaviti 

u nazivu.   

2. Primjena jasne i neprekinute smjernice rute bez uvođenja autoceste ili sporedne ceste. 

Uz to, potrebna je upotreba kontinuiranih putokaza u skladu s domaćim propisima. 

3.  Treba odabrati jasno definiranog, odgovornog održavatelja. Potrebna je, dakle, 

koordinacijska organizacija koja tematskim putem upravlja s brigom dobrog 

poljoprivrednika. 

4. Potrebno je uspostaviti ili odrediti jedan ili više informacijskih centara za kontakt s 

turistima, pružateljima usluga te članovima i partnerima udruge. 

5. Prisutnost tematske rute na tržištu treba ojačati profesionalnim marketinškim 

aktivnostima u turizmu. 

6. Kvaliteta usluga mora se pratiti i razvijati kontinuiranim osiguravanjem kvalitete. 

6.1 Izbor vodećih tema povezanih s krajolikom ili lokalnom kulturom  

Turistička ruta je trajno i precizno definirana dionica ceste na seoskim cestama zahvaćenog 

područja koja putniku pruža tematski prepoznatljive znamenitosti (atrakcije). 

Stoga su najvažniji zadaci turističkih ruta učiniti krajolik ili kulturnu temu „iskustvenim“ - u 

sljedećem dvostrukom smislu: 

 „stjecanje iskustva“ s geografskih ruta koje povezuju povezane atrakcije (POIk). 

 stjecanje iskustva“ turističke ponude i usluga (POIk) uz ceste, koje putnicima pružaju 

uvid u vodeća pitanja. 

Vodeći tematski naziv turističke rute je ili naziv krajolika kroz koji prolazi turistička ruta, ili 

ga mora dati tema koju prvenstveno doživljavamo na turističkoj ruti. U ovom je slučaju ova 

tema ruralna kulturna baština. 
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6.2.   Jasne upute i odgovarajući putokazi  

Turističke rute trebale bi sadržavati dijelove ceste koji doživljavaju njihove posebne tematike, 

poput posebnih krajolika ili tematskih obilježja. Mora se imati na umu postojeća 

infrastruktura i prometna pravila. Treba naglasiti da ruta mora biti kontinuirana. Iznimka 

može biti zaobilazak do jedne znamenitosti ili neke druge točke interesa. Prilikom izrade rute 

moraju se uzeti u obzir mjere upravljanja prometom. Precizno navođenje rutom mora biti 

obvezno i zabilježeno. Kao rezultat toga, informativni materijali ne gube svoju važnost tako 

brzo. Odaberimo samo ceste kojima se može hodati bez obzira na godišnje doba. U turističku 

rutu nemojmo uključiti dijelove ili gospodarske rute koji bi iz bilo kojeg razloga bili zatvoreni 

na kraće ili dulje razdoblje godine (vrijeme mrijesta, put migracije životinja, poplavno 

područje). Točna ruta mora se pripremiti ne samo na papirnatim kartama, već i u formatu 

GPS-track (praćenje, pozicioniranje) i na odgovarajući način priopćiti javnosti. Ako dođe do 

promjene u vođenju rute, mora se stvoriti novi GPS-track ili stara ispraviti u skladu s tim. 

Obje planirane tematske rute od "Kincses Baranya" zadovoljavaju sve ove kriterije: 

 

U Njemačkoj se ujednačeni putokazi postavljaju u skladu s "Smjernicama koje uređuju sustav 

turističkih ruta" (Richtlinien für die touristische Beschilderung (RtB)). 

 

Isječci iz Smjernica koje uređuju sustav tablica turističkih ruta 

Zakon o cestovnom prometu [Straßenverkehrsordnung / StVO /] dijeli turističke znakove u tri 

skupine (tablica 2): 

2. tablica 

Grupiranje turističkih znakova 

 
Označavanje funkcije 

turističke rute 
U svrhu turističke rute 

Kao putokaz za 

turističku rutu 

Primjer 

  

 

 

 

Primjena 

Pojačanje turističke rute. 

Tabla sadrži naziv rute i 

eventualno simbol. 

Na čvorovima da 

komuniciraju daljnji 

smjer rute. Pored naziva 

rute, smjer se prikazuje i 

na ploči. 

Ako se relevantni cilj i 

smjer ne mogu odrediti, 

u iznimnim slučajevima 

strelica se može koristiti 

kao simbol za znak 

smjera. 

Postavljanje 

S desne strane ceste, 

nakon važnih raskrižja i 

čvorova. 

Ispred znaka smjera 

(žuti) (unutar stambenog 

naselja) min. 50 m ili 

(izvan stambenih 

naselja) min. 100 m. 

Dodatak prethodnim 

znakovima i (žutim) 

putokazima. 

Izvor: Vlastito uređivanje 
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U Mađarskoj, Mađarska turistička agencija Zrt daje profesionalnu suglasnost samo za 

postavljanje sljedećeg znaka koji ukazuje na turističku atrakciju, a za prihvaćanje tehničkih 

parametara i vizualnih planova odgovoran je Magyar Közút NZrt.  i spada u njegovu 

nadležnost. MTÜ prvenstveno ispituje može li se znak postaviti iz pogleda turističke važnosti. 

 

Za licenciranje sljedećih vrsta znakova isključiva je odgovornost Magyar Közút Nonprofit 

Zrt., Mađarska turistička agencija ne sudjeluje u postupku licenciranja. 

1. Znakovi turističkih pravaca 

 

2. Turističke informativne ploče 

 

3. Oznake mjesta 
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4. Mape 

 

 

Zahtjevi za pripremu i postavljanje znakova sadržani su u Tehničkoj specifikaciji ceste 

CESTA 2-1.133. Važeći tehnički propis o cestama izdaje Magyar Közút Nzrt. Koja se može 

naći na njihovoj web stranici.  

6.3  Odgovorno održavanje i koordiniranje organizacije 

Uvjet za rad turističkih ruta je održavatelj koji osigurava organizacijske i financijske resurse i 

ljudske resurse za planiranje i uspješnu prodaju turističke rute na održiv način. Turističku rutu 

može održavati  npr. neovisna organizacija, poput registrirane udruge, ili organizacija za 

upravljanje destinacijama koja se nadovezuje na postojeću strukturu. Koordinacija je obvezni 

zadatak organizacije, što je neophodno jer je važno koordinirati ciljeve i marketinške akcije 

svakog lokaliteta / pružatelja usluga i turističke rute kako bi potencijalnom gostu predstavili 

jedinstvenu turističku ponudu. 

6.4. Osposobljavanje i rad informatičkog centra 

Informacijski centar udovoljava informacijskim potrebama turista i osigurava unutarnji protok 

informacija između pružatelja usluga te članova i partnera organizacije za održavanje. 

Informacijski centar koristi se za održavanje kontakta s kupcima (vanjski) i pružateljima 

usluga i partnerima turističke rute (interni). Danas kupac želi i korisničku uslugu i informacije 

dobiti iz jednog izvora. Kao rezultat toga, posao joj je kontinuirano pružati sve informacije 

potrebne za planiranje putovanja. Centar mora biti dostupan putem telefona i pismeno 

najmanje pet dana u tjednu. Kontakt treba komunicirati putem svih marketinških kanala. 

Preduvjet za to su odgovarajući ljudski resursi. 

6.5. Profesionalni turistički marketing 

Turističke rute važni su alati za marketinšku suradnju, kao i tematski marketing, za naselja, 

koja su uključena u turističke rute. 

 

Interni marketing 

Temelj politike licitiranja usmjerene na ciljne skupine i koordiniranog, jedinstvenog vanjskog 

marketinga je dobro uspostavljena mreža i redovita komunikacija između svih pružatelja 

usluga i partnera uključenih u turističku rutu. 
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Vanjski marketing 

 Dosljedna uporaba jedinstvenog identiteta i logotipa. 

 Tiskane turističke, informativne brošure, letaci i mape. 

 Vrhunski internetski nastup sa svim relevantnim informacijama (npr. digitalno vođenje 

rute). 

 Ako je turistička ruta međunarodna: omogućite pristup na engleskom, njemačkom ili 

drugim relevantnim jezicima kako biste dosegli odgovarajuću ciljnu skupinu. 

6.6. Kontinuirano osiguravanje kvalitete 

Međuovisni sustav turizma, tj. zadovoljstvo turista složenim paketom usluga, uvelike utječe 

na način na koji se ocjenjuje učinak najslabijeg pružatelja usluga. Stoga se sve usluge moraju 

međusobno približavati kvalitetom i odgovarajućim standardom. Stalni razvoj i kontinuirano 

poboljšanje kvalitete važni su ciljevi! 

Kod pokretanja turističke rute i  svake tri godine treba bi provesti studiju praćenja za 

samokontrolu. Tijekom provjere moraju se svi komponenti i proizvodi turističke rute 

analizirati i kvalitetno optimizirati. Budući da ne postoji sustav praćenja posebno za turističke 

rute, neophodno je uspostaviti vlastiti sustav ocjenjivanja i provesti kontrolu kvalitete na 

vlastitu odgovornost. 

Dobar primjer za to su sustavi ocjenjivanja vinskih puteva (Vinska cesta Villány-Siklós, 

Udruga vinskih puteva Vinske regije Badacsony) i „hunyoros“ ekoturističko ocjenjivanje 

klastera ekoturizma Južnog Podunavlja. 

6.7. Checklist 

Kontrolni popis u nastavku temelji se na kriterijima kvalitete. Pomaže u obavljanju 

pojedinačnog nadzora i može se slobodno prilagoditi i proširiti u skladu s vašim vlastitim 

zahtjevima: 

 Smjernice i znakovi: 

 Je li potrebno dodati dodatne stanice / točke interesa na turističku rutu? 

 Postoji li GPS - track za trenutnu rutu? 

 Je li moguće uspostaviti sustav praćenja za svaku pojedinačnu dionicu (npr. 

imenovanje kumova dionica ceste i definiranje odgovornosti)? 

Turističke informacije i marketing: 

 Postoji li informativni centar, koji je dostupan putem telefona i pismeno 5 dana u 

tjednu? 

 Je li osoblje informativnog centra adekvatno? 

 Jesu li marketinške aktivnosti redovite (online i u tiskanom obliku)? 

 Ažuriraju li se digitalni i tiskani informativni materijali u redovitim intervalima? 
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 Komuniciraju li se zahtjevi za korporativnim identitetom i korporativnim dizajnom u 

odgovarajućem obliku i na zadovoljavajući način? 

Osiguranje kvalitete i popravak: 

 Je li razvoj proizvoda kontinuiran i uključuju li se svi pružatelji usluga? 

 Postoji li kontinuirani protok informacija o inovacijama i promjenama? 

 Znamo li „best-practice” primjere povezane sa svakim postupkom i učimo li od 

„najboljih“?  

 Jesu li definirani kriteriji kvalitete i, ako da, hoćemo li ih primijeniti i nadzirati? 

 Postoje li mogućnosti za daljnje usavršavanje i ako postoje, koriste li se i oni? 

 Jesu li organizirani sastanci za sve partnere u mreži? 

 Postoji li redovito izvještavanje? 

7. PLANIRANI PUT TEMATSKOG BAŠTINSKOG PUTA „KINCSES 

BARANYA”  

U okviru projekta Routes To Roots, istraživanje i prikupljanje podataka odvijalo se između 

kolovoza i studenog 2020. godine. Kao prvi korak definiran je put dviju formuliranih ruta. 

Nakon stručnih konzultacija s našim hrvatskim partnerima odlučili smo da će jedna ruta doći 

do hrvatske granice kod Udvar-a, a druga kod Beremend-a. Uslijedio je pregled mrežnih baza 

podataka i obilazak planiranih ruta. Na temelju toga finalizirali smo dvije specifične rute, čiji 

su podaci sažeti u tablici 3. 

3. tablica 

Pojedinosti dvije tematske rute koja će se odabrati 

Ruta 
Broj izravno 

dodirujućih naselja 

Broj povezanih 

naselja 
Dužina rute 

Od Mecsek-a do 

Dunava 
12 8 140 km 

Od Orfű-a do Južna 

Baranja 
8 13 127 km 

Izvor: Vlastito uređivanje 

7.1.Naselja baštinskog puta od Mecsek-a do Dunava i njihove baštine 

Uz ranije razmotrene strane kvalifikacijske aspekte, analiziran je kulturni tematski put „Od 

Mecseka do Dunava“ koji treba biti određen (slika 1), koji nudi specifična provedbena 

rješenja. Tablica 4. sadrži predložene domaće kriterije za dizajn i održavanje. 

1. slika 
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Kincses Baranya 1. ruta: „Od Mecsek-a do Dunava ruta baštine” 

Izvor: vlastito uređivanje 

 

4. tablica 

Kvalifikacijski kriteriji u slučaju rute, „Od Mecsek-a do Dunava ruta baštine”  

Kvalifikacijski kriteriji Predložena rješenja Napomene 

Izbor vodećih tema povezanih s 

krajolikom ili lokalnom kulturom, što se 

također pojavljuje i u nazivu. 

Od Mecsek-a do Dunava 

ruta baštine 

Na ruti je vrijedno 

istaknuti sjećanja 

švabske kulture. 

Jasno i neprekidno vođenje rute bez 

uvođenja autoceste ili autoceste. 

Kontinuirana primjena putokaza u 

skladu s domaćim propisima. 

 

Az útvonal általában kis 

forgalmú aszfaltos utakon 

és már létező turistautakon 

kijelölhető. Egyértelmű 

táblázása megoldható.  

Ruta se obično može 

označiti na asfaltnim 

cestama s malim 

prometom i 

postojećim turističkim 

cestama. Njegova se 

jasna tabela može 

riješiti. 

Jasno definiran, odgovoran održavatelj. 

Stoga mora postojati koordinacijska 

organizacija koja upravlja tematskim 

putem s pažnjom dobrog 

poljoprivrednika. 

Preporučujemo osnivanje 

udruge udruživanjem aktera 

rute. Zbog  švapske baštine, 

trebalo bi razmotriti i 

uključivanje njemačke 

manjine u županiji. 

 

 

Potreban je jedan ili više informativnih 

centara kako bi se održavao kontakt s 

turistima, pružateljima usluga i 

članovima / partnerima zajednice. 

Tourinform uredi u 

Pécsvárad (tvrđava), Orfű és 

Mohács i seoska kuća u 

Mecseknádasd-u. 

Neprekidna upotreba 

marketinških alata 

ključna je za 

dugoročno održavanje 

rute. 



18 

 

Prisutnost tematske rute na tržištu treba 

ojačati profesionalnim marketinškim 

aktivnostima u turizmu. 

Široka primjena elemenata 

mješavine turističkog 

marketinga s jakom online 

prisutnošću (web stranica, 

društveni mediji) i izvan 

mreže (leci, turistička karta, 

tisak). Postavljanje 

ujednačenih turističkih i 

informativnih znakova uz 

cestu. 

Za ovu rutu potreban 

je najmanje jedan 

honorarni (ili 

ugovorni) marketinški 

suradnik 

Kvaliteta usluga mora se pratiti i 

razvijati kontinuiranim osiguravanjem 

kvalitete. 

U skladu s razmatranjima i 

preporukama 

kvalifikacijskih sustava 

tematskih ruta Južnog 

Podunavlja. 

Pružatelje usluga treba 

poticati da nastave 

ocjenjivati. Možda bi 

bilo poželjno stvoriti 

jedinstveni skup 

kriterija i dobro 

prepoznatljivu pločicu 

zaštitnog znaka. 

Izvor: vlastito uređivanje 

7.1.1. Orfű 

Orfű se nalazi sjeverozapadno od Pečuha usred planina Mecsek. Njegova glavna atrakcija su 

tri umjetna jezera izgrađena tijekom sedamdesetih godina, a to su jezero Orfű, jezero Pečuh i 

jezero Herman Ottó. Jezera nude mogućnosti za razne sportove na vodi, s druge strane, 

također mogu pronaći svoj cilj i oni koji žele tiho, mirno opuštanje. Uz aktivni turizam, 

pojavio  se i festivalski turizam, koji  predstavlja vrlo popularni „Ribolov u Orfu“, koji se 

održava svake godine. Naravno, značaj Orfű-ovog turizma ruralne baštine također nije 

zanemariv, jer pokušavaju na tradiciji izgraditi jednu živu kulturu. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Orfű-u: 

 Muzej Mlina 

Kod Orfű Mlinovima možete se upoznati s tri različite vrste mlinova. Dvjesto godina star suhi 

mlin, vodenica za mlinice iz 19. stoljeća, smještena na potoku izvora Vízfő, i koritasti mlin, u 

kojoj zainteresirani mogu sudjelovati radionici močenja papira. 

 Seoska kuća i dvorište sa pećnicom 

  U dvorištu sa pećnicom pored restorana Muskátli mogu se vidjeti pećnice različitih regija u 

državi te alate i posuđe za pečenje i kuhanje u pećnici. Planinski greben Mecsek predstavljen 

je u seoskoj kući. 

 Kuća medvjeđeg luka 
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Interaktivna izložba na razigran način predstavlja ekološke vrijednosti zapadnog Mecsek-a i 

četiri jezera, turističke atrakcije i kulturno blago Orfű-a. Krovna terasa zgrade pruža 

neusporediv pogled na Orfű i Pečuško jezero. 

 Festival medvjeđeg luka 

Degustacije, gastronomski, glazbeni i dječji programi, radionice, predavanja o lokalnim 

proizvodima, dječja igraonica, a zatim navečer posjetitelje očekuje Bal Medvjeđeg luka. Na 

Mlinovima Orfű možete sudjelovati u obilaženjima mlinova, promatranje sitotiska na majicu, 

zanatu za umakanje papira i pečenju kruha. Oba dana organizirane su ture za branje 

medvjeđeg luka, a za djecu i obitelji razigrane avanturističke ture „Csámborgó“. Dio je 

Riznice blaga županije Baranya. 

7.1.2. Magyarhertelend 

Magyarhertelend se nalazi između Pečuha i Komla. Značajan dio njegove turističke atrakcije 

pruža termalno kupalište naselja, gdje je, naravno, osim liječenja moguće i opuštanje. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Magyarhertelend: 

 Csuporka 

Bave se s proizvodnjom mliječnih proizvoda, pored toga imaju i  prerađivač povrća i voća, 

kako bi mogli sirovine mogli pripremiti odmah na mjestu. Njihovi proizvodi uključuju 

džemove, suho voće, kiseline i čatni. Prvenstveno su nastali  kako bi pomogli ljudima koji su 

u nepovoljnom položaju na tržištu rada i kako bi stvorili radna mjesta. Osim toga, važno je i 

očuvanje tradicije, Csuporka je svoje ime dobila po tradiciji ženskog grnčarstva 

Magyarhertelend. 

7.1.3. Magyarszék 

To je naselje sjeverno od Pečuha, zapadno od Komlo-a. Naselje, neovisno o njenoj veličini, 

ima  izvanredno gospodarstvo širokog spektra. Njegova glavna atrakcija je sakralni spomenik 

u naselju, kao i kulturna raznolikost koja je pronađena ovdje. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Magyarszéken: 

 

 Magyarszék Seoska kuća 

Zahvaljujući njemačkoj nacionalnoj samoupravi Magyarszék, od stare seoske kuće uz župni 

dvor sagrađena je visokokvalitetna seoska kuća. Stari namještaj, fotografije i razni alati 

predstavljeni u seoskoj kući prikazuju način života, običaje i narodne nošnje starih stanovnika 

Magyarszéka. 

 

 BO-LI-MA Húsbolt 

A büfé és húsbolt után zöldség-gyümölcsárut és készítményeket, valamint házi-kézműves 

termékeket kínáló üzlet is megkezdte működését Magyarszéken. 

7.1.4. Mánfa 
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Nedaleko od Komlo-a nalazi se Mánfa, koja je prethodno nastala spajanjem 2 naselja. Naselje 

je već bilo naseljeno tijekom turske okupacije, a na zapadnoj strani sela nalazi se i arpadska 

crkva. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Mánfán: 

 

 Crkva Gospe od Srpa 

Crkva je sagrađena u 12. stoljeću u romaničkom stilu. Uz nju je priložena legenda o pastiru 

koji traži u potrazi za svojom izgubljenom ovcom pronalazi već zaboravljenu crkvu, nakon 

čega seljani s velikom radošću počinju obnavljati crkvu. 

 Retro berbeni festival 

Manifestacija je dugogodišnji tradicionalni festival na kojem mladi ljudi "odigraju" 

tradicionalnu berbenu igru. Već nekoliko desetljeća nekoliko mladih parova pleše ulicama 

sela i u pratnji konjskih zaprega, usred ogromnog veselja, pokazuju kako su naši preci slavili 

novo vino i usjev. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

 Vágotpuszta 

Napušteno selo je povijesno mjesto i spomen na revoluciju 1956. godine, jer je nakon 4. 

studenoga 1956. godine bilo mjesto okupljanja nevidljivih s Mecsek-a u borbi protiv osvajača. 

Danas je to put mnogih tura za mlade i tura planinarenja izdržljivosti. Mirno, tiho okruženje 

izvrsno je za duhovnu praksu, meditaciju i produbljivanje. Nije slučajno što je nekoliko joga 

skupina ovdje postavilo centre. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

 Tradicijski festival stopama Svetog Stjepana 

Događaj se temelji na glazbenom i plesnom povijesnom programu, u okviru kojeg posjetitelje 

očekuje šareni sajam. Na događaju veliki naglasak je stavljen na predstavljanju mađarskih 

tradicionalnih narodnih nošnji, rukotvorina, oblika ponašanja i povijesnih elemenata. Dio je 

Riznice blaga županije Baranya. 

 

 Harangláb 

Izgrađena je 1800-ih godina, a karakteristika joj je da je i krov od cigle. Zvono i dan danas je 

u funkciji, objavljujući točno vrijeme ujutro, podne i navečer, ali ima i funkciju zvona duše. 

7.1.5. Hosszúhetény 

Naselje se nalazi nedaleko od Pečuha, u istočnom Mecsek-u. U Hosszúhetény-u, osim / pored 

brojnih atrakcija, postoji i kultura u kojoj pokušavaju sačuvati i oživjeti tradiciju. Brijačnicu, 

seosku kuću i izložbu stakla karakterizira trostruka suradnja. Stoga nije slučajno da je 

Hosszúhetény jedno od središta ruralnog turizma na tom području. 

Uz naselje propadaju još  dva sela koja su prije bila neovisna. (Kisújbánya, 

Püspökszentlászló). Püspökszentlászló izgubio je svoj izvorni karakter naselja i danas djeluje 

kao naselje za odmor. Na tom području postoji nekoliko dobro označenih pješačkih staza, 

gdje možete otkriti staklene kolibe skrivene duboko u šumi, koje su usko povezane s gore 

navedena dva sela. 
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Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Hosszúhetényben: 

 Izložba stakala 

Materijal izložbe čine materijalne relikvije otkrivene tijekom istraživanja staklene kolibe u 

Pusztabányi, materijal koji je János Jegenyés sakupljao i čuvao nekoliko godina, te radovi 

pečujskih staklenih simpozija koji se održavaju svake godine krajem osamdesetih, uključujući 

djela nekoliko svjetski poznatih umjetnika stakla. Svake godine u prvom tjednu kolovoza u 

Kisújbányi se organizira puhanje stakla, gdje se zainteresirani mogu diviti umjetničkom 

procesu, a oni oduševljeniji mogu i isprobati puhanje stakla. 

 Lebedy János – proizvpđač drvenih igračaka 

2019. godine osvojio je nagradu za obrtnika godine  odTrgovačko-industrijske komore Pečuh 

- Baranya. Remek-djela izrađuje od tvrdog drveta. 

 Brijačnica 

Atmosfera seoske brijačnice još uvijek dočarava predratna vremena i u ovom obliku 

predstavlja nestali zanat i čuva ga za potomstvo. Radionicu, opremljenu originalnim 

namještajem i alatima, - u temelju dogovora s obitelji- općina je otvorila posjetiteljima od 

lipnja 2009. godine. 

 

 Hosszúhetény seoska kuća 

Jedna od najvrjednijih zbirki u Baranji, koju je Árpád Bocz, stanovnik Hosszúhetény-a, 

svjesno skupljao i obogaćivao nekoliko desetljeća. Etnografska građa daje sliku narodnog 

života naselja od sredine 19. do prve polovice 20. stoljeća. U čistoj sobi je vidljiva i s 

ukrasima bogata  nošnja Hosszúhetény-a. Program seoske kuće nudi priliku za održavanjem 

muzejske pedagoške radionice za djecu. Uz to, organiziraju kampove na selu, gdje mališani 

mogu sudjelovati u živopisnim programima. 

 ALMALOMB 

Almalomb nije samo restoran, već i obiteljska priča. Stara priča koja je sačuvana i dalje 

ispričana gostima. To je i mjesto susreta prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Almalomb 

zapravo je naslijeđe, vodenica iz 19. stoljeća. Nakon obnove, u njemu se sada nalaze 

mlinarski muzej, restoran, prostor za priredbe i apartmanska kuća. 

7.1.6. Pécsvárad 

Pécsvárad je jedno od središta istočnog Mecseka, a njegova povijest seže sve do svetog 

Stjepana koji je u naselju osnovao benediktinski samostan, ali naselje se spominje kao 

Pécsvárad tek nekoliko stotina godina kasnije. Pécsvárad ljubitelje kulture, one koji dolaze u 

sakralne svrhe i sve one koji mogu biti impresionirani s raznolikošću tradicije, potiče za duži 

boravak. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Pécsvárad: 

 Samu Géza Muzej 
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Stalna izložba kipara Géze Samua, koju je Pécsvárad-u donirala umjetnikova supruga. / 

etnografski muzej / Nagrađivani kipar, Dobitnik Munkácsyjeve nagrade,  jedan je od 

najznačajnijih stvaratelja mađarske skulpture 20. stoljeća. 

 Izložba slikara Platthy György 

Sadrži slike slikara Györgya Platthyja. Njegov stalni postav otvoren je za javnost u 

Pécsvárad-u od 1990. godine.  Mnoge ovdje prikazane grafike rađene su rijetkom tehnikom, 

na poseban način, kredom. 51 djelo njegovih ruku, daje cjelovitu sliku njegove umjetničke 

karijere. 

 

 Mađarski put hodočašća - 15. stanica 

Mađarski put hodočašća vodi od Esztergama do Máriagyűda, dodirujući sveta mjesta u 

Mađarskoj. Pokrivajući, dodirujući razne povijesne ceste, vodi od sjevera prema jugu. Prelazi 

našu zemlju od granice do granice. Daje presjek Mađarske, naše prirodne i izgrađene 

vrijednosti, živote ljudi koji ovdje žive. Mađarski put hodočašća dodiruje sva tri glavna 

povijesna puta hodočašća. 

 Sajam djevojaka u Pécsvárad 

Sajam djevojaka u Pécsvárad-u zasnovan je na staroj tradiciji prema kojoj su ovaj put 

djevojke u „prodajnom redu“ mogle upoznati mladiće. Međutim, dogodilo se da je Sajam 

djevojaka Pécsvárad-u u određenoj godini najavljen kao Festival kestena. Za ovaj festival 

također se može reći da je značajan sa stajališta narodne umjetnosti, jer su ovaj put 

zastupljene razne folklorne skupine, rukotvorine i izvođači. Dio je Riznice blaga županije 

Baranya. 

 Mecsek Tea 

Mecsek Tea je osnovan  1986.godine u Pécsvárad-u. Ovaj mali grad smjestio se u podnožju 

planine Mecsek, u okruženju s posebnom mediteranskom klimom, gdje postoji duga tradicija 

proizvodnje i sakupljanja bilja. Sirovinu za biljne čajeve proizvedene u tvornici, opskrbljuju  

lokalno uzgojena bilja. 

 Groblje Rockenbauer Pál-a 

Planinar, svjetski putnik, televizijski urednik, jedan od tvoraca mađarskog televizijskog filma. 

Prvobitno je htio biti pokopan u podnožju drveta u Pečuvari, koji je dugi niz godina nosio 

titulu Drveta godine, ali drvo se nalazilo na imanju obitelji Kopa, a obitelj nije željela da 

njihova parcela postane mjesto hodočašća, s toga je pokopan između Pečuvara i 

Zengővárkony-a.  

 Tvrđava u Pécsvárad 

Ovaj kompleks zgrada nikada nije bila tvrđava u vojnom smislu. Nije bila pogodna za 

ozbiljnu opsadu, niti ih je bilo za vrijeme njenog postojanja. To je utvrđeni nekadašnji 

samostan, koji je osnovao kralj Sveti Stjepan 998. godine, nakon što je pobijedio Koppány-a. 

Kamena zgrada koja tu stoji, koja je bila kneževsko imanje kneza Géza, dana je Istvánu 

Astriku kako bi osnovao dom za benediktinske redovnike, kako se kod nas naziva: 

benediktinci. 
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 Crkve Velike Gospe u Pécsvárad-u 

Rimokatoličku župnu crkvu Pécsvárad, koja i danas postoji, sagradio je 1757. godine tadašnji 

pečuvarski opat grof Hugo Franz Karl von Eltz-Kempenich vlastitim novcem. Zgrada je 

dovršena deset godina kasnije i posvećena je u čast Velike Gospe. 

7.1.7. Nagypall 

Nagypall se nalazi južno od Zengő-a, u blizini Pécsvárad-a. Kao i Pécsvárad, bio je naseljen 

tisuću godina ranije. Nakon naseljavanja poslije Drugog svjetskog rata, uz mađarskog 

stanovništva  dolazili su i Nijemci. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Nagypall: 

 Festival pogačica 

Tradicija  južnog Podunavlja je da žetva počinje na dan Petra i Pavla. U seljačkom 

gospodarstvu to je bio najvažniji, najteži posao, a možda je i ostao do danas. U spomen na to, 

svake se godine organizira festival pogačica u Nagypall-u, na kojem se u pećnici pečene 

ukusne pogačice pripremaju po drevnim receptima. Festival označava zajedničko sjećanje, i 

snagu zajedništva zajednice za ljude koji ovdje žive a i za oni koji više ne žive tu. 

7.1.8. Zengővárkony 

Poput Nagypall-a i Zengővárkony se nalazi u neposrednoj blizini Pécsvárad-a. Naselje ima 

živu tradiciju, koja se ogleda i u narodnim nošnjama. Područje je dom drevnog stabla slatkog 

kestena, za koje je također povezano ime Pál Rockenbauer, jer se i njegovo posljednje 

počivalište nalazi u podnožju njegovih voljenih stabala. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Zengővárkonyon: 

 Zbirka umjetničkih jaja 

Prva stalna izložba umjetničkih jaja u Mađarskoj, a također je rijetkost i u Europi. Privatni 

kolekcionar predao je oko 3.000 komada svoje kolekcije, s više od 5.000 umjetničkih jaja, za 

stalni postav. U vitrinama se može vidjeti gotovo 2100 djela, a u trezor je stavljeno ostalih 

900 ukrašenih jaja. 

 Szalma-Kincs-Tár 

Zanimljiva zbirka od posebnog kulturnog interesa koja je otvorena u ožujku 2002. godine: 

tkanja slame iz cijelog svijeta. 

 Stalni postav drvoprerađivača Berta János  

Tu su izloženi drveni pribori, posuđe, šalice i igračke. 

7.1.9. Mecseknádasd 

Mecseknádasd, vrata istočnog Mecseka, smješteno je u blizini Pécsvárada i Zengővárkonyja. 

Njegova turistička atrakcija je izvanredna u regiji s brojnim prirodnim, kulturnim, 

gastronomskim i sakralnim spomenicima; mogu se naći i obilježja ruralnog turizma. Oni koji 
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dođu u naselje mogu upoznati ruralne vrijednosti sela koje također služe pasivnoj i aktivnoj 

rekreaciji. 

Mecseknádasdon található örökségi értékek: 

 Német Nemzetiségi Tájház – Etno kuća njemačke nacionalnosti 

Kao švapsko naselje, Mecseknádasd predstavlja svoju njemačku nacionalnu kulturu, značajke 

načina života, značajke arhitektonskog stila, narodne rukotvorine i stotine godina tradicije 

proizvodnje vina u etno kući. Njegova je izložba vrlo bogata, jer tematski namještaj 

građevinskog kompleksa, sagrađenog 1891. godine, prikazuje narodnu arhitekturu, kulturu 

stanovanja i nekadašnji način života njemačkog stanovništva koje se početkom 18. stoljeća 

naselilo u Hessenu na obali Rajne. 

 Poučna staza njemačke nacionalnosti  

Staza njemačke nacionalnosti Mecseknádasd kroz sedam postaja predstavlja elemente koji su 

doveli do stvaranja duše Nádasd ("Volksseele") u posljednjih 300 godina, od XVIII. stoljeća 

do danas. Duša Nádasda sažima osjećaje, raspoloženja, običaje, pozitivne i nesklone 

karakteristike lokalnih Nijemaca, koje određuju prirodni elementi koji ih okružuju i njihov 

odgoj. 

 Schloßberg Ruševine dvorca 

Ruševine dvorca, koji se izdižu na brdu Schloßberg, prvotno su izgrađene kao trobrodna 

crkva u XIV. stoljeću. Tada, taman kad su selo zauzeli Turci, pretvorili su ga u tvrđavu u 

kojoj su također podignute džamija i kuća s četrdeset krovova. Trenutno se mogu vidjeti 

ostaci kasnogotičke crkve sa tragovima rekonstrukcija iz turskog doba, s ranijim zgradama 

skrivenim pod zemljom. 

 Réka-zamak 

Između Mecseknádasda i Óbánye, na Hosszú-tetőu, nalaze se ostaci zida nekadašnjeg zamka 

Réka (Rákvár), koji je vjerojatno sagradio hunski vladar Atila, svojoj supruzi, koja se zvala 

Réka. Prema nekima, pak, ime je dobio po potoku Réka koji je prepun rakova  i koji mu teče 

pod nogama. Zanimljivo je da je dvorac i njegovo imanje kralj Sveti Stjepan poklonio 

engleskom princu koji je oženio njegovu kćer Ágothu. Iz ovog braka rođena je kasnija 

škotska kraljica Sveta Margareta Škotska, zaštitnica Škota. Dvorac, koji podsjeća na vojnu 

tvrđavu, vjerojatno je bio žrtva požara nakon turske vladavine, a stanovništvo je raspršilo 

njegove ostatke. 

 Kapela Sv. Stjepana iz doba Arpada 

Mala kapelica uz glavnu cestu 6 sagrađena je prema dekretu svetog Stjepana, koja je kroz 

povijest nekoliko puta obnavljana i proširivana. Sveta baština također je srednjovjekovna 

jezgra sela, gdje su prve kuće sagrađene. Njegova je unutrašnjost ukrašena freskama, a 

okružena je grobljem okruženim srednjovjekovnim obrambenim zidom, gdje se mogu naći i 

nadgrobni spomenici prvih njemačkih naseljenika (1742.). 

 Kapela Blažene Djevice 

Tijekom puno stoljeća selo je bilo ljetna rezidencija pečuškog biskupa, gdje je kapela 

sagrađena 1770. godine u neposrednoj blizini biskupskog dvorca. Osmerokutnog je tlocrta s 

drvenom kupolom luka prekrivenom šindrom. Klimó ga je izgradio po uzoru na rimski San 

Andrea Quirinale. Njegova je unutrašnjost bila u cijelosti oslikana, uglavnom nefigurativnim i 
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ukrasnim ukrasima. Nažalost, ime slikara je nepoznato. Njegova iluzionistička stropna freska 

pokazuje utjecaj Antonija Gallija Bibbiene (Trojstvena crkva u Bratislavi). Izvorna slika 

baroknog oltara je izgubljena, ona koja je i danas vidljiva napravljena je u 19. stoljeću i 

prikazuje Gospu s djetetom Isusom. 

 Župna crkva Svetog Jurja 

Izgrađena u baroknom stilu, jednobrodna crkva s fasadnim tornjem sagrađena je 1770. 

godine, pedeset godina nakon dolaska prvih švapskih doseljenika. Na glavnom trgu 

Mecseknádasda nalaze se ukupno četiri oltara, tri u doba baroka i II. postavljen nakon 

Vatikanskog sabora. "oltar za lice". Zanimljivo je da se ovdje nalazi relikvija svete Margarete 

Škotske, zaštitnice škotske nacije, koju je selo dobilo na dar od Škotske katoličke crkve. Osim 

toga, u čast svete Margarete podignut je zaseban oltar, a u crkvu je uključena i njegova slika 

te drveni kip s prikazom. 

 Kapela Sedam tuga Blažene Djevice (Kalvarija) 

Na brdu Kalvarija krasi kapela sagrađena 1811. godine, koju je podiglo lokalno stanovništvo 

uz podršku biskupa Ignáca Szepessyja. Kalvarija se sastoji od 14 građevina koje simetrično 

idu uz obronke brežuljka s obje strane kapelice i pričaju priču o Kristovoj patnji od Pilatova 

dvora do Kalvarije. Ispred kapelice nalazi se i skupina od tri skulpture koje prikazuju raspeće 

i Marijin kip od pješčenjaka lokalnih umjetnika rezbarenja. 

 Dechandt Antal - Drvorezbar i grafičar 

Posjetitelji mogu dobiti uvid u proces izrade skulpture u otvorenom ateljeu, a u galeriji 

možete pogledati radove izrađene prvenstveno od drveta. Kipar uglavnom radi s drvetom, ali 

njegova radionica izrađuje i male skulpture, reljefe, predmete i velike skulpture na otvorenom 

koje se mogu naći u cijeloj zemlji. 

 Gradwohl Zsolt – lončar, narodni zanatlija 

U obnovljenoj otvorenoj lončarskoj radionici i izložbi Zsolta Gradwohla bogata keramika 

Mecseknádasda i Óbánye oživljava u modernom ogrtaču. Nagrađeni proizvodi predstavljaju 

krajobraznu jedinicu, koja se ne može kupiti samo tijekom posjeta, već zainteresirani mogu 

dobiti uvid u tijekove izrade.   

 Keszler Vízimalom 

A Réka-patakra települt malom az egyetlen, ami a mai napig eredeti formájában fennmaradt. 

A háromszintes épületben a vízikerék, a szita, a régi kőpad is látható. A látogatás során a 

gazdag mecseknádasdi molnáréletet is megismerhetjük, hiszen anno a faluban 28 aktív 

vízimalom őrölt. 

 Teimel Cintia - keramičar 

Kao potomak velike teimelske lončarske dinastije, nastavlja živjeti u modernoj, kompleksnoj 

radionici lončarsko-keramičkog zanata Teimel Cintia. Uz poštivanje tradicije, proizvode i 

nakit karakterizira i promišljeni svijet boja i oblika. Vrata otvorene radionice otvorena su za 

zainteresirane posjetitelje, koji također mogu kupiti ukrasne i pomoćne predmete na licu 

mjesta. 

 Švabsko gastronomsko nasljeđe 
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Osnovu švapske gastronomije u Nádasdu stoljećima su određivala jela koja se mogu 

pripremiti na jednostavan, ali okrepljujući način, uglavnom od lokalnih sastojaka. Sastojci za 

svakodnevnu hranu uključuju grah, krupicu i kupus. Tipična domaća jela: domaći rezanci s 

prženom paprikom, peke khipfli, vruća juha od graha, Saure Prie und Eier, soparnik od 

kupusa, Trude Krapfen (karnevalska krafna). Pored švapske hrane i vina, u selu se u podrumu 

Schalwaker Grund u staroj tiskarskoj kući kuha vrhunsko zanatsko pivo. 

 Stoljetna tradicija vinogradarstva i vinarstva, povijesni podrumi i obiteljske vinarije 

Vinogradarstvo i vinarstvo u Mecseknádasdu datira još iz rimskog doba, u kojem se snažno 

osjeća i srpska i švapska vinska kultura. Povoljne prirodne darovnice, stoljetna iskustva; 

upotpunjeni suvremenom tehnologijom, rezultiraju prilično prepoznatljivim vinskim 

specijalitetima u naselju, na kojima se gradi i značajan vinski turizam. U Mecseknádasdu, kao 

dijelu Vinske regije Pečuh i Vinske rute Pečuh-Mecsek, gotovo svi se bave grožđem i 

vinskom kulturom. Površina vinograda doseže i do 70 hektara, a bačve od hrasta i ranog 

čelika poredane u podrumima svake se godine pune novim vinom. 

Stotine manjih podruma nižu se pored pet velikih podrumskih redova (Trieb, Schlawaker 

Grund, Czehmanns Grund, Linkhool, podrum Rékavölgyi) koji vode okomito na glavnu ulicu. 

Uz to, nekoliko velikih obiteljskih vinarija čeka posjetitelje tijekom cijele godine sa svojim 

nagrađivanim vinima. 

 Državno vinsko natjecanje njemačke nacionalne manjine u Mađarskoj 

Državno vinsko natjecanje njemačke nacionalne manjine u Mađarskoj datira više od 

desetljeća tradicije u Mecseknádasdu, zahvaljujući nacionalnoj samoupravi Nijemaca u 

Mađarskoj i Udruženju vinogradara i vinogradara Mecseknádasd. Svake se godine sve više 

nektara, koji broje više od 700 lotova, nominira za sve prestižnija natjecanja. Sljedeće medalje 

bit će dodijeljene u kategoriji priznatih vina: Velika zlatna medalja, Zlatna medalja, Srebrna 

medalja, Brončana medalja. 

 Događaji vinskog turizma i obilasci podruma 

U Mecseknádasdu se tijekom cijele godine organiziraju obilasci podruma, običaj koji seže 

dugo u prošlost, a koji su mještani nazivali samo "podrum". Također postoji običaj da ga je 

čovjek iz Nádasda želio počastiti svojim dobrim poznanikom u gradu, pozvao ga u podrum. 

Glavni događaji: Kretz’lfest, TOP 25 natjecanja i festivala degustacije vina panonske vinske 

regije, Wine Barangoló, obilazak Martinova podruma, obilazak podruma Djeda Božićnjaka, 

Nacionalna konferencija o vinogradarstvu i vinarstvu. 

 Kirbaj u Nadas-du na dan Sv. Stjepana 

Glavni kirbaj je u čast Svetog Stjepana 20. kolovoza svake godine, tijekom kojega lokalna i 

gostujuća tradicionalna folklorna udruženja i izvođači nastupaju pred širom publikom. 

Tijekom manifestacije održat će se i posveta kruha koju će također posjetiti iz okolnih naselja. 

7.1.10. Geresdlak 

Geresdlak se nalazi sjeveroistočno od Pécsvárad-a. Naselje čuva njemačke / švapske običaje 

iz 18. stoljeća, koji se odražavaju u mnogim područjima kulture, kao na primjer poput 
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gastronomije. Pored tradicije, Njemački klub u Geresdlak-u nastoji sačuvati predmete 

upotrebe njemačke etničke skupine. Što se tiče infrastrukture, u odnosu na Baranju, naselje 

može biti zadovoljno, a kvaliteta cesta je posebno dobra. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Geresdlak: 

 Izložba lutaka 

Grupa za šivanje lutaka osnovana je 2007. godine s ciljem ovjekovječenja nestalih lokalnih 

narodnih nošnji i lokalnih narodnih običaja Geresdlak-a. Međutim nisu stvoreni za 

jednostavnu predstavu lutaka, željeli su malo više. Osim što su izrađivali i predstavljali lutke i 

narodne nošnje, željeli su oživjeti snimke nekadašnjeg seoskog života, dijelom i životne slike 

svog djetinjstva i mladosti. 

 Etno kuća 

Seoska kuća u Geresdlak-u tipična je švapska seoska kuća sagrađena u XX. stoljeću. U etno 

kući, namještenoj iz javnih donacija, namještaj, materijalna imovina i rukotvorine čuvaju 

sjećanje na njemačke domove u skladu s prošlošću. 

 Festival parne knedle 

Idealan izbor programa za sve one koji vole parne knedle mogu biti nizovi programa koji se 

održavaju iz godine u godinu. Za cijenu karte gosti mogu probati slane i slatke knedle na pari 

i druge specijalitete. Mogu pogledati zabavne scenske programe. Iako se festival obično 

organizira na jesen, 2020. godine se neće  održati. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

7.1.11. Feked 

Feked se nalazi na brdima istočnog Mecseka, okružen raznolikim površinama. Većina 

stanovnika su potomci Nijemaca koji su se naselili u 18. stoljeću, pa je ta kultura sačuvana do 

danas. Selo je nakon rata izgubio svoj značaj, s toga  su zatvoreni i vrtići i škole. Međutim, 

entuzijazam i suradnja u selu su ostali, i lagano to postaje privlačno iz turističkog spektra. 

Jasan primjer toga je da ga mnogi ljudi već nazivaju "švapski Hollókő ". 

 Fekedi Stifolder- Fekedi Stifolder festival 

Stifolder: "dobro poznata" švapska salama od paprike napravljena od svinjetine s povijesti od 

gotovo 300 godina. 2018. godine je dobila titulu najbolje salame u Mađarskoj. 

Festival: uvijek se održava na dan kirbaja u selu - prve subote nakon Duhova, gdje osim 

stifoldera važnu ulogu imaju i švapska glazba i narodna plesna kultura, predstavljajući 

raznolike tradicije Švaba uz Dunav. 

 Trabert – Hof 

Trabert Hof usredotočen je na Stifolder iz Fekedija i gastronomsku kulturu švapskih farmera. 

 Feked kao „švapski Hollókő”  seljačke kuće Fekedija 

S područja opatije Fulda možete prošetati ukrašenim seoskim kućama Nijemaca doseljenih u 

XVIII. stoljeću. Možemo steći uvid u graditeljsko nasljeđe švapskog seljačkog uzgoja, koje je 

u Feked-u u Mađarskoj preživjelo u najvećem broju, u najljepšem jedinstvu i u najboljem 

stanju. Ova izgrađena baština primljena je u riznicu okruga Baranya 2017. godine i tako 

postala dio programa „Treasure Baranya“ – zajedno sa Stifolder-om iz Fekedija. 
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7.1.12. Véménd  

Véménd se nalazi između Mohača i Pécsvárad-a. Njegovi korijeni sežu sve do Kelta, ali za 

prvi pisani zapis trebalo se pričekati do 1300-ih godina. Selo, poput ostalih naselja na tom 

području, čuva švapsku tradiciju. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Véménd: 

 Rimokatolička crkva i crkveni vrt 

Crkva je sagrađena 1796. godine dekretom kralja Franje I., u župi bivšeg pavlinskog oca 

Lénárda Máriana, u baroknom stilu. Jednobrodna građevina proširena je 1830. godine novim 

svetištem uz koje je sagrađena sakristija. Sa strane su izgrađena dva bočna prolaza i u njima je 

kor pomaknut tri stupa prema naprijed. Tako je crkva postala mnogo veća. Orgulje su 

izgradili József Angster i sinovi 1937. godine. Kip Heroja nalazi se u crkvenom vrtu. 

 Nasljeđe od Makay Ida  

Pjesnikinja Ida Makay počela je predavati 1959. godine u Véménd-u. Već prvo pojavljivanje 

njene knjige donijelo joj je priznanje, jer je 1964. godine dobila nagradu na  podijeljenoj 

razini. Za samostalni rad nagrađena je Nagradom za socijalističku kulturu 1983. godine, 

Memorijalnom nagradom Júlia Szinnyei i Nagradom Janus Pannonius 1990. godine, te 

Nagradom IRAT iz 1992. godine. 1993. godine za svoj opus i nastavnički rad nagrađena je 

Zlatnim križem za zasluge Republike Mađarske. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

7.1.13. Palotabozsok 

Naselje je nedaleko od Mohača, međutim, nakon izgradnje autoceste, nekoliko je gradova 

postalo nadohvat ruke. Palotabozsok je izuzetno raznoliko naselje s obzirom na sastav 

stanovništva. Do kraja Drugog svjetskog rata u selu su živjeli gotovo isključivo Švabi, ali 

mnogi od njih deložirani su zbog načela kolektivne krivnje. Umjesto njih naselili su se ljudi iz 

djela Slovačke i mađare iz djela Rumunjske. Isprva je iz razumljivih razloga došlo do velike 

razlike u etničkim skupinama. Ali sada mirno žive rame uz rame. Švapski korijeni također su 

sačuvani u kućama, s dugačkim verandama, velikim dvorištem i mnogim gospodarskim 

zgradama. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Palotabozsok: 

 Székely etno kuća 

Materijal etno kuće prikupili su supružnici Bíró iz vlastitih predmeta korištenja, stafirunga i 

ostavštine. Kolekcija Bukovina može se vidjeti u dvije sobe. 

 European Hungary Coopers- Palotabozsoki Kádárok 

U gradu i oko grada  Palotabozsok proizvodnja bačvi ima stoljetnu tradiciju, pa su uspjeli 

okupiti tim stručnjaka koji su sposobni obavljati visokokvalitetne radove svojom stručnošću i 

marljivošću. Njihove bačve prodaju se na međunarodnoj razini. 

7.1.14. Somberek 

Somberek se nalazi između Palotazsobok-a i Mohača. Prvi pisani zapisi o naselju potječu iz 

14. stoljeća. Nakon protjerivanja Turaka, Srbi su se naselili u to područje, a zatim su se u selo 
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naselili Nijemci. Unatoč različitim nacionalnostima, stanovnici žive u miru, a u naselju se 

može primijetiti čak i kulturna raznolikost. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Somberek: 

 Njemačka etno kuća 

Kako bi sačuvao kulturu i tradiciju njemačka manjinska općina, osnovala je njemačku etno 

kuću koja posjetiteljima predstavlja život Nijemaca koji ovdje žive. 

 Kuća tradicija 

Stalni postav izložbe čeka posjetitelje u ovoj zgradi, pružajući pogled na prošlost i kulturnu 

raznolikost etničkih skupina koje ovdje žive. 

 Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija  

Srpska crkva, sagrađena 1710-ih godina podsjeća na srpske stanovnike kojih je nekada bilo u 

puno većem broju. Zaštitnik crkve je sveti Juraj. 

7.1.15. Mohács 

Mohač je najjužnije naselje na Dunavu. Ima povoljnu infrastrukturu, jer i autocesta i Dunav 

nude velike mogućnosti za to. Do sada je bilo moguće prijeći Dunav u Mohaču trajektom, ali 

u bliskoj budućnosti to će se moći učiniti i na mostu. Kao zanimljivu činjenicu vrijedi 

napomenuti, da se Mohač nalazi na srediti toka cijelog  Dunava, odnosno na 2888 km 

dugačkoj rijeci Mohač se nalazi na 1444-tom km-u. 

U posljednjem razdoblju Mohács je pozornost uglavnom privukao sa pohodom Buša, koji je 

sada na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, i koji se održava svake zime. Uz naselje je 

povezano nekoliko povijesnih događaja, ali važno je istaknuti bitku kod Mohač-a 1526. 

godine, gdje su mađarske vojske pretrpjele ozbiljan poraz. U spomen na to, između Mohácsa i 

Sátorhely-a postavljeno je spomen mjesto, koje je obnovljeno posljednjih godina. Naselje je 

bogato raznim gastronomskim, kulturnim i baštinskim vrijednostima. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Mohács: 

 Vodenica Svetog Nikole 

Vodenica sv. Nikole iz XIV. stoljeća jedini je mlin na potoku Csele koji je opstao, i danas je u 

funkciji i može se posjetiti. Posebnost spomenika je da zahvaljujući svojoj zatvorenoj 

kormilarnici njegov potok teče u kući. Vodenica-spomenik u Mohaču jedan je od rijetkih 

mlinova u kojima se i dalje melje sa kamenjem. Posebnost mlinskog nosača je da radi na 

ljudski pogon, što je jedinstveno u svijetu. 

 Dvorište buša 

Cilj kompleksa Dvorišta buše, stvorenog u središtu grada, jest omogućiti zainteresiranima da 

upoznaju stoljetni karnevalski običaj i da svakog dana u godini mogu doživjeti njegovu 

jedinstvenu atmosferu. U kući u obliku slova U, obloženoj arkadom, u obliku kvadrata od 400 

četvornih metara, nalazi se izložba u kojoj se može doživjeti tradicija. Posjetitelji će također 

dobiti uvid u aktivnosti lokalnih zanatlija vezanih uz taj događaj u četiri izložbena salona 

ovog dvorišta. 

 Pohod bušara 
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Poznati narodni običaj mnogih Mohačana, što je pohod bušara, koji se održava na prvi puni 

mjesec nakon proljetnog solsticija. Buše započinju karneval na glavnom gradskom trgu. 

Nakon toga će se karneval slaviti na obalama Dunava i u okolnim ulicama, stvarajući buku. U 

sumrak se vraćaju na glavni trg i plešu oko zapaljenog ogromnog krijesa. Na popisu je 

UNESCO-ve svjetske baštine od 2009. godine. 

 Muzej Kanizsai Dorottya  

Muzej našeg grada, obogaćen najstarijim maskama poznatijih buša, predstavlja kulturu 

Mohača i okolice, kao i južnoslavenske narode Mađarske. Ustanova je jedini mađarski muzej 

hrvatske, srpske i slovenske manjine u Mađarskoj i kao takav ima prava na nacionalnu 

kolekciju. 

 Spomen crkva bojnog polja / Zavjetna crkva 

Izgradnja Memorijalne crkve bojnog polja, poznate i kao Zavjetna crkva, izvedena je uz 

neusporedivu nacionalnu suradnju. Cilj inicijatora bio je uspostaviti nacionalni spomenik 

junacima bitke kod Mohača. To je zbog činjenice da su u temelju zgrade položili vreće od 

priližno jedne kile koje su sadržavale uzorke zemlje uzetih iz tri tisuće mađarskih općina, 

pedeset i dva grada, dvadeset i pet županija , čime je signalizirano jedinstvo naše nacije. 

 Međunarodni festival folklora u Mohaču 

To je izvanredan program koji se održava svakog kolovoza od 1996. godine. Svake godine 

uključuje se više od 10 domaćih i stranih skupina. Na festivalu redovito nastupaju njemačke, 

rumunjske, hrvatske, talijanske, austrijske, španjolske i portugalske skupine. Početni cilj 

događaja bio je izgraditi razmjene kontakata. Zanimljivost plesnog festivala je da svake večeri 

plesne skupine koje nastupaju toga dana imaju i plesne kuće, tako da zainteresirani mogu 

aktivno sudjelovati u plesu. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

 Gradska vijećnica 

Zgrada gradske vijećnice podignuta je 1926. godine u čast 400. godišnjice bitke kod Mohača. 

U svečanoj dvorani nalazi se goblen Istvana Bana, rođenog u Mohač-u, koji je dobitnik 

nagrada na nekoliko mađarskih izložbi i Svjetske izložbe u Bruxellesu, u kojima bilježi jedan 

od dio pohoda buša: i to prelazak buša preko Dunava. 

 Riblja juha Mohač-a 

Tijekom pripreme mohačke riblje juhe sačuvana je najjednostavnija drevna tehnologija, ali 

istodobno se nastoje napraviti što puniju tekućinu. U tu se svrhu čak i žrtvuju meso ribe, samo 

da bi se na stol stavio što gušća i želatinoznija juha. Tradicionalna mohačka juha od ribe 

važna je gastronomska vrijednost lokalne kulture koju treba sačuvati. Dio je Riznice blaga 

županije Baranya. 

 Rosta Endre narodni zanatlija 

S vremenom je razvio vlastiti stil, postajući odlučujući karakter njegovih trenutnih maski. Od 

2001. stvara i kontinuirano radi u svojoj cjelogodišnjoj radionici, koju možete pronaći u 

njegovoj kući i u Dvorištu buša. 2009. godine dobio je zvanje narodni zanatlija. 

 Lakatos László lončar 
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Njegova se radionica, uvijek otvorena za turiste i grupe, nalazi u mjestu Bárány ulici 1, u 

tipičnom srpskom kvartu Mohač-a, gdje se posjetitelji mogu upoznati s misterijama izrade 

poznate crne keramike i glaziranih zdjela Mohač-a. Svoj rad redovito šalje na ocjenjivanja, do 

sada je 80 njegovih proizvoda nagrađeno. 

 Industrijska kuća 

Izvorno dom obitelji srpskog trgovca, u prizemlju kuće, visokokvalitetna lokalna kolekcija 

industrijske povijesti odaje počast bogatoj prošlosti urbane industrije. Požutjele diplome, 

svjedodžbe, svjedočanstva starih majstora, udžbenici, alati i drugi alati korišteni prije 

nekoliko desetljeća, fotografije koje bilježe rad obrtnika, profesionalne nagrade osvrću se 

na nas sa zidova i ostakljenih polica. 

 Crna keramika Mohača 

Riznica tradicionalne mohačke crne keramike sačuvala je mnoga arhaična obilježja tijekom 

okupacije i balkanskih utjecaja. Površina je uglavnom bila ukrašena ogrebotinama, "ribanjem" 

i urezima. Crnu boju lonaca dobili su pri gorenju, gušenjem peći, takozvanom redukcijom: 

ova tehnologija, poznata iz ranog srednjeg vijeka, sačuvana je do danas. Crna keramika i dalje 

se izrađuje u Mohač-u i okolici. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

 Šokački festival kuhanja graha 

Već više od dva desetljeća za prvi vikend u kolovozu organizira se Festival kuhanja graha, 

koji oživljava narodne i etničke tradicije Mohač-a. Događaj započinje dobrodošlicama na 

ulicama četvrti Sokac, tijeko koje počinje tradicionalno kuhanje graha u glinenom loncu. Uz 

gastronomske okuse, tu su i kulturne demonstracije, zajedno s demonstracijama zanata. Broj 

kuhara koji sudjeluju je gotovo 300. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

 Blagdan svetog Ivana Nepomuka  

Kao što je to bilo uobičajeno u prošlom stoljeću, dunavski pomorci, mlinari i ribari održali su 

16. svibnja spektakularnu ceremoniju koja je privukla velik broj gledatelja iz cijelog područja. 

Vremenom je ova šarmantna povorka Dunavom zaboravljena, ali zahvaljujući kulturnom 

centru Mohács postala je ponovno tradicija od 1989. godine, a istodobno je izrasla u vrlo 

uspješno svibanjsko slavlje. 

7.1.16. Kölked 

Naselje se nalazi samo nekoliko kilometara od Mohača, nedaleko od Dunava. Naselje je 

poznato po mnoštvu roda koje se ovdje gnijezde, u čast kojih se može posjetiti muzej u 

Kölked-u. Osim toga, blizina prirode također može privući turiste, jer u obližnjem rezervatu 

prirode postoji nekoliko pješačkih staza, kao i demonstracije ribolova i ture s konjskim 

zapregama. Blizina prirode povezana je s arhitektonskom tradicijom seoskih kuća i mnogim 

drugim vrijednostima koje se mogu naći u naselju. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Kölked: 

 Muzej bijele rode 

U muzeju bijele rode, smještenom u bivšoj školskoj zgradi, gosti mogu upoznati svjetske 

rode, njihove migracijske rute, prehrambene navike, kao i steći uvid u metode prstenjenja 

rode. 
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7.1.17. Sátorhely 

Sátorhely smješteno je u središnjem dijelu ruralne ravnice Mohač-a u okrugu Baranya. 

Područje joj je ravno, druga terasa Dunava. Do 2004. godine bilo je jedno od rijetkih naselja 

sa sve većim brojem stanovništva. Međutim, zbog nepovoljne ruralne politike, rast je prvo 

počeo stagnirati, a onda je zatvoren i viši razred osnovne škole naselja. Zbog svoje povijesne 

prošlosti vjeruje se, da visokokvalitetne obradive površine svoje obilje, duguju krvi vojnika 

koji su ovdje pali. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Sátorhely: 

 Mohács povijesni spomenik 

Povijesni spomenik Mohač uspostavljen je 1976. godine u spomen na bitku kod Mohača 29. 

kolovoza 1526. godine u susjedstvu Sátorhely-a, južno od grada, na 450. godišnjicu događaja. 

28. kolovoza 2011. godine svečano su otvoreni promatračka kupola i novi centar za 

posjetitelje u povijesnom spomen-parku Mohács. 

7.1.18. Majs 

Majs je smješteno 13 km od Mohácsa. Svoju etničku raznolikost duguje Nijemcima i 

Hrvatima koji ovdje žive. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Majs: 

 

 Njemačka etno kuća 

Etno kuća evocira prošlost naselja, živote, običaje, zanate, alate i domove ljudi koji ovdje žive 

i rade. Očuva tri memorijalne sobe, prošlost tri nacionalnosti, miran suživot njemačkih, 

slovačkih i srpskih etničkih skupina i njihovu privrženost vlastitom jeziku, kulturi i tradiciji. 

Predstavlja crkvene i obiteljske običaje vezane uz blagdane. Stručan i pažljiv ručni rad, 

sofisticiranost i potraga za ljepotom oživljavaju se u predmetima. 

7.1.19. Nagynyárád 

Naselje se nalazi nedaleko od Bóly-a i Mohača. Selo je bilo naseljeno već u vrijeme kralja 

svetog Stjepana. Većina stanovništva još uvijek je njemačke nacionalnosti, pa je kultura 

naselja raznolika. Njegova glavna atrakcija je plavo slikarstvo, što je posebna značajka 

naselja. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Nagynyárád: 

 Muzej sela 

Honmuseum predstavlja tipičan kućni namještaj i nošnje njemačkog stanovništva iz prve 

polovice 20. stoljeća. 

 Radionica plavog slikanja 

Radionica u Nagynyárád-u uglavnom nastavlja indigo plavo slikarstvo, ali povremeno i 

indiantreno plavo slikarstvo. Radionicu se može posjetiti uz prethodni dogovor na zadani 

telefonski broj, postupke možemo objasniti na mađarskom i njemačkom jeziku, a u nekim 
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slučajevima možemo predstaviti i tekući radni proces. Osim posjeta radionici, možete kupiti i 

proizvode za slikanje.  

7.1.20. Udvar 

Naselje se nalazi nedaleko od Mohača, na granici. Bilo je nastanjeno već u rimsko kroz koje 

je prolazio ratni put. Trenutno je njegova turistička uloga zanemariva, međutim, kroz 

različitih nacionalnosti u naselje ima kulturnu raznolikost. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Udvaron található örökségi értékek: 

 Német nemzetiségi szoba 

Izložba želi zainteresiranima predstaviti tradicionalno uređenje soba u naselju. Soba je 

također bogato ukrašena izrezbarenim narodnim namještajem, heklanim i čipkastim 

stolnjacima i seoskim narodnim nošnjama. Također je vrijedan pažnje i oslikani strop etničke 

sobe. 

7.2. Naselja i vrijednosti baštine na putu baštine od Orfűa do Južne Baranje 

Uz ranije razmotrene strane kvalifikacijske aspekte, analiziran je kulturni tematski put „Od 

Orfűa do Južne Baranje“ koji treba biti određen, a koji nudi konkretna rješenja za provedbu. 

Slika 2 i Tablica 5 sadrže predložene domaće kriterije za projektiranje i održavanje. 

 

2. slika 

Kincses Baranya 2. úrutatvonal: „Od Orfűa do Južne Baranje” ruta baštine 

 

Izvor: vlastito uređivanje 
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5. tablica 

Kvalifikacijski kriteriji „Od Mecseka do Dunava. Baranjska cesta baštine " 

Minősítési szempontok Javasolt megoldások Megjegyzések 

Izbor vodećih tema 

povezanih s krajolikom ili 

lokalnom kulturom, što se 

također pojavljuje u 

nazivu. 

„Od Orfűa do Južne 

Baranje” ruta baštine 

Vrijedno je istaknuti 

sakralne i gastronomske 

vrijednosti na ruti. 

Jasno i neprekidno 

vođenje rute bez uvođenja 

autoceste ili autoceste. 

Kontinuirana primjena 

putokaza u skladu s 

domaćim propisima. 

 

Ruta se obično može 

označiti na asfaltnim 

cestama s malim 

prometom i postojećim 

turističkim cestama. 

Njegova se jasna tabela 

može riješiti. 

Nemotorizirani načini 

prijevoza (hodanje, 

hodočašće i jahanje) 

također mogu igrati 

značajnu ulogu. 

Jasno definiran, odgovoran 

održavatelj. Stoga mora 

postojati koordinacijska 

organizacija koja upravlja 

tematskim putem s 

pažnjom dobrog 

poljoprivrednika. 

Preporučujemo osnivanje 

udruge udruživanjem 

aktera rute. Zbog 

prisutnosti vjerskog i 

vinskog turizma, trebalo bi 

razmotriti i sudjelovanje 

Odjela za turizam 

biskupije Pečuh i Vinske 

ceste Villány-Siklós. 

 

Potreban je jedan ili više 

informativnih centara kako 

bi se održavao kontakt s 

turistima, pružateljima 

usluga i članovima / 

partnerima zajednice. 

Tourinform ured u: Pécs 

(Pécs Pont) Orfű, Bóly, 

Siklós, Turistička zjednica 

Palkonya, Máriagyűd- 

Posjetitellljski centar  

Kontinuirana i ciljana 

upotreba svjesnih 

marketinških alata 

neophodna je za dosezanje 

različitih turističkih 

segmenata. 

Prisutnost tematske rute na 

tržištu treba ojačati 

profesionalnim 

marketinškim 

aktivnostima u turizmu. 

Široka primjena elemenata 

mješavine turističkog 

marketinga s jakom online 

prisutnošću (web stranica, 

društveni mediji) i izvan 

mreže (leci, turistička 

karta, tisak). Postavljanje 

ujednačenih turističkih i 

informativnih znakova uz 

cestu. 

Za ovu rutu potreban je 

najmanje jedan honorarni 

(ili ugovorni) marketinški 

suradnik. 

Kvaliteta usluga mora se 

pratiti i poboljšavati 

U skladu s razmatranjima i 

preporukama 

Pružatelje usluga treba 

poticati da nastave 
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kontinuiranim 

osiguravanjem kvalitete. 

kvalifikacijskih sustava 

tematskih ruta Južnog 

Podunavlja. 

ocjenjivati. Možda bi bilo 

poželjno stvoriti 

jedinstveni skup kriterija i 

dobro prepoznatljivu 

pločicu zaštitnog znaka. 

Izvor: vlastiti izvor 

7.2.1. Abaliget 

Abaliget se nalazi u blizini Orfű-a, a na samo 15 km-a  udaljeno nalazi se grad Pečuh. Većina 

okolice naselja je rezervat prirode. Nakon turskog osvajanja u naselje su naseljeni Nijemci i 

Mađari, ali je zbog Drugog svjetskog rata ostao bez stanovništva. Dakle, njemačka kultura i 

tradicija koja se tamo pojavila nije se mogla sačuvati. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Abaliget: 

 Izložba lokalne povijesti i grba Abaliget 

Materijali zavičajne izložbe prikupljena su od donacija mještana, a od 2009. godine smješteno 

je u dvije dvorane Seoske kuće. Izloženi predmeti i alati povezani su sa svakodnevnim 

životom stanovnika sela u prošlom stoljeću. 

 

 Muzej šišmiša 

Godine 2004., nakon obnove zgrade nekoliko metara od ulaza u špilju Abaliget, koja je prije 

funkcionirala kao turistička kuća, otvorena je jedina tematska izložba u Mađarskoj koja 

predstavlja svijet šišmiša. Izložba nudi fotografije visoke rezolucije, makete, preparirane 

šišmiše, računalni vodič i interaktivnu mapu s uvidom u svijet šišmiša, koji su danas ugrožene 

vrste. 

 Špilja Abaliget sa stalaktitima 

Jedna od najpoznatijih i najpopularnijih prirodnih znamenitosti Mecsek-a je špilja Abaliget, 

poznata po posebnom blagu oblika i stalaktita, koja se i danas razvija zbog potoka koji teče 

cijelom dužinom staze. Glavni ogranak špilje dug 466 metara lako je dostupan pješice. 

Njegova klima donosi olakšanje onima koji pate od respiratornih, alergijskih i astmatičnih 

bolesti. Špilja Abaliget ukupne duljine 1750 m i vertikalne širine 48,7 m najduži je sustav 

staza u planinama Mecsek. 

7.2.3. Cserkút 

Naselje se nalazi sjeverozapadno od Pečuha, u podnožju brda Jakab. U stvari, može se 

smatrati i slijepim selom, jer se do njega može doći samo jednom cestom, unatoč činjenici da 

to nije jedina opcija na općinskoj cesti. Cserkút je popularno mjesto za turiste u gojzericama i 

one koji žele pješačiti, jer označene rute mjesta Jakab pružaju izvrsnu priliku za to. Oni koji 

vole seoski turizam također će pronaći svoju računicu, jer posjetitelje čekaju brojne gostinjske 

kuće. Ali čak i oni koje zanimaju vrijednosti baštine ne vraćaju se kući bez uspomena i 

iskustava, jer na primjer, u Cserkút-u postoji crkva iz razdoblja Arpada. 
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Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Cserkút: 

 Kuća praonica 

Ovaj je izvor imao važnu ulogu u životu sela. Značilo je životodavnu vodu čovjeku i 

životinjama, a i žene su ovdje dolazile prati. U današnjem obliku izvor je izgrađen 1933. 

godine, a u njegovom foajeu izgrađena je i praonica rublja. Kao rezultat vađenja urana, 

njegova se voda isušila 1968. godine, a zatim se ponovno pojavila 1990. godine, kada su 

rudarski radovi dovršeni. Lokalna samouprava, koja štiti vrijednosti naselja, dala je očistiti je i 

od tada sa završenom praonicom  i spomen pločom reklamira prošlost i nedavnu prošlost. Dio 

zelene ceste Mecsek. 

 

 Zbirka zavičajne povijesti 

Zavičajna povijest smještena je u prizemlju zgrade gradonačelnikovog ureda, koja je u 

prošlom stoljeću još uvijek funkcionirala kao škola i učiteljski dom. Pored tradicionalnih 

gospodarskih alata, izložba uključuje i predmete povezane s drugim zanatima. 

 

 Ruševine pavlinskog samostana na planini Jakab 

 MACSEK- Mlin i radionica 

Ovdje je najmanji mlin u funkciji u Mađarskoj, u kojem se trenutno odvijaju i interaktivni 

dječji satovi. Radionica posjetitelje očekuje s mnogo zanimljivih programa. 31. listopada 

2020. odavde je započela zajednička Halloween turneja, gdje je program započeo s veselim 

rezbarenjem bundeve. U MACSEK-u se nastojalo iskoristiti izvorne sastojke, pa je, 

primjerice, zid "sobe za masažu" je ukrašen polomljenim keramičkim pločicama. 

 

 Avarski zemljani bedem 

Na platou brda Jakab, na mjestu naselja iz brončanog doba, sagrađen je tada najveći dvorac 

Karpatskog bazena u starijem željeznom dobu. 

 Crkva sv. Ivana Krstitelja 

Katolička župa Cserkút već je navedena u registru papinske desetine napisanom u XIII. 

stoljeću. U skladu s drevnim običajima, čuva polukružno svetište unutar istočno-zapadno 

orijentirane, jednobrodne, zasvođene crkve donga. Iz njegova zapadnog zida pokrivenog 

zabatom izbija kula kupastog krova, na kojoj nema vrata niti je bilo. 

7.2.4. Kővágószőlős 

Kővágószőlős se nalazi u podnožju brda Jakab, u neposrednoj blizini Cserkúta. Mali grad 

nudi brojne atrakcije od kulturnog blaga, preko svetih spomenika do ljubiteljima prirode. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Kővágószőlős: 

 Rudarska izložba 

Iz predmeta i dokumenata vezanih za rad rudnika urana organizirana je rudarska izložba. U 

dvorištu je imitiran čak i rudarski prolaz s bivšim minskim spasiocem (posebna sljuda vučena 

lokomotivama) i raznim strojevima. U prostorijama izložbe može se vidjeti zbirka stijena koje 
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su isplivale na površinu tijekom istraživačkog bušenja i produbljivanja rova, u društvu 

fotografija, dokumenata i drugih predmeta. 

 Župna crkva Gospe od Srpa 

Najznačajniji spomenik je crkva,  s kulom iz 13. stoljeća, na kojoj se mogu promatrati 

rumunjski dvostruki prozori, a vrata zasvedena u obliku košare ukrašena su lučnim zabatom. 

 Klesanje u kamenu 

Kamenje od kojeg je izrađen herojski spomenik na glavnom trgu izvađeno je iz rudnika koji 

je bliže selu. Spomenik je izradio kameni kipar iz Pečuha, György Stibi. U rudniku su 

većinom radili lokalni klesari, iako ih su iznajmili iz Pečuh-a. Ovdje su napravljena kamena 

vrata, korita za pijenje, kameni križevi, pokrivač kripte, stepenice. Ovdje izrezbareni ručni 

mlinovi, mlinski kamen i kocke za popločavanje također su se iz rudnika prevozili nadaleko. 

 Zavičajna izložba 

Danas se u zgradi starog vatrogasnog doma nalazi lokalna povijesna izložba koja sakuplja 

etnografske predmete, poljoprivredno posuđe, mlinske kamenje, ukrase od gipsanih štukatura 

itd. koja su prikupljena od stanovnika. 

7.2.5. Pécsudvar 

Naselje se nalazi južno od Pečuha i sjeverno od Pogánya. Pécsudvard ima značajan broj 

hrvatskih i manji broj njemačkih nacionalnosti. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Pécsudvar: 

 Crkva Gospe od Sarlósa (Rimokatolička crkva) 

7.2.6.Pogány 

Pogány se nalazi južno od Pečuha u okrugu Baranya. Naselje je nekad bila dio jedne rimske 

ceste. U Pogány-u postoji zračna luka koja, međutim, ne obavlja međunarodni promet. Zračna 

luka također je nedavno obnovljena. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Pogány: 

 Seoski muzej 

U seoskom muzeju smještenom u školskoj zgradi možemo se upoznati s materijalnim 

uspomenama i prekrasnim narodnim nošnjama lokalne hrvatske manjine. 

 

 Frizerski muzej 

Izložba u lokalnoj frizerskoj trgovini prikazuje desetljeća duga sjećanja na zanat, dugo 

korištene alate poput držača perika ili starinski uvijač za kosu. Prava rijetkost je gotovo pola 

stoljeća star uređaj za topli dauer, koji je svaku pincetu električno grijao odvojenim 

baterijama. 

7.2.7. Újpetre 
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Újpetre se nalazi u brdovitom području južno od planine Mecsek, sjeverno od planine 

Villány. Neke stambene kuće u Újpetre-u još uvijek čuvaju posebnosti njemačke kulture, ali 

pored njih već možete pronaći elemente moderne arhitekture. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Újpetre: 

 Muzej traktora 

Riječ je o nacionalno jedinstvenoj privatnoj kolekciji koja predstavlja rane faze razvoja 

poljoprivrednih strojeva. Danas se kolekcija sastoji od 46 pogonskih strojeva i 10 radnih 

strojeva, od kojih je većina funkcionalna, oni izlaze na teren na Ceremoniji berbe ,koja se 

svake godine održava u naselju i tamo ih se može vidjeti i testirati. 

7.2.8.Palkonya 

Palkonya je selo u blizini Villánya, gdje je značajan dio kuća lokalno zaštićeni spomenik. 

Onima koji vole prirodu i gastronomiju sigurno neće biti dosadno u selu, jer na tom području 

pored 3 ribnjaka ima mnogo pješačkih i biciklističkih staza. Uz degustaciju vina koju nudi 

Podrum spomenika, ima puno prilika i za ljubitelje gastronomije. 2007. godine selo je postalo 

Europsko kulturno selo, prvo u Mađarskoj. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Palkonya: 

 

 Niz podruma 

Palkonya i dalje vjerno čuva arhitektonsku kulturu njemačkih vinara koji su se naselili u 

XVIII. stoljeću. Najznačajnija spomenička cjelina sela je podrumski niz od 53 prešnica, koji 

prekrivaju obronke na kraju sela. Polovica kuća su lokalno zaštićeni spomenici. 

 Katolička okrugla crkva svete Elizabete 

Katoličku crkvu sela izgradila je obitelj Batthyány i posvetila je 1816. godine u čast svete 

Elizabete. Crkvena kupola, koja se vidi izdaleka, jedan je od najljepših primjera okruglih 

crkava u Mađarskoj. 

7.2.9. Villánykövesd 

Villánykövesd je naselje u okrugu Baranya, pored mjesta Villány, u istočnom podnožju brda 

Fekete. Član je Vinske regije Villány i Vinske rute Villány-Siklós. Na sjeveru graniči s 

Palkonyom, Ivánbattyánom i Kisjakabfalvom, na zapadu s Kisharsányem, na jugu s 

Nagyharsányem i Villányem. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Villánykövesd: 

 Batthyány Podrum 

Kako tehnički razvoj toga doba nije dopuštao izgradnju podzemnog podruma, brdo iznad 

njega su  odnijeli i zemljište je vraćeno na njega nakon što su podignuti zidovi podruma 

(crkve). Budući da se vino nekada prevozilo konjskom zapregom, podrum nije dubok, već 

vrlo širok. Jednom godišnje, u sklopu Europskog festivala vinske pjesme, podrum se pretvara 

u koncertnu dvoranu za 400 ljudi. 
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 Spomenik niza podruma 

U drugoj polovici 1700-ih godina započinje izgradnja trokatnog "podrumskog sela", koje svoj 

konačni oblik dobiva tek sredinom 20. stoljeća. Niz podruma ugrađen je u padinu na obodu 

sela, podrumi se čvrsto drže jedni za druge u obliku nalik na „pilast“. Od građevinskog 

kompleksa od oko 70 podruma, 58 prešnica je pod zaštitom nacionalnog spomenika od 1983. 

godine. 

7.2.10. Kisjakabfalva 

Selo Kisjakabfalva nalazi se sjeverozapadno od Villánya. Njegova povijest seže do 1400-tig 

godina. U naselju postoje brojne nacionalnosti: Nijemci, Južni Slaveni i visokogorci. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Kisjakabfalva: 

 Muzej farmi 

Kuća Konrád pokušaj je predstavljanja arhitektonskih i kulturnih spomenika izgubljenog 

svijeta, švapske Baranje; istodobno je to živa seoska kuća, jer su sobe i oprema vidljivi u 

stanju koje se i danas može koristiti. Razgledanjem pet dnevnih soba, dvije staje, spremišta 

kukuruza i stana sluškinje te obilaskom dvorišta, lako možemo upoznati svakodnevni život 

ljudi koji su ovdje živjeli u prošlim stoljećima. 

7.2.11. Villány 

Villány se nalazi u najjužnijem planinskom lancu Mađarske, planinama Villány. Područje je 

već bilo naseljeno Keltima, ali je gotovo potpuno ispražnjeno za vrijeme turske okupacije. 

Nakon toga, Nijemci su se naselili na tom području, ali Villány je postao stvarno popularan 

nakon što su shvatili da je izvrstan za vinogradarstvo. 1987. godine također je od 

međunarodnog žirija dobio titulu "Grad grožđa i vina". Trenutno 200 obitelji se bavi 

prodajom vina u Villányu, tako da vinski turizam ima dominantnu ulogu u naselju. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Villány: 

 Muzej vina Villány 

Muzej vina Villány čeka zainteresirane tijekom cijele godine koji žele upoznati povijest 

vinske regije Villány, razvoj vinogradarstva i proizvodnje vina i najvažnija sredstva za to. 

Zgrada je nekoć bila prešnica svjetski poznatog uzgajivača grožđa Zsigmonda Telekija.. 

 Festival crnog vina Villány 

Stara je tradicija u Villány-u da su ubrani rod domaćini slavili veselom mimohodom berbe i 

zabavom do jutra. Prethodna tradicija dobila je novu snagu od 1987. godine, kada je Villány 

postao Grad vina, i postupno prerastao u nacionalno poznati festival s atraktivnim kulturnim 

programima. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

 Grčka pravoslavna srpska crkva u Villány-u 

Svijet srpske tradicije, protkan grčko-orijentalnom religioznom bojom, nestao je iz Villány-a 

zajedno s masovno egzodiranim Srbima i sada živi samo u komadićima u sjećanju na one koji 

su možda iskusili srpske običaje prije pola stoljeća. Danas grčko-orijentalna srpska crkva u 

Villány-u pripada uz matičnu crkvu u Magyarbóly-u. Crkva je nacionalno zaštićeni spomenik. 
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 Niz podruma Villány 

Impozantni podrumski niz u dva reda okrenut je prema glavnoj ulici Villány, također možemo 

pronaći razbacane podrume na južnoj granici grada, iako oni više nisu toliko značajni kao 

njihovi gore navedeni kolege. 

 Villány-Siklós Vinski put 

VINSKI PUT Villány-Siklós škola je kulturne potrošnje vina, gdje naši gosti dolaze u kontakt 

s vinima Villány kroz kvalitetne usluge. Upoznaju tradiciju, ruralno postojanje, stječu 

jedinstvena iskustva, grade prijateljstva i aktivno se opuštaju. 

7.2.12. Nagyharsány 

Nagyharsány se nalazi na južnim padinama Szársomlyóa, nedaleko od Villány-a. Korijeni 

naselja sežu do 2. stoljeća, a kasnije je njime prolazila i rimska cesta za Osijek. U 

Nagyharsány-u postoji dobar broj starih stambenih kuća, s prešnicom i podrumom koji 

dočaraju prošlo stoljeće. U naselju postoji nekoliko podruma prešnice. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Nagyharsány: 

 

 Park skulptura Nagyharsány 

Kipari stvaraju nefigurativne skulpture u napuštenom kamenolomu brda Szársomlyó od 1967. 

godine. Značaj Parka skulptura Nagyharsány-a u pogledu kulturne povijesti i povijesti 

umjetnosti leži u činjenici da su kipari prvi put ovdje u Mađarskoj dobili priliku slobodno 

eksperimentirati. Većina skulptura izrađena je od lokalnog sivog vapnenca iz Nagyharsány-a i 

Beremend-a. Kamenolom Szársomlyó trenutno je jedinstvena kulturna atrakcija na turističkoj 

karti Baranje i države. 

 Ördögkatlan fesztivál 

Cilj mu je ilustrirati kulturno i umjetničko bogatstvo Mađara u regiji, stvoriti umjetnički 

događaj koji regiju čini jednim od središta kulturnog turizma te ekonomski, kulturno i 

duhovno podržati područje. Danas je prerastao u petodnevni festival. Dobio je ocjenu 

"izvrsno" od Mađarske festivalske asocijacije. 

 Utori vapnenačke površine – narodni nazi:v ördögszántás (vražje oranje) Szársomlyó 

U tom je kraju postojala legenda da se vragu svidjela Harka, ali majka djevojčice nije htjela 

udati kćer za vraga. Uvjetovao je da će djevojka biti njegova ukoliko preore padinu do jutra. 

Đavao se kretao prebrzo, pa je žena sama kukurikala kao pijetao, signalizirajući jutro. Vrag se 

jako razljutio, odbacio je plug, od kojeg je nastalo brdo Beremend, istresao zemlju iz cipela 

koja je postala brdo Siklós, a zatim nestao pod zemljom i sumporna voda se izbila na 

površinu, što je postala ljekovita voda Harkány-a. 

7.2.13. Siklós 

Siklós se nalazi južno od planina Villány, jednog od najjužnijih naselja u Mađarskoj, koje se 

natječe s Harkányem. Povijest Siklósa seže u pretpovijesno doba, a zatim je u srednjem 

vijeku, za vrijeme turskih osvajanja, dobila istaknutu ulogu kao granična utvrda. Grad Siklós 
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ima obilje turističkih atrakcija za posjetitelje turiste. Grad povezuje tradiciju prošlosti s 

tehnologijom sadašnjosti. Grad nudi tisuće blaga onima koji su zainteresirani za kulturu, 

religioznim turistima, onima koji traže aktivnu rekreaciju i onima koji su zainteresirani za 

gastronomiju, posebno vinsku kulturu. Naselje igra važnu ulogu u vinskoj ruti Villány-Siklós, 

gdje svatko može pronaći svoj okus koji je njegov. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Siklós: 

 

 Dvorac Siklós 

Najautentičniji preživjeli srednjovjekovni dio dvorca Siklós je kapela dvorca. Izgrađena je u 

gotičkom stilu u XV. stoljeću, a kasnije proširena u renesansnom stilu u 16. stoljeću. Ovdje se 

nalaze dvije freske iz 15. stoljeća i grobnice dvojice bivših gospodara dvorca. Ovdje su 

pokopani grof Móric Benyovszky i grof Kázm Batthyány ministra vanjskih poslova za 

vrijeme rata za neovisnost 1849. godine. 

 Malkocs bej Džamija 

Malkocsklissa, graditelj džamije, bio je sandžabei i umro 1565. godine. Ne znamo točno 

vrijeme džamije Siklós, ali uz poznavanje osnivača, njezino uspostavljanje može se ograničiti 

na razdoblje između 1543. i 1565. godine. 

 Izložba divljači i lova 

Cilj izložbe je da posjetitelji što je više moguće upoznaju prirodne resurse, floru i faunu ovog 

kraja. Na izložbi se može vidjeti nekoliko trofeja zlatnih medalja. Fotografije prekrasne 

prirode također obogaćuju izložbu. Muzej se prostire na gotovo 200 četvornih metara i ima 

zelenu površinu od 800 četvornih metara, na kojoj se mogu vidjeti čeke i hranilice za divljač. 

Rijetkost je da je izložba 2017. godine proširena životinjama iz Afrike. 

 Németh Sára – keramičarka 

Lončarska kuća od koja je nastala od seoske kuće sagrađene početkom prošlog stoljeća, koju 

je stvorila Sára Németh, nacionalno poznata keramičarka, koja djeluje u raznolikom 

okruženju Južne Baranje. 

 Keramička umjetnička kuća Siklós 

Keramička umjetnička kuća Siklós otvorila je svoja vrata u zgradi franjevačkog samostana. 

 Tenkes Csárda (Csarnóta) 

Čarda Tenkes, poput većine pravih čardi, izgrađena je uz cestu prije više od stotinu godina i 

njihovi bi nekadašnji realizatori još uvijek zadovoljno kimali oko sebe ili čitali jelovnik. U 

ovoj gostionici prozori i stolovi ukrašavaju ručno tkani sagovi koji prizivaju tradiciju 

obližnjeg Ormánsága, a navečer svira ciganski bend.  Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

7.2.14. Siklós-Máriagyűd 

Siklós-Máriagyűd nalazi se u neposrednoj blizini Siklósa. Iako je prethodno postojalo kao 

samostalno naselje, postao dio je grada Siklós od 1977. godine. Marijino svetište popularno je 

odredište hodočasnika. Sveti bunar je istočno od crkve Uznesenja koje za njih ima posebno 

značenje. Reljefi postaja izrađeni su u tvornici porculana Zsolnay, tako da ovi specijaliteti 

mogu biti zanimljivi čak i onima koji to mjesto ne dotiču religiozno. 
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Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Siklós-Máriagyűd: 

 Máriagyűd Svetište 

Danas je Máriagyűd jedno od najpopularnijih mjesta hodočašća u zemlji zbog čestih 

molitvenih saslušanja i Marijinih ukazanja u 17. stoljeću. Prema zapisima, Djevica Marija 

prvi se put pojavila 1687. godine katoličkom poljoprivredniku po imenu Tamás, a zatim opet 

patrijarhu Matiji u Siklósu. 

7.2.15. Kásád 

Kásád je selo udaljeno 3 km od Beremend-a. U okviru organiziranog naseljavanja u naselje su 

u 18. stoljeću došli šokci, koji su sa sobom donijeli svoju tradiciju, kulturu i običaje koje su, 

zbog izoliranosti naselja, mogli u cijelosti sačuvati dulje vrijeme. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Kásád: 

 Etno kuća Kásád 

Većinu stanovnika Kásád-a čine šokci uz Dravu. Njihova se narodna umjetnost i kultura, 

možda unutar hrvatske nacionalnosti u Mađarskoj, možda najduže sačuvala. Selo je kupilo 

kuću sagrađenu početkom 19. stoljeća i napravili su etno kuću. Slamnati krov, slamnata 

zgrada sastoji se od 6 soba. Dnevna soba otvara se lijevo od kuhinje s otvorenim dimnjakom, 

a desno od ostave. Komori za spavanje može se pristupiti izravno iz atrija. Staja i mjesto za 

kočije smješteni su u nastavku spavaće komore, pod jednim krovom sa stambenim prostorom. 

7.2.16. Beremend 

Beremend je veliko selo južno od Villánya, sjeverno od Drave, koja je najjužnija točka 

Mađarske i ujedno granični prijelaz. 

 

Beremenden található örökségi értékek: 

 Kovačka raadionica Beremend 

Prikazivanje kovanja, kao drevnog zanata u kovačnici primjerenoj današnjem vremenu, na 

interaktivan način. Djeca posjećuju radionicu, uz pomoć odraslih, izrađuju male kovane 

predmete (kovani čavao, stolarska kopča, kovana narukvica, privjesak). Radionica je 

sagrađena krajem 1800-ih godina. 

 Beremend – kristalna špilja 

Ulaz joj je na brdu Szőlő u Beremend-u. Isprepleteni šupljinski sustav tvorile su termalne 

vode, čiji su donji prolazi još uvijek u izravnom kontaktu s mlakim krškim vodama. 

Višerazinski prolaz formiran u krečnom krečnjaku podijeljen je na prostranije dvorane, manje 

i veće kabine, okna i dimnjake. Njegovi najljepši elementi oblika su sferna kabina, njegove 

mineralne naslage su snježnobijeli kamenčići graška, igla aragonit koji se pojavljuju 

masovno, mliječno bijela, meka mineralna rijetkost, huntit i kamenčići graška ukrašeni 

stalaktitima. 

7.2.17. Márok 
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Márok je selo istočno od Villány-a. Njegov turistički značaj bio je zanemariv sve dok 

“Vjenčanje u Márok-u” nije primljeno u riznicu blaga županije Baranya. Kultura naselja 

obojena je nacionalnostima koje ovdje žive: Srbima, Nijemcima. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Márok: 

 Vjenčanje u Márok-u – „Mároki Lakodalmas 

Mároki Lakodalmas prikazuje tradicionalno seosko (mađarsko i švapsko) vjenčanje. Mároki 

Parada Vjenčanja dvodnevna je tradicionalna manifestacija. Prvoga se dana dva dijela sela 

vjenčaju se, Németmárok i Hercegszentmárton. Drugog dana održava se Susret njemačkih 

tradicionalnih orkestara i plesnih skupina. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

7.2.18. Pócsa 

To je naselje sjeverno od Villánya, u susjedstvu Borjáda, u blizini Bólyja. Zahvaljujući 

njemačkom stanovništvu koje ovdje živi, Pócsa čuva tradicije nacionalnosti. 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Pócsa: 

 Njemačka soba 

 Rimokatolička crkva 

Rimokatolička crkva Pócsa sagrađena je 1905. godine. Njegova je posebnost kasetirani strop 

što je neobično kod katoličkih crkava. Unutarnja i krovna struktura crkve podvrgnuta je 

cjelovitoj obnovi 2005. godine, u povodu 100. obljetnice. Tijekom radova izvedenih 2009. 

godine crkvena zvona su automatizirana. 

7.2.19. Borjád 

 Szent Ambrus vodeni mlin 

Izložbeno mjesto nalazi se u Borjád-u, nekoliko minuta od Villány-a, u vodenici spomenika 

sv. Ambrusu, u seoskoj gostionici. Ovdje je povijesna izložba pčelarstva, kako je pčelarstvo 

povezano s krajolikom, drugim zanimanjima i gastronomijom. Grupe i posjetitelji mogu 

kušati specijalitete mjesta u okviru seoskog stola za goste.  

7.2.20. Bóly 

Bóly je naselje jugoistočno od Pečuha i zapadno od Mohač-a. Prema arheološkim nalazima, 

Bóly je bio naseljen već u kamenom dobu. Grad je bio u rukama obitelji Montenouvo od 19. 

stoljeća do 1945. godine, a za to vrijeme formirana je današnja slika grada koja čuva 

uspomene na obitelj. U naselju je živio / živi značajan broj Švaba, pa je njihova kultura i dalje 

sastavni dio naselja. 

 

Vrijednosti baštine koje se mogu naći u Bóly: 

 Klasicistički dvorac Batthyány-Montenuovo i Park dvorca 

Na mjestu današnjeg dvorca imanja Batthyány, XVIII. stoljeću stajao je lovački dvorac koji je 

obnovljen u klasicističkom stilu između 1805. i 1807. godine. U dvorcu se trenutno nalazi 

Dom za osobe s invaliditetom županije Baranya. Može se posjetiti samo Park dvorca od 11 
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hektara, koji je prirodni rezervat. Park dvorca bogat je prirodnim vrijednostima, uključujući 

hrast lužnjak, bijelu topolu, stabla javora i tulipana. 

 Batthyány-Montenuovo mauzolej 

Izgradnju mauzoleja naredila je 1879. godine grofica Julianna Batthyány, supruga Vilmosa 

Montenuova. Svojim umjetničkim usavršavanjem, građevina u neoromaničkom - 

neogotičkom stilu nema premca u svom nacionalnom identitetu. Unutar zgrade, nasuprot 

ulaza, vidi se svetište, usred kojeg je oltar od crvenog mramora. Iza njega, na zidu apside, 

ogroman je drveni križ na kojem je isklesano Kristovo tijelo u ljudskoj veličini, hvaleći rad 

Mártona Bacha, umjetnika drvoreza iz Németbóly-a.  

 Montenuovo kultura sira 

Vlastelinska sirana princa Nándora Montenuova i nekad poznati sir Németbólyi Rokfort bili 

su gotovo u potpunosti zaboravljeni. Osnivanje sirarske tvornice Montenuovo 1. siječnja 

2016. godine postalo je važna prekretnica u spašavanju spomenika industrijske povijesti u 

Baranji i oživljavanju marke koja se danas zove Bólyfort®. Dio je Riznice blaga županije 

Baranya. 

 Stalna zavičajna izložba 

Izložba je otvorena u žitnici nekadašnjeg posjeda Batthyány, izgrađenog 1752. godine, 15. 

ožujka 2001. U prizemlju zgrade možete posjetiti gradsku knjižnicu, na katu prezentaciju 

lokalne povijesti i etnografije. Rana povijest Bóly-a i njegove okolice ilustrirana je 

arheološkim nalazima od neolitika do osvajanja. Nakon prezentacije prvog pisanog 

spomenika koji imenuje mjesto, od početka XVIII. stoljeća do 1946. godine, pa sve do 

razdoblja promjene stanovništva, možemo dobiti sliku suvremenog života i osobne povijesti 

vlastelinstva i njegovih ljudi. 

 História Hall 

Sukreator murala História Hall je Róbert König, mađarski grafičar, nagrađivan s nagradom 

Mihály Munkácsy. Zidne površine Povijesne dvorane („História Hall“) mogu se protumačiti 

kao da prekidaju masu vrata i prozora sobe, ali ipak kao koherentnu slikarsku kompoziciju, 

tako da posjetitelj može imati kontinuirano vizualno iskustvo. Ulazeći u sobu, u smjeru 

kazaljke na satu, slijede povijesna - apokrifna i stvarna - podsjećanja kronološkim 

redoslijedom, u slobodnom obliku umjetnika. 

 Bóly - medenjaci és pusedle 

"U našoj obitelji zanat za medenjake ima povijest dugu više od 130 godina. Moj pradjed 

počeo je vježbati svoj zanat 1882. godine, koji je nakon njega naslijedilo nekoliko generacija. 

Moj djed Lajos Tárnoky nastavio je obiteljsku tradiciju 50 godina. aktivno je sudjelovao u 

svakodnevnim radnim procesima, pomažući obiteljskom poslu koji vodim od 1991. godine" -

Csaba Tárnoky. Dio je Riznice blaga županije Baranya. 

 Emmausz-hod 

Emmaus-hod na uskrsni ponedjeljak je običaj biblijskog korijena star više od 100 godina, 

povezan je s njemačkom nacionalnošću i aktivan je u gradu do danas. Na Uskrsni ponedjeljak, 

nakon jutarnje mise na Kalvariji,  prešnice podrumskog sela Bóly su pune. Obitelji i grupe 

prijatelja dolaze na poziv, ali mnogi dolaze i na nekoliko mjesta, posjećujući se, 

simbolizirajući biblijsku priču o emausu: pozivam vas za moj stol da saznate tko sam. Dio je 

Riznice blaga županije Baranya. 
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 Muzej povijesti poljoprivrede (Békáspuszta) 

Na 1,5 km od mjesta Bóly, u mjestu Békáspuszta, u gospodarskom središtu nekadašnjeg 

imanja Montenuovo, u slikovitom okruženju, u dijelu nekadašnjih staja pastuha nalazi se 

nacionalno priznata izložba povijesti poljoprivrede. 

8. KIAJÁNLOTT CSOMAGAJÁNLATOK A KÉT TEMATIKUS ÚT 

MENTÉN 

8.1. Mecseknádasd, a rejtőzködő borfalu kulturális értékei (2 nap) 

Érintett település: Mecseknádasd3 

Mecseknádasd a közel 1600 lelkes falu Pécs és Szekszárd között, a 

6-os főút mentén található Baranya megyében. A Duna-Dráva 

Nemzeti Park részeként, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet 

határán, festői fekvésű völgyben fekszik. A település 

évszázadok során kialakult történelmi és műemléki környezete 

déldunántúli viszonylatban is egyedülálló. Az itt élő emberek máig őrzik jellegzetes német 

tájszólásukat, néptáncaikat és mesterségeiket, immáron háromszáz éve. Emellett, gazdag 

Árpád-kori épített kulturális értékekkel is bír, hiszen történelme Szent István koráig, az 

államalapításig nyúlik vissza.  

Részletes programok leírásokkal 

1. nap 

 Az Árpád-kori Szent István-kápolna megtekintése és séta a temetőkertben 

A 6-os főút mellett ékeskedő kis kápolna igen jelentős a középkori történeti emlékei miatt. 

Több azonos értékű építési korszak maradványait is felfedezhetjük, hiszen fontos szerepet 

töltött be a helyi katolikus közösség életében. A temetőkertben több száz éves faragott 

sírkeresztek is felfedezhetők köszönhetően a fejlett helyi kőfaragásnak. Érdemes megkeresni 

az első német telepesek sírjait is. A kápolna bejáratától gyönyörű kilátásban lehet részünk 

Mecseknádasdra.  

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 A Schloßberg várromok és a Várhegy kilátó megtekintése 

A rom eredetileg egy 13. századi templom volt, melyet a törökök erőddé alakítottak át. A 

románkori háromhajós templom önálló toronnyal is rendelkezett, mely jól mutatja 

Mecseknádasd akkori jelentőségét. A 16. században, a török kézre került településen 

számottevő katonai erők jelentek meg, s ennek köszönhetően alakították át a templomot egy 

kettős kerítéssel körbevett erőddé. A mandula alakú templomerőd dzsáminak és lakóházaknak 

is otthont adott.  

A Schlossberg várromtól nem messze található, a piros jelzéssel ellátott tanösvény mentén, a 

kilátó, mely betekintést enged nekünk a teljes völgyre. Innen lélegzetelállító kilátás nyílik az 

egész falura, illetve a programban szereplő többi látnivalóra is.  

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

                                                 
3 www.mecseknadasd.hu 
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 Mesterségek Háza: Dechandt Antal szobrászművész nyitott műhelye és kiállítása 

A felújított Mesterségek Háza ad otthont a mecseknádasdi születésű és lakhely 

szobrászművész műhelyének, illetve kiállításainak is. Itt megtekinthető a zsűrizett, díjnyertes, 

fából készült tárgyaiból álló kiállítás megtekinthető és betekintést nyerhetünk a 

munkafolyamatokba is. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Havas Boldogasszony-kápolna, az egykori püspöki kápolna 

A püspöki kastély közvetlen szomszédságában épült fel 1770-ben a kápolna. Érdekessége a 

római mintára készült nyolcszögletű, fazsindellyel fedett kupolája, melyet egy ismeretlen festő 

illuzionista értékes mennyezetfreskója ékesít. Ez teszi országosan is értékessé és páratlanná. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Gradwohl Zsolt népi iparművész nyitott műhelye fazekas bemutatóval egybekötve 

A népi iparművész új műhelyében használati és dísztárgyak is készülnek, ahol fazekas 

bemutatón is részt veszünk. A korongozás közbe megismerkedünk a mecseknádasdi és az 

óbányai hagyományos fazekas mesterséggel, miután lehetőség nyílik szuvenír vásárlására is.  

 Látogatás a Réka-völgyi pincesorra és a Hetényi Családi Pincészethez, borkóstolóval 

egybekötve 

Mecseknádasd, a Pécsi Borvidék része, ahol a szőlőtermesztés és borkészítés a római korig 

nyúlik vissza, de nagyarányú fejlődése a svábok betelepülésével indult meg az 1720-as 

években. Az évszázadok tapasztalatai és a modern technikák jól beazonosítható 

borkülönlegességeket eredményeznek a településen. Az öt pincesor közül a Réka-völgyi 

pincesoron végén található a Hetényi Családi Pincészet és Birtok, ahol a nap végén egy helyi 

termékekből készült vacsorát kínálunk. Majd annak elfogyasztását követően megtekintjük a 

kilátópincét, magát a pincészetet a borkápolnával együtt egy hat tételből álló borkóstolóval 

egybekötve.  

 A szállás elfoglalása a Brauer Panzióban. 

A nap végén szállás elfoglalása a Brauer Panzióban, mely a Hetényi Pincészettől 100 

méterre, a festői Óbányai-völgy bejáratánál fekszik.  

2. nap 

 Reggeli a Brauer Panzióban. 

 A Réka-vár romjainak megtekintése, ismerkedés Skóciai Szent Margit legendájával 

Mecseknádasd határában, az Óbánya felé vezető út és a Réka-patak felett magasodott egykor 

a Rákvár, vagyis a Réka-vár. A meredek hegyoldalt megmászva jutunk fel a fás, bokros lapos 

hegytetőre. A vármaradványok romjainál ismerkedünk meg a mind a vár, mind a falu 

leghíresebb szülöttjének történetéve, Skóciai Szent Margittal, Szent István unokájának 

legendájával. 

 Megjegyzés: A kirándulás könnyű nehézségű, kis szintemelkedéssel jár. Az erdős terep 

miatt de ajánlott a túrabakancs viselése.  

 Látogatás a Német Nemzetiségi Tájházba és ismerkedés a népi kézműves 

mesterségekkel. 
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Mecseknádasd tájháza egy két épületből álló épületegyüttes, mely 1891-ben épült, a 

jellegzetes sváb népi építészei jegyeket hordozza. A tematikus kiállítások során több helyi 

mesterség eszközeibe (kádár, fazekas, mézeskalács- és gyertyakészítő) és a borkészítés 

rejtelmeibe nyerhetünk bepillantást. 

 A „nádasdi lélek útja” a Német Nemzetiségi Tanösvény mentén 

A hét állomásból álló tanösvény azokat a folyamatokat és értékeket járja körbe, melyek a falu 

mindennapjait és a svábok értékrendszerét meghatározta a háromszáz év során. 

 Megjegyzés: A táblák kb. 1-1,5 km hosszan terülnek el, s egy könnyű séták keretein belül 

járhatók be. Ajánlott a kényelmes cipő viselése.  

 Vacsora a Bagoly Csárdában, ahol lehetőség nyílik a helyi kézműves sörfőzde 

termékeit is megkóstolni. 

 Hazautazás. 

Kalkuláció  

 Belépőjegyek: 

Gradwohl Zsolt népi iparművész műhelyének megtekintése fazekas bemutatóval egybekötve: 

1000 Ft/fő 

Német Nemzetiségi Tájház: 500 Ft/fő + 4000 Ft/csoport (idegenvezetés) (4 fővel számolva) 

Német Nemzetiségi Tanösvény: 500 Ft/fő (idegenvezetés) 

 Szállás 2 ágyas szobákban (1 éjszaka): 

 8500 Ft/fő/éj + 200 Ft IFA /fő/éj 

 Étkezés és borkóstolás: 

6 tételből álló borkóstolás pincelátogatással egybekötve: 2400 Ft/fő 

Vacsora a Hetényi Családi Pincészetben: 2700 Ft/fő 

Reggeli a Brauer Panzióban: 2200 Ft/fő 

Vacsora a Bagoly Csárda és Panzióban 1 pohár kézműves sörrel vagy házi limonádéval: 3000 

Ft/fő  

Kiajánlott ár összesen: 22 000 Ft/fő 

 

Egyéb fontos információk 

 Szent István-kápolna 

7695 Mecseknádasd, a 6-os főút mellett a temetőnél 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Schloßberg várromok 

7695 Mecseknádasd, Bercsényi Miklós u. folytatása 

Nyitva tartás: A szabadtéri romok bármikor megtekinthetők.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Mesterségek Háza: Dechandt Antal szobrászművész műhelye és kiállítása 

7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 1. 
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Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Havas Boldogasszony-kápolna 

7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Gradwohl Zsolt népi iparművész műhelye és kiállítása 

7695 Mecseknádasd, Kossuth Lajos utca 90. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: 1000 Ft/fő 

 Hetényi Családi Pincészet és Birtok 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 17. 

Nyitva tartás nyáron: H-Cs: 08:00-16:30; P: 08:00-18:00; Szo: 10:00-18:00; Vas.: Zárva 

Nyitva tartás télen: H-P: 08:00-16:30; Szo: 10:00-15:00; Vas.: Zárva 

www.hetenyipince.hu 

 Brauer Panzió 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 28. 

Elhelyezés franciaágyas szobákban, melynek felszereltsége: franciaágy, fürdőszoba, televízió, 

TV. Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem számítunk fel díjat. A szobákat 14:00 órától lehet 

elfoglalni. Reggeli 7:00-10:00-ig. 

www.brauerpanzio.hu 

 Réka-vár 

7695 Mecseknádasd, külterület, az Óbányai-völgy és a Réka-völgy elágazásában 

Nyitva tartás: A szabadtéri romok bármikor megtekinthetők.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Német Nemzetiségi Tájház 

7695 Mecseknádasd, Munkácsy Mihály utca 5-7. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Bagoly Csárda és Panzió 

7695 Mecseknádasd 277 hrsz., 6-os út 167. km szelvény 

www.bagolycsarda-panzio.hu 

8.2. Mecseknádasd, a Keleti-Mecsek kapuja és a Keleti-Mecsek 

épített öröksége (3 nap)  

Érintett települések: Mecseknádasd, Pécsvárad4, Zengővárkony5 

 Mecseknádasd a közel 1600 lelkes falu Pécs és Szekszárd között, a 6-

                                                 
4 www.pecsvarad.hu 
5 www.zengovarkony.hu 

http://www.bagolycsarda-panzio.hu/
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os főút mentén található Baranya megyében. A Duna-Dráva Nemzeti Park részeként, a Kelet-

Mecsek Tájvédelmi Körzet határán, festői fekvésű völgyben fekszik. A település évszázadok 

során kialakult történelmi és műemléki környezete déldunántúli viszonylatban is egyedülálló. 

Az itt élő emberek máig őrzik jellegzetes német tájszólásukat, néptáncaikat és mesterségeiket, 

immáron háromszáz éve. Emellett, gazdag Árpád-kori épített kulturális értékekkel is bír, 

hiszen történelme Szent István koráig, az államalapításig nyúlik vissza.  

Pécsvárad a Zengő, a Mecsek legmagasabb pontja, lábánál elterülő 

kisváros, mely műemlékekben, turisztikai nevezetes-ségekben 

gazdag város. Mai képe is érzékelteti a hajdani királyi alapítású 

egyházi központ méltóságát. Ezt az évszázados képet 

meghatározza a Zengő előterében magasló katolikus templom és a 

vár. Ezek lábánál húzódik a város, a váltakozva módosabb polgárházakkal és egyszerűbb 

portákkal, de mindenütt sok kerttel, virággal, gyümölcsössel. 

Részletesprogram leírásokkal 

1. nap 

 Az Árpád-kori Szent István-kápolna megtekintése és séta a temetőkertben 

A 6-os főút mellett ékeskedő kis kápolna igen jelentős a középkori történeti emlékei miatt. 

Több azonos értékű építési korszak maradványait is felfedezhetjük, hiszen fontos szerepet 

töltött be a helyi katolikus közösség életében. A temetőkertben több száz éves faragott 

sírkeresztek is felfedezhetők köszönhetően a fejlett helyi kőfaragásnak. Érdemes megkeresni 

az első német telepesek sírjait is. A kápolna bejáratától gyönyörű kilátásban lehet részünk 

Mecseknádasdra.  

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 A Schloßberg várromok és a Várhegy kilátó megtekintése 

A rom eredetileg egy 13. századi templom volt, melyet a törökök erőddé alakítottak át. A 

románkori háromhajós templom önálló toronnyal is rendelkezett, mely jól mutatja 

Mecseknádasd akkori jelentőségét. A 16. században, a török kézre került településen 

számottevő katonai erők jelentek meg, s ennek köszönhetően alakították át a templomot egy 

kettős kerítéssel körbevett erőddé. A mandula alakú templomerőd dzsáminak és lakóházaknak 

is otthont adott.  

A Schlossberg várromtól nem messze található, a piros jelzéssel ellátott tanösvény mentén, a 

kilátó, mely betekintést enged nekünk a teljes völgyre. Innen lélegzetelállító kilátás nyílik az 

egész falura, illetve a programban szereplő többi látnivalóra is.  

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Mesterségek Háza: Dechandt Antal szobrászművész nyitott műhelye és kiállítása 

A felújított Mesterségek Háza ad otthont a mecseknádasdi születésű és lakhelyű 

szobrászművész műhelyének, illetve kiállításainak is. Itt megtekinthető a zsűrizett, díjnyertes, 

fából készült tárgyaiból álló kiállítás megtekinthető és betekintést nyerhetünk a 

munkafolyamatokba is. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Havas Boldogasszony-kápolna, az egykori püspöki kápolna 
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A püspöki kastély közvetlen szomszédságában épült fel 1770-ben a kápolna. Érdekessége a 

római mintára készült nyolcszögletű, fazsindellyel fedett kupolája, melyet egy ismeretlen festő 

illuzionista értékes mennyezetfreskója ékesít. Ez teszi országosan is értékessé és páratlanná. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Gradwohl Zsolt népi iparművész nyitott műhelye fazekas bemutatóval egybekötve 

A népi iparművész új műhelyében használati és dísztárgyak is készülnek, ahol fazekas 

bemutatón is részt veszünk. A korongozás közbe megismerkedünk a mecseknádasdi és az 

óbányai hagyományos fazekas mesterséggel, miután lehetőség nyílik szuvenír vásárlására is.  

 Látogatás a Réka-völgyi pincesorra és a Hetényi Családi Pincészethez, borkóstolóval 

egybekötve 

Mecseknádasd, a Pécsi Borvidék része, ahol a szőlőtermesztés és borkészítés a római korig 

nyúlik vissza, de nagyarányú fejlődése a svábok betelepülésével indult meg az 1720-as 

években. Az évszázadok tapasztalatai és a modern technikák jól beazonosítható 

borkülönlegességeket eredményeznek a településen. Az öt pincesor közül a Réka-völgyi 

pincesoron végén található a Hetényi Családi Pincészet és Birtok, ahol a nap végén egy helyi 

termékekből készült vacsorát kínálunk. Majd annak elfogyasztását követően megtekintjük a 

kilátópincét, magát a pincészetet a borkápolnával együtt egy hat tételből álló borkóstolóval 

egybekötve.  

 A szállás elfoglalása a Brauer Panzióban. 

A nap végén szállás elfoglalása a Brauer Panzióban, mely a Hetényi Pincészettől 100 

méterre, a festői Óbányai-völgy bejáratánál fekszik.  

2. nap 

 Reggeli a Brauer Panzióban. 

 A Réka-vár romjainak megtekintése, ismerkedés Skóciai Szent Margit legendájával 

Mecseknádasd határában, az Óbánya felé vezető út és a Réka-patak felett magasodott egykor 

a Rákvár, vagyis a Réka-vár. A meredek hegyoldalt megmászva jutunk fel a fás, bokros lapos 

hegytetőre. A vármaradványok romjainál ismerkedünk meg a mind a vár, mind a falu 

leghíresebb szülöttjének történetéve, Skóciai Szent Margittal, Szent István unokájának 

legendájával. 

 Megjegyzés: A kirándulás könnyű nehézségű, kis szintemelkedéssel jár. Az erdős terep 

miatt de ajánlott a túrabakancs viselése.  

 Látogatás a Német Nemzetiségi Tájházba és ismerkedés a népi kézműves 

mesterségekkel 

Mecseknádasd tájháza egy két épületből álló épületegyüttes, mely 1891-ben épült, a 

jellegzetes sváb népi építészei jegyeket hordozza. A tematikus kiállítások során több helyi 

mesterség eszközeibe (kádár, fazekas, mézeskalács- és gyertyakészítő) és a borkészítés 

rejtelmeibe nyerhetünk bepillantást. 

 A „nádasdi lélek útja” a Német Nemzetiségi Tanösvény mentén 

A hét állomásból álló tanösvény azokat a folyamatokat és értékeket járja körbe, melyek a falu 

mindennapjait és a svábok értékrendszerét meghatározta a háromszáz év során. 
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 Megjegyzés: A táblák kb. 1-1,5 km hosszan terülnek el, s egy könnyű séták keretein belül 

járhatók be. Ajánlott a kényelmes cipő viselése.  

 Vacsora a Bagoly Csárdában, ahol lehetőség nyílik a helyi kézműves sörfőzde 

termékeit is megkóstolni. 

 Szállás elfoglalása a Brauer Panzióban. 

3. nap  

 Reggeli a Brauer Panzióban 

 Kirándulás a Keleti-Mecsek tájain, látogatás a szomszédos Zengővárkonyba és a 

Míves Tojás Múzeumba 

Zengővárkonyban kapott helyet Magyarország első- és Európában is ritkaságnak számító – 

állandó hímes tojás kiállításával büszkélkedő muzeális intézmény. A muzeális intézmény fő 

gyűjtőköre a Kárpát-Medence. Tájegységenként rendszerezve mutatja be a magyar 

tojásdíszítés megannyi technikáját, sokszínűségét. A tojásdíszítés sokféleségét a maga 

teljességében bemutatni kívánó gyűjteményben megtalálhatók az egyszerűbb technikákkal 

készült népművészeti darabokon kívül a bonyolult, leheletfinoman csipkézettek és a modern 

iparművészet képviselői is. 

 A Szalma-Kincs-Tár megtekintése 

Nemzetközi szalmagyűjtemény, melynek anyaga, a világ 15 országából származó mintegy 400 

szalmából készült tárgy Tüskés Tünde gyűjtő és kutató munkájának az eredménye. A kiállítás 

bemutatja a szalmából készíthető tárgyak sokféleségét, összefoglalja mindazon eljárásokat, 

amelyekkel a szalmából kultikus, használati és dísztárgyakat lehet készíteni, továbbá 

szemlélteti a különböző technikákhoz szükséges eszközöket, szerszámokat is. 

 Utazás Pécsváradra, a Zengő lábához és a Pécsváradi Kolostorvár megtekintése 

Bár ezt a helyet „Pécsváradi vár” néven ismerjük, az elnevezés félrevezető, mert ez az 

épületegyüttes soha nem volt hadi értelemben vett vár. Voltak falai, bástyái, de azok feladata 

a benn élők védelme volt az esetleges rablótámadások ellen. Komoly ostrom kiállására nem 

voltak alkalmasak, arra a fennállása alatt nem is került sor. Egy erődített hajdani szerzetesi 

monostor ez, melyet Szent István király alapított 998-ban, Koppány legyőzése után. Ehhez a 

Bencés Apátsághoz számos falu is tartozott, köztük Mecseknádasd is.  

 Örökségi séta a belvárosban 

Pécsvárad központjának bejárása során megtekintjük annak szakrális épített emlékeit: római 

katolikus Nagyboldogasszony-templom, a Szentháromság tér épületegyüttese, Mindenszentek 

temetőkápolna. 

 Látogatás a Samu Géza Múzeumba, a Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásaihoz  
A Samu Géza Múzeum Pécsváradon az Iskola u. 2. szám alatt található. A Munkácsy-díjas 

szobrászművész a 20. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alkotója. Samu Gézát a 

Pécsváradon alkotó szobrászművészhez, Kígyós Sándorhoz fűződő barátsága kötötte a Zengő 

lábánál fekvő kisvároshoz. Mikor – mindössze 42 évesen – elhunyt, hagyatékát, szobrainak 

nagy részét a felesége adományozta Pécsváradnak, ahol azok állandó kiállításként a régi 

iskola szépen felújított épületében kaptak helyet. 
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 Vacsora Mecseknádasdon, a Schloßberg Étteremben 

 Hazautazás. 

Kalkuláció  

 Belépőjegyek: 

Gradwohl Zsolt népi iparművész műhelyének megtekintése fazekas bemutatóval egybekötve: 

1000 Ft/fő 

Német Nemzetiségi Tájház: 500 Ft/fő + 4000 Ft/csoport (idegenvezetés) (4 fővel számolva) 

Német Nemzetiségi Tanösvény: 500 Ft/fő (idegenvezetés) 

Míves Tojás Múzeum: 800 Ft/fő 

Szalma-Kincs-Tár: 450 Ft/fő 

Pécsváradi Kolostorvár: 500 Ft/fő 

Samu Géza Múzeum: 400 Ft/fő 

 Szállás 2 ágyas szobákban (2 éjszaka): 

8500 Ft/fő/éj + 200 Ft IFA /fő/éj 

 Étkezés és borkóstolás: 

6 tételből álló borkóstolás pincelátogatással egybekötve: 2400 Ft/fő 

Vacsora a Hetényi Családi Pincészetben: 2700 Ft/fő 

Reggeli a Brauer Panzióban: 2200 Ft/fő 

Vacsora a Bagoly Csárda és Panzióban 1 pohár kézműves sörrel vagy házi limonádéval: 3000 

Ft/fő  

Vacsora a Schloßberg Étteremben egy pohár Garai borral vagy házi limonádéval: 3000 Ft/fő  

Kiajánlott ár összesen: 38 000 Ft/fő 

Egyéb fontos információk 

 Szent István-kápolna 

7695 Mecseknádasd, a 6-os főút mellett a temetőnél 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Schloßberg várromok 

7695 Mecseknádasd, Bercsényi Miklós u. folytatása 

Nyitva tartás: A szabadtéri romok bármikor megtekinthetők.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Mesterségek Háza: Dechandt Antal szobrászművész műhelye és kiállítása 

7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 1. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Havas Boldogasszony-kápolna 

7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 
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 Gradwohl Zsolt népi iparművész műhelye és kiállítása 

7695 Mecseknádasd, Kossuth Lajos utca 90. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: 1000 Ft/fő 

 Hetényi Családi Pincészet és Birtok 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 17. 

Nyitva tartás nyáron: H-Cs: 08:00-16:30; P: 08:00-18:00; Szo: 10:00-18:00; Vas.: Zárva 

Nyitva tartás télen: H-P: 08:00-16:30; Szo: 10:00-15:00; Vas.: Zárva 

www.hetenyipince.hu 

 Brauer Panzió 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 28. 

Elhelyezés franciaágyas szobákban, melynek felszereltsége: franciaágy, fürdőszoba, televízió, 

TV. Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem számítunk fel díjat. A szobákat 14:00 órától lehet 

elfoglalni. Reggeli 7:00-10:00-ig. 

www.brauerpanzio.hu 

 Réka-vár 

7695 Mecseknádasd, külterület, az Óbányai-völgy és a Réka-völgy elágazásában 

Nyitva tartás: A szabadtéri romok bármikor megtekinthetők.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Német Nemzetiségi Tájház 

7695 Mecseknádasd, Munkácsy Mihály utca 5-7. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Bagoly Csárda és Panzió 

7695 Mecseknádasd 277 hrsz., 6-os út 167. km szelvény 

www.bagolycsarda-panzio.hu 

 Míves Tojás Múzeum 

7720 Zengővárkony, Kossuth Lajos utca 6. 

Nyitva tartás: március 15. - október 31.: naponta 10:00 - 18:00; november 1. - március 14.:  

naponta 10:00-15:00; szerda szünnap  

Belépőjegy: 800 Ft/fő 

www.tojasmuzeum.hu 

 Szalma-Kincs-Tár 

7720 Zengővárkony, Arany János utca 69. 

Nyitva tartás: március 1. - október 30. 10:00-18:00, november 1.- február 28. 10:00-15:00; 

szerda szünnap 

Belépőjegy: 450 Ft/fő 

www.szalmakincstar.hu 

 Pécsváradi Kolostorvár 

7720 Pécsvárad, Vár u. 45. 
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Nyitva tartás: hétfő-vasárnap: 9:00-17:00 

Belépőjegy: 500 Ft/fő 

www.pecsvaradivar.hu 

 Samu Géza Múzeum 

7720 Pécsvárad, Iskola utca 2. 

Nyitva tartás: hétfő-vasárnap: 9:00-17:00 

Belépőjegy: 400 Ft/fő 

www.pecsvaradivar.hu/samu-geza-muzeum 

 Schloßberg Étterem 

7695 Mecseknádasd, Jókai Mór utca 3. 

www.schlossberg.ini.hu 

8.3. Sváb örökségek Dél Baranyában (4 nap)  

Érintett települések: Mecseknádasd, Geresdlak6, Feked7, Véménd8, Palotabozsok9 

Mecseknádasd a közel 1600 lelkes falu Pécs és Szekszárd között, a 

6-os főút mentén található Baranya megyében. A Duna-Dráva 

Nemzeti Park részeként, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet határán, 

festői fekvésű völgyben fekszik. A település évszázadok során 

kialakult történelmi és műemléki környezete déldunántúli 

viszonylatban is egyedülálló. Az itt élő emberek máig őrzik jellegzetes német tájszólásukat, 

néptáncaikat és mesterségeiket, immáron háromszáz éve. Emellett, gazdag Árpád-kori épített 

kulturális értékekkel is bír, hiszen történelme Szent István koráig, az államalapításig nyúlik 

vissza.  

Geresdlak Baranya megye keleti részében helyezkedik el. A 

község gyönyörű természeti környezetben, igazi 

dombvidéki területen fekszik, körülötte fennsíkszerű 

dombhátak, lankák, völgyek, ligetes részek vannak. Maga a 

település völgyben épült fel, amely egyik jellegzetessége a 

magyarországi, baranyai falvak kialakulásának. A faluban hozzávetőleg négyszáz lakóház 

található, melyek őrzik a sváb népi építészet stílusjegyeit. A német népi hagyományok 

megismerkedésén kívül, ízletes népi ételek és zamatos, testes vörösborok kóstolhatók a 

pincékben.  

Feked a magyarországi német építészet gyöngyszeme, melynek sváb értékei országos szinten 

is egyedülállók. Fekeden szinte az egész falu látnivaló. A település hosszanti irányban nyúlik 

el a Karasica-patak völgyében. A település utcáján sétálva pompás 

látványt nyújt a szépen felújított porták sora, melyek mind 

ugyanolyan elrendezésűek, de mégsem található közöttük két 

azonos. A 2000-es évek elején mintegy 60 ház homlokzata újult 

                                                 
6 www.geresdlak.hu 
7 www.feked.hu 
8 www.vemend.hu 
9 www.palotabozsok.hu 
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meg, mely házak többsége helyi védettséget élvez. A parasztházak homlokzatai, tornácai, 

különösen magas és keskeny bejárati ajtói olyan egyedi képet kölcsönöznek a településnek, 

ami másutt csak elvétve lelhető fel. A rendezett portái mellett, a sváb szalámiról, vagyis a 

fekedi stifolderről is széles körben hírhedt lehet. 

Véménd Baranya megyében a Gemenci erdő mellett. A településen 

számos látnivaló kínálkozik. Ilyen a római katolikus templom, a 

temető kápolna, a szerb kápolna, a szentkút, az izraelita temető, 

a szerb temető, az „ötvályú” forrás, valamint a tájház, amely a 

vendégházzal szemben található. Feked község szépen felújított 

parasztházai és kovácsoltvas kerítései, illetve a sváb örökségi értékei és gasztronómiája kiváló 

célpont lehet a kirándulók számára.  

Véménd szomszédságában felszik Palotabozsok, melynek gyönyörű a 

környezete, dombos, lankás területei példásan műveltek. A község, az 

intézmények, a porták rendezettek és gondozottak. betelepített 

németajkú lakosság szorgalma, szakértelme és kitartása gyors 

fejlődést, gyarapodást eredményezett az itt lakóknak. A 

mezőgazdasággal, állattartással, szőlőműveléssel foglalkozó lakosság 

csodálatos települést, termő határt varázsolt magának. 

Részletes programok leírásokkal 

1. nap 

 Az Árpád-kori Szent István-kápolna megtekintése és séta a temetőkertben 

A 6-os főút mellett ékeskedő kis kápolna igen jelentős a középkori történeti emlékei miatt. 

Több azonos értékű építési korszak maradványait is felfedezhetjük, hiszen fontos szerepet 

töltött be a helyi katolikus közösség életében. A temetőkertben több száz éves faragott 

sírkeresztek is felfedezhetők köszönhetően a fejlett helyi kőfaragásnak. Érdemes megkeresni 

az első német telepesek sírjait is. A kápolna bejáratától gyönyörű kilátásban lehet részünk 

Mecseknádasdra.  

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 A Schloßberg várromok és a Várhegy kilátó megtekintése 

A rom eredetileg egy 13. századi templom volt, melyet a törökök erőddé alakítottak át. A 

románkori háromhajós templom önálló toronnyal is rendelkezett, mely jól mutatja 

Mecseknádasd akkori jelentőségét. A 16. században, a török kézre került településen 

számottevő katonai erők jelentek meg, s ennek köszönhetően alakították át a templomot egy 

kettős kerítéssel körbevett erőddé. A mandula alakú templomerőd dzsáminak és lakóházaknak 

is otthont adott.  

A Schlossberg várromtól nem messze található, a piros jelzéssel ellátott tanösvény mentén, a 

kilátó, mely betekintést enged nekünk a teljes völgyre. Innen lélegzetelállító kilátás nyílik az 

egész falura, illetve a programban szereplő többi látnivalóra is.  

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Mesterségek Háza: Dechandt Antal szobrászművész nyitott műhelye és kiállítása 
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A felújított Mesterségek Háza ad otthont a mecseknádasdi születésű és lakhely 

szobrászművész műhelyének, illetve kiállításainak is. Itt megtekinthető a zsűrizett, díjnyertes, 

fából készült tárgyaiból álló kiállítás megtekinthető és betekintést nyerhetünk a 

munkafolyamatokba is. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Havas Boldogasszony-kápolna, az egykori püspöki kápolna 

A püspöki kastély közvetlen szomszédságában épült fel 1770-ben a kápolna. Érdekessége a 

római mintára készült nyolcszögletű, fazsindellyel fedett kupolája, melyet egy ismeretlen festő 

illuzionista értékes mennyezetfreskója ékesít. Ez teszi országosan is értékessé és páratlanná. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Gradwohl Zsolt népi iparművész nyitott műhelye fazekas bemutatóval egybekötve 

A népi iparművész új műhelyében használati és dísztárgyak is készülnek, ahol fazekas 

bemutatón is részt veszünk. A korongozás közbe megismerkedünk a mecseknádasdi és az 

óbányai hagyományos fazekas mesterséggel, miután lehetőség nyílik szuvenír vásárlására is.  

 Látogatás a Réka-völgyi pincesorra és a Hetényi Családi Pincészethez, borkóstolóval 

egybekötve 

Mecseknádasd, a Pécsi Borvidék része, ahol a szőlőtermesztés és borkészítés a római korig 

nyúlik vissza, de nagyarányú fejlődése a svábok betelepülésével indult meg az 1720-as 

években. Az évszázadok tapasztalatai és a modern technikák jól beazonosítható 

borkülönlegességeket eredményeznek a településen. Az öt pincesor közül a Réka-völgyi 

pincesoron végén található a Hetényi Családi Pincészet és Birtok, ahol a nap végén egy helyi 

termékekből készült vacsorát kínálunk. Majd annak elfogyasztását követően megtekintjük a 

kilátópincét, magát a pincészetet a borkápolnával együtt egy hat tételből álló borkóstolóval 

egybekötve.  

 A szállás elfoglalása a Brauer Panzióban. 

A nap végén szállás elfoglalása a Brauer Panzióban, mely a Hetényi Pincészettől 100 

méterre, a festői Óbányai-völgy bejáratánál fekszik.  

2. nap 

 Reggeli a Brauer Panzióban. 

 A Réka-vár romjainak megtekintése, ismerkedés Skóciai Szent Margit legendájával 

Mecseknádasd határában, az Óbánya felé vezető út és a Réka-patak felett magasodott egykor 

a Rákvár, vagyis a Réka-vár. A meredek hegyoldalt megmászva jutunk fel a fás, bokros lapos 

hegytetőre. A vármaradványok romjainál ismerkedünk meg a mind a vár, mind a falu 

leghíresebb szülöttjének történetéve, Skóciai Szent Margittal, Szent István unokájának 

legendájával. 

 Megjegyzés: A kirándulás könnyű nehézségű, kis szintemelkedéssel jár. Az erdős terep 

miatt de ajánlott a túrabakancs viselése.  

 Látogatás a Német Nemzetiségi Tájházba és ismerkedés a népi kézműves 

mesterségekkel. 
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Mecseknádasd tájháza egy két épületből álló épületegyüttes, mely 1891-ben épült, a 

jellegzetes sváb népi építészei jegyeket hordozza. A tematikus kiállítások során több helyi 

mesterség eszközeibe (kádár, fazekas, mézeskalács- és gyertyakészítő) és a borkészítés 

rejtelmeibe nyerhetünk bepillantást. 

 A „nádasdi lélek útja” a Német Nemzetiségi Tanösvény mentén 

A hét állomásból álló tanösvény azokat a folyamatokat és értékeket járja körbe, melyek a falu 

mindennapjait és a svábok értékrendszerét meghatározta a háromszáz év során. 

 Megjegyzés: A táblák kb. 1-1,5 km hosszan terülnek el, s egy könnyű séták keretein belül 

járhatók be. Ajánlott a kényelmes cipő viselése.  

 Vacsora a Bagoly Csárdában, ahol lehetőség nyílik a helyi kézműves sörfőzde 

termékeit is megkóstolni. 

 A szállás elfoglalása a Brauer Panzióban. 

3. nap 

 Reggeli a Brauer Panzióban. 

 Egy kerékpárútra keretin belül érintjük a térség két ikonikus települését, s 

megismerkedünk azok sváb örökségi értékeivel és hagyományőrzésükkel.  

 Mecseknádasdról kerékpárral Geresdlakra megérkezve megtekintjük a Babakiállítást 

A Babavarró Kör 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy az eltűnőben lévő geresdlaki, helyi 

népviseletet és a helyi népszokásokat megörökítsék. Ám nem egyszerű bababemutatásra 

készültek, egy kicsit többet szerettek volna. A babák, a népviseletek elkészítésén és 

bemutatásán túl az egykori falusi élet pillanatképeit részben gyermek- és ifjúkoruk életképeit 

szerették volna feleleveníteni. 

 Egy rövid falusétát teszünk, miközben ismerkedünk a népi építészet stílusjegyeivel, 

majd ellátogatunk a Geresdlaki Tájházba 

A geresdlaki tájház a XX. században épült tipikus sváb parasztház. A lakossági 

közadományokból berendezett lakóházban a bútorok, a tárgyi eszközök, a kézimunkák a 

múltnak megfelelően őrzik a németség otthonainak emlékét. Az itt élő embereknek az 

állattartás és a földművelés adta a megélhetést. A ház végében található az istálló és a pajta. 

a pajtában a mezőgazdasági munkához használt gépek és eszközök láthatók. A lakóház két 

szobából és egy téli konyhából, valamint az eredeti állapotában megmaradt nyitott (füstös) 

konyhából áll. 

 A kerékpáros túra következő állomása a „sváb Hollókőnek” is aposztrofált Feked 

település. A faluséta során érintjük az Emlékparkot, illetve a Német Nemzetiségi 

Tanösvényt is. 

Feked méltán híres parasztházairól, melynek kapcsán kialakult egységes településképe a 

Baranya Megyei Értéktár részét képezi. A falu egy kis építészeti gyöngyszem, melynek 

utcaképe az 930-as években alakult ki. Ezek az alacsony, keskeny tornácú, az utcafronttól 

beljebb kezdődő házak felváltva sorakoznak a későbbi magasabb, hosszabb, oszlopos tornácú 

házakkal. A fekedi porták az azonos életmódból kifolyólag azonos felépítésűek, a telek 
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legalacsonyabb pontján, az utcai részen van a lakóépület, mögötte a baromfi- és disznóólak, 

felettük kukoricagóré. 

 A fekedi Tájházban megismerkedünk a helyi lakosság életmódjával és nemzetisági 

ruházatával. A tárlatvezetés során az épített kulturális örökség mellett, a település 

szellemi örökségi értékeibe is bepillantást nyerhetünk.  

A tájház bemutatja őseink, a svábság falusi életformáját, használati tárgyaikat, hétköznapi és 

vasárnapi viseleteiket, főzési, étkezési és egyéb szokásaikat. 

 Falusi vendégasztal vacsora Fekeden, melynek során kóstolható gőzgombóc, fekedi 

stifolder, házi készítésű füstöltáru és helyben készült bor is. 

 Fekedről kerékpárral visszatérünk Mecseknádasdra, majd a szállás elfoglalása a 

Brauer Panzióban. 

4. nap 

 Reggeli a Brauer Panzióban. 

 A nap során Dél-Baranya értékeivel ismerkedünk, a túra első állomása Véménd, ahol 

Római Katolikus templomot és templomkertet tekintjük meg. 

A templom 1796-ban I. Ferenc király rendeletére épült, Márián Lénárd volt pálos atya 

plébánossága alatt, barokk stílusban. Az egy hajós építményt 1830-ban meghosszabbították új 

szentéllyel, mely mellé építették a sekrestyét. Oldalt két mellékhajót építettek és ezekben a 

kórust három pillérrel előre vitték. Így a templom sokkal nagyobb lett. A berendezése empire 

stílusú, s régi főoltára most a temetőkápolnában áll. 
 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Kirándulás Palotabozsokra, s látogatás a Tájházba.  

A tájház anyagát a Bíró-házaspár gyűjtötte saját használati tárgyakból, stafírungból, 

hagyatékból. A bukovinai gyűjtemény két szobában látható. 

 Utazás vissza Mecseknádasdra, majd vacsora a La Piazza étteremben. 

 Hazautazás. 

Kalkuláció  

 Belépőjegyek: 

Gradwohl Zsolt népi iparművész műhelyének megtekintése fazekas bemutatóval egybekötve: 

1000 Ft/fő 

Német Nemzetiségi Tájház: 500 Ft/fő + 4000 Ft/csoport (idegenvezetés) (4 fővel számolva) 

Német Nemzetiségi Tanösvény: 500 Ft/fő (idegenvezetés) 

Babakiállítás: 400 Ft/fő 

Geresdlaki Tájház: 300 Ft/fő 

Fekedi vezetett faluséta: 500 Ft/fő 

Fekedi Tájház: 250 Ft/fő 

Palotabozsoki Székely Tájház: 250 Ft/fő 

 Szállás 2 ágyas szobákban (3 éjszaka): 
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8500 Ft/fő/éj + 200 Ft IFA /fő/éj 

 Étkezés és borkóstolás: 

6 tételből álló borkóstolás pincelátogatással egybekötve: 2400 Ft/fő 

Vacsora a Hetényi Családi Pincészetben: 2700 Ft/fő 

Reggeli a Brauer Panzióban: 2200 Ft/fő 

Vacsora a Bagoly Csárda és Panzióban 1 pohár kézműves sörrel vagy házi limonádéval: 3000 

Ft/fő  

Falusi vendégasztal vacsora Fekeden: 2500 Ft/fő 

Vacsora a La Piazza étteremben: 3500 Ft/fő 

Kiajánlott ár összesen: 51 500 Ft/fő 

Egyéb fontos információk 

 Szent István-kápolna 

7695 Mecseknádasd, a 6-os főút mellett a temetőnél 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Schloßberg várromok 

7695 Mecseknádasd, Bercsényi Miklós u. folytatása 

Nyitva tartás: A szabadtéri romok bármikor megtekinthetők.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Mesterségek Háza: Dechandt Antal szobrászművész műhelye és kiállítása 

7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 1. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Havas Boldogasszony-kápolna 

7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Gradwohl Zsolt népi iparművész műhelye és kiállítása 

7695 Mecseknádasd, Kossuth Lajos utca 90. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: 1000 Ft/fő 

 Hetényi Családi Pincészet és Birtok 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 17. 

Nyitva tartás nyáron: H-Cs: 08:00-16:30; P: 08:00-18:00; Szo: 10:00-18:00; Vas.: Zárva 

Nyitva tartás télen: H-P: 08:00-16:30; Szo: 10:00-15:00; Vas.: Zárva 

www.hetenyipince.hu 

 Brauer Panzió 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 28. 
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Elhelyezés franciaágyas szobákban, melynek felszereltsége: franciaágy, fürdőszoba, televízió, 

TV. Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem számítunk fel díjat. A szobákat 14:00 órától lehet 

elfoglalni. Reggeli 7:00-10:00-ig. 

www.brauerpanzio.hu 

 Réka-vár 

7695 Mecseknádasd, külterület, az Óbányai-völgy és a Réka-völgy elágazásában 

Nyitva tartás: A szabadtéri romok bármikor megtekinthetők.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Német Nemzetiségi Tájház 

7695 Mecseknádasd, Munkácsy Mihály utca 5-7. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Bagoly Csárda és Panzió 

7695 Mecseknádasd 277 hrsz., 6-os út 167. km szelvény 

www.bagolycsarda-panzio.hu 

 Babakiállítás 

7733 Geresdlak, Hunyadi János utca 52. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőegy: 400 Ft/fő 

www.kiallitasok.geresdlak.hu/babakiallitashttp://kiallitasok.geresdlak.hu/babakiallitaswww.h

etenyipince.hu 

 Geresdlaki Tájház 

7733 Geresdlak, Flórián utca 13. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőegy: 300 Ft/fő 

www.kiallitasok.geresdlak.hu/tajhaz 

 Fekedi Tájház 

7724 Feked Fő u. 127. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőegy: 250 Ft/fő 

www.feked.hu/hu/vendegvaro/tajhaz 

 

 Római Katolikus templom és templomkert 

7726 Véménd, Szabadság tér 6. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

www.vemend.hu/latnivalok/templom 

 Palotabozsoki Székely Tájház 

7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 208. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőjegy: 250 Ft/fő 

http://www.bagolycsarda-panzio.hu/
http://www.vemend.hu/latnivalok/templom
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bukovina.hu/szekely-gyujtemenyek-tajszobak-tajhazak/szekely-tajhaz-palotabozsok 

 La Piazza étterem 

7695 Mecseknádasd, Szabadság tér 3. 

Nyitva tartás: hétfőn zárva; kedd-csütörtök: 15:00-22:00; péntek-vasárnap: 15:00-23:00 

8.4. Sváb és Sokác örökségek Dél Baranyában (5 nap)  

Érintett települések: Mecseknádasd, Geresdlak, Feked, Véménd, Palotabozsok, Mohács10 

Mecseknádasd a közel 1600 lelkes falu Pécs és Szekszárd között, a 

6-os főút mentén található Baranya megyében. A Duna-Dráva 

Nemzeti Park részeként, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet 

határán, festői fekvésű völgyben fekszik. A település évszázadok 

során kialakult történelmi és műemléki környezete déldunántúli 

viszonylatban is egyedülálló. Az itt élő emberek máig őrzik jellegzetes német tájszólásukat, 

néptáncaikat és mesterségeiket, immáron háromszáz éve. Emellett, gazdag Árpád-kori épített 

kulturális értékekkel is bír, hiszen történelme Szent István koráig, az államalapításig nyúlik 

vissza.  

Geresdlak Baranya megye keleti részében helyezkedik el. A 

község gyönyörű természeti környezetben, igazi 

dombvidéki területen fekszik, körülötte fennsíkszerű 

dombhátak, lankák, völgyek, ligetes részek vannak. Maga a 

település völgyben épült fel, amely egyik jellegzetessége a 

magyarországi, baranyai falvak kialakulásának. A faluban hozzávetőleg négyszáz lakóház 

található, melyek őrzik a sváb népi építészet stílusjegyeit. A német népi hagyományok 

megismerkedésén kívül, ízletes népi ételek és zamatos, testes vörösborok kóstolhatók a 

pincékben.  

Feked a magyarországi német építészet gyöngyszeme, melynek sváb 

értékei országos szinten is egyedülállók. Fekeden szinte az egész 

falu látnivaló. A település hosszanti irányban nyúlik el a Karasica-

patak völgyében. A település utcáján sétálva pompás látványt nyújt a 

szépen felújított porták sora, melyek mind ugyanolyan elrendezésűek, de mégsem található 

közöttük két azonos. A 2000-es évek elején mintegy 60 ház homlokzata újult meg, mely 

házak többsége helyi védettséget élvez. A parasztházak homlokzatai, tornácai, különösen 

magas és keskeny bejárati ajtói olyan egyedi képet kölcsönöznek a településnek, ami másutt 

csak elvétve lelhető fel. A rendezett portái mellett, a sváb szalámiról, vagyis a fekedi 

stifolderről is széles körben hírhedt lehet. 

 Véménd Baranya megyében a Gemenci erdő mellett. A 

településen számos látnivaló kínálkozik. Ilyen a római 

katolikus templom, a temető kápolna, a szerb kápolna, a szentkút, az 

izraelita temető, a szerb temető, az „ötvályú” forrás, valamint a 

tájház, amely a vendégházzal szemben található. Feked község 

                                                 
10 www.mohacs.hu 
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szépen felújított parasztházai és kovácsoltvas kerítései, illetve a sváb örökségi értékei és 

gasztronómiája kiváló célpont lehet a kirándulók számára.  

Véménd szomszédságában felszik Palotabozsok, melynek gyönyörű 

a környezete, dombos, lankás területei példásan műveltek. A község, 

az intézmények, a porták rendezettek és gondozottak. betelepített 

németajkú lakosság szorgalma, szakértelme és kitartása gyors 

fejlődést, gyarapodást eredményezett az itt lakóknak. A 

mezőgazdasággal, állattartással, szőlőműveléssel foglalkozó lakosság 

csodálatos települést, termő határt varázsolt magának. 

A Dél-Dunántúl délkeleti szegletében lévő Mohács, 

Magyarország egyik legdélibb városa. A város egyik 

legfőbb nevezetessége az évente megrendezett, ezrek által 

látogatott busójárás, amelyet 2009- ben felvettek az UNESCO 

szellemiörökség-listájára. A várostól délre történt 1526. 

augusztus 29-én a történelmi jelentőségű csata, melynek során a felkészületlen magyar sereg 

vereséget szenvedett a török túlerővel szemben. 

Részletes programok leírásokkal 

1. nap 

 Az Árpád-kori Szent István-kápolna megtekintése és séta a temetőkertben 

A 6-os főút mellett ékeskedő kis kápolna igen jelentős a középkori történeti emlékei miatt. 

Több azonos értékű építési korszak maradványait is felfedezhetjük, hiszen fontos szerepet 

töltött be a helyi katolikus közösség életében. A temetőkertben több száz éves faragott 

sírkeresztek is felfedezhetők köszönhetően a fejlett helyi kőfaragásnak. Érdemes megkeresni 

az első német telepesek sírjait is. A kápolna bejáratától gyönyörű kilátásban lehet részünk 

Mecseknádasdra.  

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 A Schloßberg várromok és a Várhegy kilátó megtekintése 

A rom eredetileg egy 13. századi templom volt, melyet a törökök erőddé alakítottak át. A 

románkori háromhajós templom önálló toronnyal is rendelkezett, mely jól mutatja 

Mecseknádasd akkori jelentőségét. A 16. században, a török kézre került településen 

számottevő katonai erők jelentek meg, s ennek köszönhetően alakították át a templomot egy 

kettős kerítéssel körbevett erőddé. A mandula alakú templomerőd dzsáminak és lakóházaknak 

is otthont adott.  

A Schlossberg várromtól nem messze található, a piros jelzéssel ellátott tanösvény mentén, a 

kilátó, mely betekintést enged nekünk a teljes völgyre. Innen lélegzetelállító kilátás nyílik az 

egész falura, illetve a programban szereplő többi látnivalóra is.  

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Mesterségek Háza: Dechandt Antal szobrászművész nyitott műhelye és kiállítása 

A felújított Mesterségek Háza ad otthont a mecseknádasdi születésű és lakhely 

szobrászművész műhelyének, illetve kiállításainak is. Itt megtekinthető a zsűrizett, díjnyertes, 
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fából készült tárgyaiból álló kiállítás megtekinthető és betekintést nyerhetünk a 

munkafolyamatokba is. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Havas Boldogasszony-kápolna, az egykori püspöki kápolna 

A püspöki kastély közvetlen szomszédságában épült fel 1770-ben a kápolna. Érdekessége a 

római mintára készült nyolcszögletű, fazsindellyel fedett kupolája, melyet egy ismeretlen festő 

illuzionista értékes mennyezetfreskója ékesít. Ez teszi országosan is értékessé és páratlanná. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Gradwohl Zsolt népi iparművész nyitott műhelye fazekas bemutatóval egybekötve 

A népi iparművész új műhelyében használati és dísztárgyak is készülnek, ahol fazekas 

bemutatón is részt veszünk. A korongozás közbe megismerkedünk a mecseknádasdi és az 

óbányai hagyományos fazekas mesterséggel, miután lehetőség nyílik szuvenír vásárlására is.  

 Látogatás a Réka-völgyi pincesorra és a Hetényi Családi Pincészethez, borkóstolóval 

egybekötve 

Mecseknádasd, a Pécsi Borvidék része, ahol a szőlőtermesztés és borkészítés a római korig 

nyúlik vissza, de nagyarányú fejlődése a svábok betelepülésével indult meg az 1720-as 

években. Az évszázadok tapasztalatai és a modern technikák jól beazonosítható 

borkülönlegességeket eredményeznek a településen. Az öt pincesor közül a Réka-völgyi 

pincesoron végén található a Hetényi Családi Pincészet és Birtok, ahol a nap végén egy helyi 

termékekből készült vacsorát kínálunk. Majd annak elfogyasztását követően megtekintjük a 

kilátópincét, magát a pincészetet a borkápolnával együtt egy hat tételből álló borkóstolóval 

egybekötve.  

 A szállás elfoglalása a Brauer Panzióban. 

A nap végén szállás elfoglalása a Brauer Panzióban, mely a Hetényi Pincészettől 100 

méterre, a festői Óbányai-völgy bejáratánál fekszik.  

2. nap 

 Reggeli a Brauer Panzióban. 

 A Réka-vár romjainak megtekintése, ismerkedés Skóciai Szent Margit legendájával 

Mecseknádasd határában, az Óbánya felé vezető út és a Réka-patak felett magasodott egykor 

a Rákvár, vagyis a Réka-vár. A meredek hegyoldalt megmászva jutunk fel a fás, bokros lapos 

hegytetőre. A vármaradványok romjainál ismerkedünk meg a mind a vár, mind a falu 

leghíresebb szülöttjének történetéve, Skóciai Szent Margittal, Szent István unokájának 

legendájával. 

 Megjegyzés: A kirándulás könnyű nehézségű, kis szintemelkedéssel jár. Az erdős terep 

miatt de ajánlott a túrabakancs viselése.  

 Látogatás a Német Nemzetiségi Tájházba és ismerkedés a népi kézműves 

mesterségekkel. 

Mecseknádasd tájháza egy két épületből álló épületegyüttes, mely 1891-ben épült, a 

jellegzetes sváb népi építészei jegyeket hordozza. A tematikus kiállítások során több helyi 
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mesterség eszközeibe (kádár, fazekas, mézeskalács- és gyertyakészítő) és a borkészítés 

rejtelmeibe nyerhetünk bepillantást. 

 A „nádasdi lélek útja” a Német Nemzetiségi Tanösvény mentén 

A hét állomásból álló tanösvény azokat a folyamatokat és értékeket járja körbe, melyek a falu 

mindennapjait és a svábok értékrendszerét meghatározta a háromszáz év során. 

 Megjegyzés: A táblák kb. 1-1,5 km hosszan terülnek el, s egy könnyű séták keretein belül 

járhatók be. Ajánlott a kényelmes cipő viselése.  

 Vacsora a Bagoly Csárdában, ahol lehetőség nyílik a helyi kézműves sörfőzde 

termékeit is megkóstolni. 

 A szállás elfoglalása a Brauer Panzióban. 

3. nap 

 Reggeli a Brauer Panzióban. 

 Egy kerékpárútra keretin belül érintjük a térség két ikonikus települését, s 

megismerkedünk azok sváb örökségi értékeivel és hagyományőrzésükkel.  

 Mecseknádasdról kerékpárral Geresdlakra megérkezve megtekintjük a Babakiállítást 

A Babavarró Kör 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy az eltűnőben lévő geresdlaki, helyi 

népviseletet és a helyi népszokásokat megörökítsék. Ám nem egyszerű bababemutatásra 

készültek, egy kicsit többet szerettek volna. A babák, a népviseletek elkészítésén és 

bemutatásán túl az egykori falusi élet pillanatképeit részben gyermek- és ifjúkoruk életképeit 

szerették volna feleleveníteni. 

 Egy rövid falusétát teszünk, miközben ismerkedünk a népi építészet stílusjegyeivel, 

majd ellátogatunk a Geresdlaki Tájházba 

A geresdlaki tájház a XX. században épült tipikus sváb parasztház. A lakossági 

közadományokból berendezett lakóházban a bútorok, a tárgyi eszközök, a kézimunkák a 

múltnak megfelelően őrzik a németség otthonainak emlékét. Az itt élő embereknek az 

állattartás és a földművelés adta a megélhetést. A ház végében található az istálló és a pajta. 

a pajtában a mezőgazdasági munkához használt gépek és eszközök láthatók. A lakóház két 

szobából és egy téli konyhából, valamint az eredeti állapotában megmaradt nyitott (füstös) 

konyhából áll. 

 A kerékpáros túra következő állomása a „sváb Hollókőnek” is aposztrofált Feked 

település. A faluséta során érintjük az Emlékparkot, illetve a Német Nemzetiségi 

Tanösvényt is. 

Feked méltán híres parasztházairól, melynek kapcsán kialakult egységes településképe a 

Baranya Megyei Értéktár részét képezi. A falu egy kis építészeti gyöngyszem, melynek 

utcaképe az 930-as években alakult ki. Ezek az alacsony, keskeny tornácú, az utcafronttól 

beljebb kezdődő házak felváltva sorakoznak a későbbi magasabb, hosszabb, oszlopos tornácú 

házakkal. A fekedi porták az azonos életmódból kifolyólag azonos felépítésűek, a telek 

legalacsonyabb pontján, az utcai részen van a lakóépület, mögötte a baromfi- és disznóólak, 

felettük kukoricagóré. 
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 A fekedi Tájházban megismerkedünk a helyi lakosság életmódjával és nemzetisági 

ruházatával. A tárlatvezetés során az épített kulturális örökség mellett, a település 

szellemi örökségi értékeibe is bepillantást nyerhetünk.  

A tájház bemutatja őseink, a svábság falusi életformáját, használati tárgyaikat, hétköznapi és 

vasárnapi viseleteiket, főzési, étkezési és egyéb szokásaikat. 

 Falusi vendégasztal vacsora Fekeden, melynek során kóstolható gőzgombóc, fekedi 

stifolder, házi készítésű füstöltáru és helyben készült bor is. 

 Fekedről kerékpáros vissza Mecseknádasdra, majd a szállás elfoglalása a Brauer 

Panzióban. 

4. nap 

 Reggeli a Brauer Panzióban. 

 A nap során Dél-Baranya értékeivel ismerkedünk, a túra első állomása Véménd, ahol 

Római Katolikus templomot és templomkertet tekintjük meg. 

A templom 1796-ban I. Ferenc király rendeletére épült, Márián Lénárd volt pálos atya 

plébánossága alatt, barokk stílusban. Az egy hajós építményt 1830-ban meghosszabbították új 

szentéllyel, mely mellé építették a sekrestyét. Oldalt két mellékhajót építettek és ezekben a 

kórust három pillérrel előre vitték. Így a templom sokkal nagyobb lett. A berendezése empire 

stílusú, s régi főoltára most a temetőkápolnában áll. 
 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Kirándulás Palotabozsokra, s látogatás a Tájházba.  

A tájház anyagát a Bíró-házaspár gyűjtötte saját használati tárgyakból, stafírungból, 

hagyatékból. A bukovinai gyűjtemény két szobában látható. 

 Utazás vissza Mecseknádasdra, majd vacsora a La Piazza étteremben és a szállás 

elfoglalása a Brauer Panzióban.. 

5. nap 

 A program utolsó napján Mohácsra látogatunk, mely kulturális jelentősége 

megkérdőjelezhetetlen.  

 Mohács határában megtekintjük a szépen fennmaradt Szent Miklós Vízi- és 

Taposómalmot, melyet mi is ki tudunk próbálni használat közben. 

A látogatás során megismerkedhetünk a malom működésével, egyebek mellett láthatják annak 

vízikerekét, áttételét és a tradicionális, malomköves őrlőberendezését is.  

 

A malmot működés közben is megnézhetjük. Sőt a látogatás során a taposómlom és a 

mészégető kemence működését is kipróbálhatjuk. 

 A városban megismerkedünk a Busójárás hagyományával, melynek keretén belül a 

Kanizsai Dorottya Múzeum állandó kiállítását tekintjük meg. 

A város múzeuma a messze földön híres Busójárás legrégebbi maszkjaival gazdagítva mutatja 

be Mohács és környéke, valamint Magyarország délszláv népeinek kultúráját. Az intézmény a 
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magyarországi horvát, szerb és szlovén kisebbség egyetlen hazai bázismúzeuma, és mint 

ilyen, országos gyűjtési jogkörrel rendelkezik. Az új múzeumépületben a „Népek találkozása 

a Mohácsi Dunánál” c. állandó tárlatot nézzük meg. 

 Látogatás a Mohácsi Busóudvarba  

Mohács büszkesége a hat napon át tartó télűző népszokás, a Busójárás, melyet az UNESCO 

2009-ben az emberiség szellemi kulturális örökségének nyilvánított. A városközpontban 

létrehozott Busóudvar komplexum célja, hogy az érdeklődők az év minden napján 

megismerhessék a több évszázados farsangi népszokást, ízelítőt kapjanak annak páratlan 

hangulatából. 

 A nap végén ellátogatunk a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre  

A magyarországi történelem egyik legfontosabb helyszíne a Mohács mellett található Nemzeti 

Emlékhely, mely megtestesíti a nemzeti emlékezetet valóságban és jelképesen is. Az 1526. 

augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, a régészeti feltárásokat követően, 1976-ban nyílt 

meg a Mohácsi Történelmi Emlékhely. A park területe 1700 katona végső nyughelye. A 

tömegsírok között a történelem jeles alakjai, II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál, 

Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait láthatják az 

idelátogatók. 

Kalkuláció 

 Belépőjegyek: 

Gradwohl Zsolt népi iparművész műhelyének megtekintése fazekas bemutatóval egybekötve: 

1000 Ft/fő 

Német Nemzetiségi Tájház: 500 Ft/fő + 4000 Ft/csoport (idegenvezetés) (4 fővel számolva) 

Német Nemzetiségi Tanösvény: 500 Ft/fő (idegenvezetés) 

Babakiállítás: 400 Ft/fő 

Geresdlaki Tájház: 300 Ft/fő 

Fekedi vezetett faluséta: 500 Ft/fő 

Fekedi Tájház: 250 Ft/fő 

Palotabozsoki Székely Tájház: 250 Ft/fő 

Mohácsi Szent Miklós Vízimalom: 1000 Ft/fő 

Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum: 1000 Ft/fő 

Mohácsi Busóudvar: 1300 Ft/fő 

Mohácsi Nemzeti Emlékhely: 1800 Ft/fő 

 Szállás 2 ágyas szobákban (4 éjszaka): 

8500 Ft/fő/éj + 200 Ft IFA /fő/éj 

 Étkezés és borkóstolás: 

6 tételből álló borkóstolás pincelátogatással egybekötve: 2400 Ft/fő 

Vacsora a Hetényi Családi Pincészetben: 2700 Ft/fő 

Reggeli a Brauer Panzióban: 2200 Ft/fő 

Vacsora a Bagoly Csárda és Panzióban 1 pohár kézműves sörrel vagy házi limonádéval: 3000 

Ft/fő  

Falusi vendégasztal vacsora Fekeden: 2500 Ft/fő 
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Vacsora a La Piazza étteremben: 3500 Ft/fő 

Kiajánlott ár összesen: 67 500 Ft/fő 

Egyéb fontos információk 

 Szent István-kápolna 

7695 Mecseknádasd, a 6-os főút mellett a temetőnél 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Schloßberg várromok 

7695 Mecseknádasd, Bercsényi Miklós u. folytatása 

Nyitva tartás: A szabadtéri romok bármikor megtekinthetők.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Mesterségek Háza: Dechandt Antal szobrászművész műhelye és kiállítása 

7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 1. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Havas Boldogasszony-kápolna 

7695 Mecseknádasd, Liszt Ferenc utca 75. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Gradwohl Zsolt népi iparművész műhelye és kiállítása 

7695 Mecseknádasd, Kossuth Lajos utca 90. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: 1000 Ft/fő 

 Hetényi Családi Pincészet és Birtok 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 17. 

Nyitva tartás nyáron: H-Cs: 08:00-16:30; P: 08:00-18:00; Szo: 10:00-18:00; Vas.: Zárva 

Nyitva tartás télen: H-P: 08:00-16:30; Szo: 10:00-15:00; Vas.: Zárva 

www.hetenyipince.hu 

 Brauer Panzió 

7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi út 28. 

Elhelyezés franciaágyas szobákban, melynek felszereltsége: franciaágy, fürdőszoba, televízió, 

TV. Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem számítunk fel díjat. A szobákat 14:00 órától lehet 

elfoglalni. Reggeli 7:00-10:00-ig. 

www.brauerpanzio.hu 

 Réka-vár 

7695 Mecseknádasd, külterület, az Óbányai-völgy és a Réka-völgy elágazásában 

Nyitva tartás: A szabadtéri romok bármikor megtekinthetők.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 
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 Német Nemzetiségi Tájház 

7695 Mecseknádasd, Munkácsy Mihály utca 5-7. 

Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján 

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

 Bagoly Csárda és Panzió 

7695 Mecseknádasd 277 hrsz., 6-os út 167. km szelvény 

www.bagolycsarda-panzio.hu 

 Babakiállítás 

7733 Geresdlak, Hunyadi János utca 52. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőegy: 400 Ft/fő 

www.kiallitasok.geresdlak.hu 

 Geresdlaki Tájház 

7733 Geresdlak, Flórián utca 13. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőegy: 300 Ft/fő 

www.kiallitasok.geresdlak.hu/tajhaz 

 Fekedi Tájház 

7724 Feked Fő u. 127. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőegy: 250 Ft/fő 

www.feked.hu/hu/vendegvaro/tajhaz 

 Római Katolikus templom és templomkert 

7726 Véménd, Szabadság tér 6. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőjegy: A megtekintés ingyenes. 

www.vemend.hu/latnivalok/templom 

 Palotabozsoki Székely Tájház 

7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 208. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőjegy: 250 Ft/fő 

www.bukovina.hu/szekely-gyujtemenyek-tajszobak-tajhazak/szekely-tajhaz-palotabozsok 

 La Piazza étterem 

7695 Mecseknádasd, Szabadság tér 3. 

Nyitva tartás: hétfőn zárva; kedd-csütörtök: 15:00-22:00; péntek-vasárnap: 15:00-23:00 

 Mohácsi Szent Miklós Vízimalom 

7700 Mohács, Mohács-Somberek között 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján. 

Belépőjegy: 1000 Ft/fő 

www.patakmalom.hu 

http://www.bagolycsarda-panzio.hu/
http://www.vemend.hu/latnivalok/templom
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 Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum 

7700 Mohács, Kisfaludy u. 9. 

Nyitva tartás: kedd-szombat 10:00-16:00 

Belépőjegy: 1000 Ft/fő 

www.kanizsaidorottyamuzeum.hu 

 Mohácsi Busóudvar 

7700 Mohács, Eötvös u. 17-19. 

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9:00-17:00; szombat-vasárnap: 10:00-17:00 

Belépőjegy: 1300 Ft/fő 

www.mohacs.hu/busoudvar 

 Mohácsi Nemzeti Emlékhely 

7700 Mohács, GPS: N45.942869 E18.646899 

Nyitva tartás: április - október 9.00-18.00; október - március 9.00-16.00 

Belépőjegy ár: 1800 Ft/fő 

www.mohacs.hu/latnivalok/muzeumok/mohacs-nemzeti-emlekhely 

8.5. Borgasztronómiai élmények Villányban (3 nap) 

Érintett település: Villány11, Villánykövesd12, Palkonya13, Pócsa14, Borjád15 

Villány Magyarország legdélebbi hegységénél, a Villányi-hegységnél helyezkedik el. A 

terület már a kelták által is lakott volt, azonban a török hódoltság ideje 

alatt majdnem egészében elnéptelenedett. Ezt követően németek 

települtek a térségbe, de Villány azután lett igazán népszerű, hogy 

rájöttek, kitűnően alkalmas a szőlőtermesztésre. 1987-ben egy 

nemzetközi zsűritől megkapta a „Szőlő és bor városa” címet is. 

Jelenleg 200 család foglalkozik borértékesítéssel Villányban, így a borturizmus domináns 

szerepet játszik a településen. 

Villánykövesd Baranya megyében, Villány szomszédjában, a Fekete-hegy keleti lábánál 

fekvő település. A Villányi borvidék és a Villány-Siklósi Borút tagja. Északról Palkonya, 

Ivánbattyán és Kisjakabfalva, nyugatról Kisharsány, délről Nagyharsány és Villány határolja. 

Palkonya Villány közelében található község, ahol a 

lakóházak jelentős része helyileg védett műemlék. A 

természetet és a gasztronómiát kedvelők biztosan 

nem fognak unatkozni a településen, ugyanis a 3 

halastó mellett számos gyalogos és kerékpártúrára alkalmas útvonal található a térségben. A 

gasztronómiát kedvelőket pedig a Műemlék Pincesor által kínált borkóstolón kívül rengeteg 

lehetőség várja. 2007-ben a község Európa Kulturális Faluja lett, Magyarországon elsőként.  

                                                 
11  www.villany.hu 
12  www.villanykovesd.hu 
13  www.palkonya.hu 
14 www.pocsa.hu 
15 www.borjad.hu 

http://www.mohacs.hu/latnivalok/muzeumok/mohacs-nemzeti-emlekhely
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Pócsa Villánytól északra, Borjád szomszédságában, Bóly közelében fekvő település. Pócsa az 

itt élő német lakosságnak köszönhetően őrzi a nemzetiség hagyományait. 

Részletes programok leírásokkal 

1. nap  

 Villányi Bormúzeum: A Villányi Bormúzeum egész évben várja azokat az érdeklődőket, akik 

szeretnék megismerni a Villányi borvidék történetét, a szőlőművelés és a bortermelés 

kialakulását és ennek legfontosabb eszközeit. Az épület valaha a világhírű szőlőnemesítő, 

Teleki Zsigmond présháza volt. 

Megjegyzés: Állandó kiállítás belépődíjjal, borkóstoló előzetes bejelentkezéssel, bor- és ajándék 

vásárlás. 

 Villányi Görögkeleti szerb templom: A görögkeleti vallási színezettel átszőtt szerb 

hagyományvilág a tömegesen kitelepült szerbekkel együtt eltűnt Villányból, s már csak 

foszlányokban él azok emlékezetében, akik félszázaddal ezelőtt megtapasztalhatták a szerbek 

szokásait. A villányi görögkeleti szerb templom ma a magyarbólyi anyaegyházhoz tartozik.  A 

templom országosan védett műemlék. 

Megjegyzés: A megtekintés ingyenes. 

 Villányi Református templom: A Batthyány utca és Kölcsey utca találkozásánál egy kis téren 

áll a református templom. Viczencz Ottó tervei alapján 1998- 2001-ig épült. 2001. október 27-

én vette használatba a gyülekezet. Minden vasárnap, és ünnepnapokon 10 órakor van az 

istentisztelet. 

Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Templom-hegyi Ammonitesz tanösvény: A tanösvény a villányi Templom-hegy régi 

kőbányájában került kialakításra. Amennyiben Villányból - Villánykövesd felé haladunk, a 

vasútállomás után 500 méterre, az átjáró előtt balra a hegy aljában találunk egy kissé döcögős 

autóparkolót. 

Megjegyzés: A megtekintés ingyenes. 

 Villányi pincesor meglátogatása: Villány főutcájára néz a két sorban elhelyezkedő impozáns 

pincesor, a város déli határában is találhatunk elszórt pincéket, bár ezek már nem annyira 

jelentősek, mint az előbb említett társaik. 

 A szállás elfoglalása a Beck’s Borteraszon.  

 Vacsora a Beck’s Borteraszon.  

2. nap  

 Reggeli a Beck’s Borteraszon.  

 Német nemzetiségi szoba Pócsán 

Megjegyzés: Előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető. 

 Szent Ambrus Vízimalom Borjádon: Valaha tizenötezer vízimalom állt a Kárpát-medencében, 

ma legfeljebb néhány száz – azok nagy része is romos állapotban. Nem úgy két műemlék a 

Varázsfészek közelében: a Szent Ambrus Vízimalom Borjádon és a Szent Miklós Vízimalom 

Mohács mellett. Ha szeretnének megismerni két különös családot, akik 

hagyománytiszteletükkel, múlt iránt érzett felelősségükkel, alázattal és szeretettel 

felélesztették ipari építészetünk legkorábbi emlékeit, akkor jelentkezzenek be hozzájuk. A 

malmokban ízelítőt kaphatnak az épületek történetéből és vendéglátásban is lehet részük: 
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kemencében sült kürtöskalács, pogácsa, kenyér, lepény rendelhető előzetesen, sőt kívánság 

szerint a készítésükben is részt vehetnek. 

Megjegyzés: Előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető.  

 Szent Erzsébet katolikus körtemplom: A falu katolikus templomát a Batthyány család építette, 

és 1816-ban Szt. Erzsébet tiszteletére szenteltette. A messziről is jól látható piros kupolás 

templom a magyarországi körtemplomok egyik legszebb példája. 

Megjegyzés: Előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető.  

 Sváb tájszoba látogatás Palkonyán: A faluban élő családok tárgyi örökségéből berendezett 

autentikus sváb szoba hitelesen mutatja be az egykori falusi élet részleteit. A kisbaba kortól 

egészen az idős korig használati tárgyakból berendezett szoba az itt lakó sváb közösség 

életéről tanúskodik. A szobát saját tárgyakból rendezték be a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat tagjai, így a szakvezetésen a saját életükről is mesélnek. 

Megjegyzés: Előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető.  

 Palkonyai pincesor meglátogatása: Palkonya ma is hűen őrzi a XVIII. században betelepített 

német szőlőművesek építészeti kultúráját. A község legnevezetesebb műemlék együttese a 

faluvégi domboldalt beborító, 53 présházból álló pincesor. A lakóházak fele helyileg védett 

műemlék. 

 A szállás elfoglalása a Beck’s Borteraszon. 

 Vacsora a Beck’s Borteraszon. 

3. nap:  

 Reggeli a Beck’s Borteraszon. 

 Batthyány Pince Villánykövesden: Mivel a kor technikai fejlettsége nem tette lehetővé a 

földalatti pinceépítést, ezért a felette lévő dombot elhordták és a pince (templom) falainak 

felhúzása után visszahordták rá a földet. Mivel régen lovas kocsival szállították a bort, ezért a 

pince nem mély, de roppant széles. Évente egyszer - az Európai Bordalfesztivál keretében - a 

pince 400 fős hallgatóságot befogadó hangverseny teremmé változik. 

Megjegyzés: Állandó kiállítás, bármikor megtekinthető. 

 Műemlék Pincesor Villánykövesden: Az 1700-as évek második felében vette kezdetét a 

háromszintes „pincefalu” megépítése, ami végleges formáját csak a 20. század közepére 

nyerte el. A pincesor a falu határában a domboldalba ágyazódik, a pincék „fűrészfogszerű” 

elrendezésben szorosan egymás mellé tapadnak A mintegy 70 pincéből álló épületegyüttesből 

58 présház 1983 óta országos műemlékvédelem alatt áll. 

 A szállás elhagyása.  

Kalkuláció:  

 Belépőjegyek:  

Borkóstoló a Batthyány Pincében: 1800 Ft + ÁFA 

Villányi Bormúzeum: 600 Ft/fő 

 Szállás 4 fős hordóházban (2 éjszaka):  

11 000 Ft/hordóház/éj + 300 Ft IFA/fő/éj 

 Étkezés és borkóstolás:  

6 tételből álló borkóstolás a Batthyány Pincében Villánykövesden: 1800 Ft/fő 
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Vacsora a PalKonyhában: 3 000 Ft/fő 

Reggeli a Beck’s Borverandán: 2 500 Ft/fő 

Kiajánlott ár összesen: 36 000 Ft/fő 

Egyéb fontos információk:  

 Villányi Bormúzeum 

7773 Villány, Bem u. 8.   

 Villányi Görögkeleti szerb templom 

7773 Villány, Baross G. u. 11. 

 Villányi Református templom 

7773 Villány, Batthyány Lajos u. 17.  

 Templom-hegyi Ammonitesz tanösvény 

7773 Villány, Villányi Templomhegy Természetvédelmi terület 

 Szent Ambrus Vízimalom 

7756 Borjád, Deák Ferenc u. 1.  

 Szent Erzsébet katolikus körtemplom: 

7771 Palkonya, Fő utca 30. 

 Palkonyai pincesor: 

7771 Palkonya, Fő u. 40. 

 Batthyány Pince: 

7772 Villánykövesd, Vasút u. 2. 

 Műemlék Pincesor: 

7772 Villánykövesd, Petőfi u.44. 

 Beck’s Borveranda:  

7771 Palkonya, Fő u. 50.  

 PalKonyha:  

7771 Palkonya, Fő u. 76.  

 

 

8.6. Színezd újra az életed Orfűn! (3 nap) 

Érintett települések: Orfű16, Abaliget17, Cserkút18, Magyarhertelend19, Újpetre20 

                                                 
16 www.orfu.hu 
17  www.abaliget.hu 
18 www.cserkut.hu 
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Orfű Pécstől észak-nyugatra található a Mecsek hegység közepén. A fő vonzerejének számít a 

 hetvenes évek során megépített három mesterséges tó, név szerint az Orfűi-, 

a Pécsi-, illetve a Herman Ottó-tó. A tavak lehetőséget biztosítanak 

különböző vízi sportoknak, másrészről az is megtalálhatja a számítását, aki 

egy csendes, nyugodt kikapcsolódásra vágyik. Az aktív turizmus mellett 

megjelenik a fesztiválturizmus, melyet az évente megrendezésre 

kerülő, nagy népszerűségnek örvendő „Fishing on Orfű” képvisel. Természetesen nem 

elhanyagolható Orfű vidéki örökségturisztikai jelentősége sem, hiszen igyekeznek a 

hagyományokra egy élő kultúrát is építeni. 

Abaliget Orfű közelében helyezkedik el, de Pécstől is mindössze 15 km-re található. A 

település környékének nagy része természetvédelmi terület. A török hódoltság után németeket 

és magyarokat telepített a településre, azonban elnéptelenedett a második világháború miatt. 

Így az ott megjelenő német kultúrát és hagyományt nem tudták megőrizni. 

Cserkút Pécstől észak-nyugatra helyezkedik el, a Jakab-hegy lábánál. Tulajdonképpen 

zsákfalunak is tekinthető, hiszen közúton csak egyetlen úton érthető el, annak ellenére, hogy 

önkormányzati úton nem ez az egyetlen lehetőség. Cserkút kedvelt hely a bakancsos turisták 

és a kirándulni vágyók számára, hiszen a Jakab-hely jelzett útvonalai erre remek lehetőséget 

nyújtanak. A falusi turizmust kedvelők is megtalálják a számításukat, hiszen számos 

vendégház várja az odalátogatókat. De az sem tér haza emlék és élmény nélkül, aki az 

örökségi értékek iránt érdeklődik, hiszen többek között például egy Árpád-kori templom is 

megtalálható Cserkúton. 

Magyarhertelend Pécs és Komló között helyezkedik el. Turisztikai vonzerejének jelentős 

részét a település termálfürdője adja, ahol természetesen a gyógyulás mellett lehetőség van a 

kikapcsolódásra is.  

Részletes programok leírásokkal 

1. nap 

 Orfűi Tájház és Kemencés Udvar:   A Muskátli Vendéglő mellett lévő Kemencés 

Udvarban, az ország különböző tájegységeinek kemencéit és a kemencében való sütés-

főzés eszközeit, edényeit láthatják. A Tájházban a Mecsek-hegyhát mutatkozik be. 

Megjegyzés: Előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető. 

 Medvehagyma Ház: Az interaktív tárlat játékos formában mutatja be a Nyugat-Mecsek 

és a négy tó ökológiai értékeit, Orfű turisztikai látványosságait, kulturális kincseit. Az 

épület tetőteraszáról páratlan kilátás nyílik Orfűre és a Pécsi-tóra. 

Megjegyzés: Belépőjegy fizetésével megtekinthető.  

 Orfűi Malmok és GARAT: Az Orfűi Malmoknál három különböző malom típussal 

ismerkedhetnek meg. A kétszáz éves szárazmalomban a lóval hajtott hatalmas 

járgánykerék és kőjárat mellett egy roppant méretű olajütő is fennmaradt. A Vízfő-

forrás patakjára települt, 19. századi gabonaőrlő vízimalom patinás gépei ma újra 

őrlésre készek. A múzeum új látványossága a hagyományos papírkészítés folyamatát 

                                                                                                                                                         
19 www.magyarhertelend.hu 
20  www.ujpetre.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orf%C5%B1i-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi-t%C3%B3
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bemutató papírmalom, ahol az érdeklődők papírmerítő foglalkozáson is részt 

vehetnek. A molnár kemencéjében ropogós cipók és egyéb finomságok is gyakran 

sülnek, amelyek a múzeum kávézójában, a Garatban is megtalálhatók sok más helyi 

termékek mellett. 

Megjegyzés: Belépőjegy fizetésével, előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető. 

 A szállás elfoglalása a Natúra Panzió és Apartmanházban. 

 Vacsora a Natúra Panzióban. 

2. nap 

 Reggeli a Natúra Panzióban. 

 Abaliget Helytörténeti és Címer Kiállítás: A helytörténeti kiállítás anyaga a helybeliek 

adományából gyűlt össze és 2009-től a Faluház két termében kapott helyet. A kiállított 

tárgyak, eszközök a falu lakosainak múlt századbeli mindennapi életéhez kapcsolódik. 

Megjegyzés: Hétfőtől péntekig 9-12 óra és 17-19 óra között szabadon látogatható. 

 Denevérmúzeum: 2004-ben az Abaligeti barlang bejáratától néhány méternyire álló, 

korábban turistaházként funkcionáló épület felújítása után nyílt meg Magyarország 

egyetlen, a denevérek világát bemutató tematikus kiállítása a Denevérmúzeum. A 

tárlaton nagy felbontású fotók, makettek, preparált denevérek, számítógépes ismertető 

és interaktív térkép nyújt betekintést a mára már a veszélyeztetett fajok közé tartozó 

denevérek világába. 

Megjegyzés: vezetett túra. 

 Traktormúzeum: Országosan is egyedinek számító, a mezőgazdasági erőgépek 

fejlődésének korai szakaszát bemutató magángyűjtemény. Mára a gyűjteményt 46 db 

erőgép és 10 munkagép alkotja, melyek többsége működőképes, évente a településen 

megrendezésre kerülő Aratási ünnepségen kivonulnak a szántóföldre és ott 

megtekinthetők, kipróbálhatók. 

Megjegyzés: Előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető.   

 Abaligeti Cseppkőbarlang: A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti 

látnivalója a különleges formakincséről, cseppköveiről híres Abaligeti-barlang, mely a 

járat teljes hosszában folyó pataknak köszönhetően ma is fejlődik, változik. A barlang 

466 méteres főága gyalogosan kényelmesen bejárható. Klímája a légúti, allergiás és 

asztmatikus betegségekben szenvedőknek hoz enyhülést. Az 1750 m őszhosszúságú, 

48,7 m függőleges kiterjedésű Abaligeti-barlang a Mecsek hegység leghosszabb 

járatrendszere. 

Megjegyzés: Vezetett túra.  

 Csuporka: Tejtermékek előállításával foglalkoznak, emellett egy zöldség- és 

gyümölcsfeldolgozójuk is van, hogy az alapanyagokat helyben tudják előkészíteni. A 

termékeik között lekvárok, aszalványok, savanyúságok, csatnik is megtalálhatók. 

Elsősorban azért jöttek létre, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű embereknek 

segítsünk munkahelyet teremteni. Ezen kívül fontos a hagyományőrzés is, a Csuporka 

a nevét a Magyarhertelendi női fazekas hagyomány után kapta. 

Megjegyzés: Üzlet nyitvatartási idejében szabadon látogatható. 
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 A szállás elfoglalása a Natúra Panzió és Apartmanházban. 

 Vacsora a Natúra Panzióban. 

3. nap 

 Reggeli a Natúra Panzióban. 

 Mosóház: Ez a forrás fontos szerepet játszott a falu életében. Éltető vizet jelentett 

embernek, állatnak, s ide jártak mosni is az asszonyok. Mai formájában 1933-ban 

foglalták a forrást, előterében mosóház is épült. Az uránbányászat következtében 

1968-ban vize elapadt, majd a bányaműveletek befejeztével 1990-ben újra megjelent. 

A település értékeit védő önkormányzat kitisztíttatta, s azóta az időközben elkészült 

mosóházzal, emléktáblával hirdeti a rég- és közelmúltat. Mecseki Zöldút része. 

Megjegyzés: Szabadon látogatható. 

 Helytörténeti gyűjtemény: A helytörténeti gyűjtemény a polgármesteri hivatal 

épületének mélyföldszintjén kapott helyet, amely épület a múlt században még 

iskolaként és tanító lakásként működött. A kiállítás anyagában a hagyományos 

gazdasági eszközök mellett, egyéb mesterségekhez kapcsolható tárgyak is találhatóak. 

Megjegyzés: Egész évben látogatható, előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető. 

 Jakab-hegyi pálos kolostor romjai: A Pécsi székesegyházhoz tartozó település 1225-től 

a pálosok első kolostorának otthonaként is szolgál (mely épület ma romos állapotában 

kedvelt kirándulócélpont), ekkor a feltárt iratok tanúsága szerint a települést 

Sceulusnak (Szőlős) hívták. 

Megjegyzés: Szabadon látogatható. 

 Avar kori földsánc: A Jakab-hegy platóján egy bronzkori telep helyén a kora 

vaskorban épült fel a Kárpát-medence akkor legnagyobb vára. 

Megjegyzés: Szabadon látogatható. 

 Keresztelő Szent János temploma: A cserkúti katolikus plébánia a XIII. században 

íródott pápai tizedlajstromban már szerepel. Az ősi szokásoknak megfelelően kelet-

nyugati irányban tájolt, egyhajós, dongaboltozatú templom belsejében félköríves 

szentélyt őriz. Nyeregtetővel borított fala nyugati oromzatából bújik ki süvegtetős 

tornya, amelyen nincs és nem is volt ajtó. 

Megjegyzés: Szabadon látogatható.  

 A szállás elhagyása. 

Kalkuláció 

 Belépőjegyek 

Malommúzeum: 1200 Ft/fő 

Orfűi Tájház és Kemencés Udvar: 500 Ft/fő 

Helytörténeti és Címer kiállítás, Denevérmúzeum, Abaligeti Cseppkőbarlang kombinált jegy: 

2 100 Ft/fő 

Traktormúzeum 1500 Ft/fő 

 Szállás 2 ágyas szobákban (2 éjszaka): 
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9 000 Ft/fő/éj + IFA (350 Ft/fő/éj) 

 Étkezés 

Svédasztalos reggeli a Natúra Panzióban: 1500 Ft/fő/nap 

3 fogásos vacsora a Natúra Panzióban: 3 000Ft/fő/nap 

Kiajánlott ár összesen: 33 000 Ft/fő 

Egyéb fontos információk:  

 Orfűi Tájház és Kemencés Udvar:  

7677 Orfű, Széchenyi tér 13. 

 Medvehagyma Ház: 

7677 Orfű, Dollár u. 2/1.  (789/1 hrsz) 

 Orfűi Malmok és GARAT: 

7677 Orfű, Füzes Antal sétány 3.  

 Helytörténeti és Címer Kiállítás: 

7678 Abaliget, Kossuth L utca 71. 

 Denevérmúzeum: 

7678 Abaliget, Kölessy Vince u. 33.  

 Abaligeti Cseppkőbarlang: 

7678 Abaliget, Kölessy Vince u. 33.  

 Traktormúzeum:  

7776 Újpetre, Jókai tér 9.  

 Csuporka: 

7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46. 

 Mosóház: 

7673 Cserkút, Árpád köz 1. házzal szemben 

 Helytörténeti gyűjtemény: 

7673 Cserkút, Alkotmány utca 8. 

 Jakab-hegyi pálos kolostor romjai: 

Cserkút, Jakab-hegy  

 Avar kori földsánc: 

7673 Cserkút, Sántha-szőlő 

 Keresztelő Szent János temploma 

7673 Cserkút, Alkotmány utca 1.  
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 Natúra Panzió és Apartmanház  

7677 Orfű, Petőfi utca 3.  

8.7. Pihenés a kultúra városában, Pécsen (4 nap) 

Érintett települések: Pécs21, Csarnóta, Orfű  

Pécs megyei jogú város Magyarország délnyugati részén helyezkedik el, az 

ország ötödik legnagyobb települése Budapest, Debrecen, Szeged és 

Miskolc után. Pécs Magyarország egyik legrégibb, műemlékekben is 

gazdag települése, a dél-dunántúli rég közigazgatási és szellemi központja. 

A város kulturális élete mind a zene- mind a képzőművészet területén országos szempontból 

is kiemelkedő.  

Pogány Pécstől délre található Baranya megyében.  A települést érintette egykoron egy római 

út is. Pogányban található egy repülőtér, amely azonban nem bonyolít le nemzetközi 

forgalmat. A repülőteret a közelmúltban fel is újították. 

Orfű Pécstől észak-nyugatra található a Mecsek hegység közepén. A fő 

vonzeröjének számít a  hetvenes évek során megépített három mesterséges tó, 

név szerint az Orfűi-, a Pécsi-, illetve a Herman Ottó-tó. A tavak 

lehetőséget biztosítanak különböző vízisportoknak, másrészről az 

is megtalálhatja a számítását, aki egy csendes, nyugodt kikapcsolódásra vágyik. Az aktív 

turizmus mellett megjelenik a fesztiválturizmus, melyet az évente megrendezésre kerülő, nagy 

népszerűségnek örvendő „Fishing on Orfű” képvisel. Természetesen nem elhanyagolható 

Orfű vidéki örökségturisztikai jelentősége sem, hiszen igyekeznek a hagyományokra egy élő 

kultúrát is építeni. 

Részletes programok leírásokkal 

1. nap 

 Zsolnay Porcelán és Kerámia: A Zsolnay-porcelántermékek, az egyedi máz- és 

festéstechnológiának köszönhetően egyedülállóak a világon. Köztük a gyönyörű, 

kézzel festett porcelánok, a szivárvány színeiben irizáló eosintárgyak, a  pirogránittal 

díszített városképeket meghatározó épületek.Ez a szintén Zsolnay Vilmos által 

kifejlesztett nagyban hozzájárult a magyar szecessziós építészet elismertségéhez. A 

Baranya Megyei Értéktár részét képezi, szerepel a Hungarikumok Gyűjteményében. 

 Zsolnay Család és Gyártörténeti Kiállítás: A Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítás 

a látogató elé tárja az iparosdinasztia életének kitüntetett pillanatait, az egyszerű ipari 

kerámiától a legdíszesebb dísztárgyig, sorsfordító családi eseményig. 

 Gyugyi Gyűjtemény: Dr. Gyugyi László műgyűjtő közel 700 kerámiatárgyból álló 

Zsolnay-gyűjteménye páratlan értéket képvisel. Darabjai a gyár 40 évét átölelő (1870–

1910) időszakának termékei, amelyek három nagy korszakra oszthatók: a historizmus, 

a millennium és a szecesszió periódusaira. 

 Zsolnay Mauzóleum: A Zsolnay-család nyughelye a Zsolnay-gyár melletti dombon 

eredeti pompájában, megújulva várja mindazokat, akik az eozin titkát keresik. 

                                                 
21 www.pecs.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orf%C5%B1i-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi-t%C3%B3
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 Látványmanufaktúra: A Zsolnay Látványmanufaktúra a gyár és a kulturális negyed 

különleges helyszíne, ahol a látogatók egy elválasztó üvegfalon keresztül betekintést 

nyerhetnek az európai hírű porcelánmanufaktúra több, mint 150 éves múltra 

visszatekintő gyártási folyamatába. 

 Rózsaszín Zsolnay Kiállítás: A „Kezdetben volt a rózsaszín…” Winkler Barnabás 

építész, akadémikus, a művészetek doktora több mint ezer darabos magángyűjteménye 

a Zsolnay-gyár mindennapos használatra szánt, rendkívül változatos rózsaszínű 

termékeiből. 

 Kesztyűmanufaktúra és kesztyűtörténeti Kiállítás: A látogatók megismerkedhetnek a 

kesztyűkészítés kezdeteivel, a Hamerli és a Hunor Kesztyűgyárak történetével. A 

kiállítás interaktív eszközökkel mutatja be a pécsi kesztyűgyártás legfontosabb 

eseményeit, személyiségeit és helyszíneit. A látványmanufaktúra területén bepillantást 

nyerhetünk a kesztyűkészítés folyamataiba, ahol a szakemberek munkája által 

lépésről-lépésre bemutatásra kerül a hagyományos manufakturális kesztyűkészítés. 

 A szállás elfoglalása a Napraforgó Wellness Ház és Panzióban. 

 Vacsora a Napraforgó Wellness Ház és Panzióban. 

2. nap 

 Reggeli a Napraforgó Wellness Ház és Panzióban.  

 Székesegyház: Pécs óvárosának szívéből kiemelkedik négy jellegzetes és igen méretes 

torony, ezek a karakteres 60 méteres tornyok a Székesegyház négy sarkának 

monumentális díszei.   

A város arculatát meghatározó dóm eredete egészen a római birodalom korába 

visszanyúlik. 

 Kálvária: A 13. században itt állt a Corpus Christi kápolna, melynek helyére épültek a 

18. században a jezsuiták tíz állomásból álló, Krisztus szenvedését ábrázoló stációi. 

Ma a hagyományos keresztutaknak megfelelően 14 stációt láthatunk, és az 

állomásokat végigjárva a Szentsír-barlang örömhírét vihetjük magunkkal: "Nincs itt, 

feltámadt!" 

 Püspöki palota, Palotakert, Pince: Az alapjaiban 12. századi épületben megtekinthetjük 

az évszázadok során stílusban változó püspöki dolgozószobákat és szalonokat. A 

Püspöki Palota kertjét a Pincével és Magtárral összekötő alagút története a középkorig 

nyúlik vissza. 

A 18. században épült borospince a korabeli püspöki rezidenciához tartozott, és az 

uradalom „főpincéjeként" volt ismert.  

 Gyertyaszentelő Boldogasszony Templom: A belvárosban álló Gyertyaszentelő 

Boldogasszony templom hazánk páratlan török kori műemléke, a magyarországi 

török-iszlám építészet legjelentősebb alkotása. Megcsodálható a szépen díszített, 

Mekka irányába tájolt imafülke, a mihrab, és egyes falrészeken fölfedezhetjük a Korán 

kalligrafikus sorait.  

 Gázi Kászim pasa Dzsámija: Pécs egyik legismertebb jelképe, a hódoltság 

korszakának ikonikus épülete, legkiemelkedőbb török kori építészeti emlékünk. 

 Magtár Látogatóközpont: Pécs szívében, a Székesegyház szomszédságában áll a 

Magtár Látogatóközpont. A magtár 18. századi épülete, ahogy a neve is utal rá, 

gabona tárolására szolgált. A jelenleg négyszintes létesítmény többfunkciós feladatot 
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lát el, így turisztikai információs pont, konferenciák, közösségi események színtere, 

valamint a minőségi vendéglátás és borkóstolók kivételes helyszíne. 

 Középkori Egyetem: Az 1367. szeptember 1-én, Pécsett alapított egyetem (studium 

generale) rövid, mindössze néhány évtizedes működése nem bővelkedik forrásokban. 

Létrehozása szervesen illeszkedik a közép-kelet-európai egyetemalapítások sorába. 

 A szállás elfoglalása a Napraforgó Wellness Ház és Panzióban. 

 Vacsora a Napraforgó Wellness Ház és Panzióban.  

3. nap 

 Reggeli a Napraforgó Wellness Ház és Panzióban.  

 Zsinagóga: Pécs gyönyörű Zsinagógája 1868 és 1869 között épült Feszl Frigyes, 

Gerster Károly és Kauser Lipót építészek tervei szerint. A hatalmas pécsi zsinagóga 

hazánk nyugati részének a legnagyobbika. A romantikus stílusban megépített 

zsidótemplom ma már kifogástalan állapotban csodálható, hiszen a 80-as években 

megkezdett felújítása után már folytonos karbantartás alatt áll. 

 Vasarely Múzeum: A kiállításon, nyomon követhető az op-art kialakulásának 

folyamata a világszerte ismert Zebra 1938 változataitól az organikus, vagy a 

konstruktív fokozatos absztrakcióján át a geometrikus, fekete-fehér konstruktív 

művekig. A festmények mellett a nagyméretű gyapjúszőnyegek illuzionizmusa jelent 

igazi látványosságot. 

 Pécsi Ókeresztény Sírkamrák- Cella Septichora: A Dóm tér alatt nyugvó késő római 

kori temetői emlékeket a Cella Septichora Látogatóközpont fogja össze egyetlen 

komplexumba. A Látogatóközpont területén a késő római kori, részben ókeresztény 

temető komplexitását képező sírok és sírépítmények tekinthetők meg. Legnagyobb 

értékük a részben festett hypogaeumok nagy számában, illetve ezek történeti, 

képzőművészeti és vallási sokrétűségében rejlik. 

 Modern Magyar Képtár: A hazai szinten az egyik leggazdagabbnak számító 

gyűjtemény a magyar képzőművészet legjelentősebb alkotóinak műveiből ad átfogó 

keresztmetszetet bő száz évre visszamenőleg. 

 Fodrászmúzeum Pogányban: A helyi fodrászüzletben található kiállítás bemutatja a 

mesterség sok évtizedes emlékeit, rég használt eszközeit, mint amilyen a kirakati 

parókatartó vagy a spirituszégős hajsütő. Igazi ritkaság a közel fél évszázaddal ezelőtti 

melegdauer-készülék, amely minden egyes csipeszt elektromos úton külön akkukkal 

fűtött fel. 

 Vacsora a Tenkes Csárdában Csarnótán. 

 A szállás elfoglalása a Napraforgó Wellness Ház és Panzióban. 

4. nap 

 Orfűi Tájház és Kemencés Udvar:   A Muskátli Vendéglő mellett lévő Kemencés 

Udvarban, az ország különböző tájegységeinek kemencéit és a kemencében való sütés-

főzés eszközeit, edényeit láthatják. A Tájházban a Mecsek-hegyhát mutatkozik be. 

Megjegyzés: Előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető. 
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 Medvehagyma Ház: Az interaktív tárlat játékos formában mutatja be a Nyugat-Mecsek 

és a négy tó ökológiai értékeit, Orfű turisztikai látványosságait, kulturális kincseit. Az 

épület tetőteraszáról páratlan kilátás nyílik Orfűre és a Pécsi-tóra. 

Megjegyzés: Belépőjegy fizetésével megtekinthető.  

 Orfűi Malmok és GARAT: Az Orfűi Malmoknál három különböző malom típussal 

ismerkedhetnek meg. A kétszáz éves szárazmalomban a lóval hajtott hatalmas 

járgánykerék és kőjárat mellett egy roppant méretű olajütő is fennmaradt. A Vízfő-

forrás patakjára települt, 19. századi gabonaőrlő vízimalom patinás gépei ma újra 

őrlésre készek. A múzeum új látványossága a hagyományos papírkészítés folyamatát 

bemutató papírmalom, ahol az érdeklődők papírmerítő foglalkozáson is részt 

vehetnek. A molnár kemencéjében ropogós cipók és egyéb finomságok is gyakran 

sülnek, amelyek a múzeum kávézójában, a Garatban is megtalálhatók sok más helyi 

termékek mellett. 

Megjegyzés: Belépőjegy fizetésével, előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető. 

Kalkuláció: 

 Belépőjegyek 

Orfűi Malmok és Garat 1200 Ft/fő 

Orfűi Tájház és Kemencés Udvar 500 Ft/fő 

Örökség jegy – kombinált jegy (Zsolnay Család és Gyártörténeti Kiállítás, Gyugyi 

Gyűjtemény, Zsolnay Mauzóleum, Látványmanufaktúra, Rózsaszín Zsolnay Kiállítás, 

Kesztyűmanufaktúra és Kesztyűtörténeti Kiállítás, Középkori Egyetem, Cella Septichora): 

6 900 Ft/fő 

Gyertyaszentelő Boldogasszony Templom és Gázi Kászim pasa Dzsámija kombinált jegy 

1900 Ft/fő 

Székesegyház és Püspöki Palota, palotakert, Pince, Magtár Látogatóközpont kombinált jegy 

4 000 Ft/fő 

Vasarely Múzeum 1500 Ft/fő 

Modern Magyar Képtár 1500 Ft/fő 

Zsinagóga 500 Ft/fő 

 Szállás 2 ágyas szobákban (3 éjszakára): 

12 000 Ft/fő/éj + IFA (400 fő/fő/nap) 

 Étkezés  

Félpanziós ellátás a Napraforgó Wellness Ház és Panzióban (2 napra): 3 900 Ft/fő/éj 

Reggeli a Napraforgó Wellness Ház és Panzióban (1 napra): 1500 Ft/fő 

Vacsora a Tenkes Csárdában Csarnótán: 4 000 Ft/fő  

Kiajánlott ár összesen: 68 900 Ft/fő 
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Egyéb fontos információk:  

 Zsolnay Porcelán és Kerámia: 

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 

 Zsolnay Család és Gyártörténeti Kiállítás: 

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 

 Gyugyi Gyűjtemény:  

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 

 Zsolnay Mauzóleum: 

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 

 Látványmanufaktúra: 

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 

 Rózsaszín Zsolnay Kiállítás:  

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 

 Kesztyűmanufaktúra és Kesztyűtörténeti Kiállítás: 

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37. 

 Vasarely Múzeum:  

7621 Pécs, Káptalan u. 3.  

 Székesegyház:  

7621 Pécs, Dóm tér 2. 

 Gázi Kászim pasa Dzsámija: 

7621 Pécs, Hunyadi út 4.  

 Kálvária: 

7625 Kálvária utca 

 Püspöki palota, Palotakert, Pince: 

7621 Pécs, Dóm tér 

 Gyertyaszentelő Boldogasszony Templom: 

7621 Pécs, Széchenyi tér 20. 

 Magtár Látogatóközpont: 

7621 Pécs, Dóm tér 6. 

 Középkori Egyetem: 

7624 Pécs, Szent István tér 23/b 

 Zsinagóga: 

7621 Pécs, Kossuth tér 1. 
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 Pécsi Ókeresztény Sírkamrák- Cella Septichora: 

7624 Pécs, Szent István tér 

 Modern Magyar Képtár: 

7621 Pécs, Papnövelde u. 5. 

 Orfűi Tájház és Kemencés Udvar:  

7677 Orfű, Széchenyi tér 13. 

 Medvehagyma Ház: 

7677 Orfű, Dollár u. 2/1.  (789/1 hrsz) 

 Orfűi Malmok és GARAT: 

7677 Orfű, Füzes Antal sétány 3.  

 Napraforgó Wellness Ház és Panzió:  

7623 Pécs, József Attila utca 23.  

 Tenkes Csárda 

7811 Csarnóta, Kültelek 011 hrsz. 

8.8. Élmény és legenda a Duna partján, Mohácson (3 nap) 

Érintett települések: Mohács22, Nagynyárád23, Sátorhely24 

Mohács a legdélebbi Duna-parti település. Kedvező 

infrastruktúrával bír, hiszen mind az autópálya, mind a 

Duna remek lehetőségeket nyújt erre. A Dunán Mohácsnál 

eddig komppal volt lehetőség átkelni, azonban a közeljövőben ezt már 

egy hídon is megtehetik az arra járók. Érdekességképpen 

kiemelendő, hogy Mohácsnál van a Duna középpontja, tehát a 2888 km hosszú folyó, 1444. 

km-e.  

Mohács az elmúlt időszakban főként a most már az UNESCO szellemi örökségi listáján 

szereplő Busójárással hívta fel magára a figyelmet, melyet minden télen rendeznek meg. Több 

történelmi esemény is kötődik a településhez, azonban fontos kiemelni a 1526-os mohácsi 

vészt, ahol a magyar seregek komoly vereséget szenvedtek. Ennek emlékére Mohács és 

Sátorhely között egy emlékhelyet állítottak, melyet az utóbbi években újítottak fel. A 

település bővelkedik a különböző gasztronómiai kulturális és örökségi értékekkel. 

Nagynyárád Bólytól és Mohácstól nem messze található. A község már Szent István király 

idejében is lakott volt. A lakosság nagy része ma is német nemzetiségű, így a település 

kultúrája sokszínű. Fő vonzerejét a kékfestés jelenti, mely különlegessége a településnek. 

Sátorhely Baranya megyében a Mohács-vidéki síkföld középső részén fekszik. Területe sík, a 

Duna második terasza. 2004-ig azon kevés települések közé tartozott, ahol nőtt a lakosság 

                                                 
22www.mohacs.hu 
23 www.nagynyarad.hu 
24 www.satorhely.hu 
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száma. Azonban a kedvezőtlen vidékpolitikának köszönhetően a növekedés előbb stagnálni 

kezdett, majd a települ általános iskolájában megszűnt a felső tagozat. Történelmi múltja 

miatt úgy tartják, hogy kiváló minőségű termőföldek, az itt elesett katonák vérének 

köszönhetik a bőségüket. 

Részletes programok leírással  

1. nap 

 Busó udvar: A városközpontban létrehozott Busó udvar komplexum célja, hogy az 

érdeklődők az év minden napján megismerhessék a több évszázados farsangi 

népszokást, ízelítőt kapjanak annak páratlan hangulatából. Egy 400 négyzetméteres, U 

alakú, árkádokkal szegélyezett ház ad otthont kiállításnak, mely az átélhető 

hagyomány otthona. A látogatók a Busó udvar négy látványműhelyében betekintést 

nyernek a rendezvényhez kapcsolódó helyi kézművesek tevékenységébe is. 

 Kanizsai Dorottya Múzeum: A város múzeuma a messze földön híres Busójárás 

legrégebbi maszkjaival gazdagítva mutatja be Mohács és környéke, valamint 

Magyarország délszláv népeinek kultúráját. Az intézmény a magyarországi horvát, 

szerb és szlovén kisebbség egyetlen hazai bázismúzeuma, és mint ilyen, országos 

gyűjtési jogkörrel rendelkezik. 

 Csatatéri emléktemplom: A Csatatéri Emléktemplom vagy más néven Fogadalmi 

templom építése páratlan nemzeti összefogással valósult meg. A kezdeményezők célja 

egy, a mohácsi csata hőseinek méltó emléket állító nemzeti emlékhely létesítése volt. 

Ennek tudható be, hogy az épület alapjaiban háromezer magyar község, ötvenkét 

város és huszonöt megyeháza udvarából felvett egy-egy kg-os emlékföld-csomagokat 

helyeztek el, jelezve ezzel nemzetünk összefogását. 

 A szállás elfoglalása a Mohácsi Wellness Vendégház és Lovas klubban.  

 Vacsora a Mohácsi Wellness Vendégház és Lovas Klubban. 

2. nap 

 Reggeli a Mohácsi Wellness Vendégház és Lovas klubban.  

 Mohácsi Történelmi Emlékhely: A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet az 1526. 

augusztus 29-ei mohácsi csata emlékére alakították ki a várostól délre fekvő Sátorhely 

szomszédságában az esemény 450 éves évfordulóján, 1976-ban. 2011. augusztus 28-

án ünnepélyes keretek között felavatták a Mohácsi Történelmi Emlékpark 

kilátókupoláját és új látogatóközpontját. 

 Falumúzeum Nagynyárádon: A Honmúzeum egy tipikus lakásberendezést és a német 

lakosság népviseleteit mutatja be a 20. Sz. első feléből. 

 Kékfestő Műhely: A nagynyárádi műhely elsősorban az indigós kékfestést folytatja, de 

alkalmanként az indantrén kékfestést is. A műhely látogatása előre egyeztetve a 

megadott telefonszámon biztosabb, magyarul és németül tudjuk a folyamatokat 

elmondani, esetenként az éppen folyó munkafolyamatot be is mutatni. A műhely 

látogatása mellett kékfestő termékek vásárolhatók is. 

 A szállás elfoglalása a Mohácsi Wellness Vendégház és Lovas Klubban.  

 Vacsora a Mohácsi Wellness Vendégház és Lovas Klubban. 

3. nap  

 Szent Miklós Vízi- és Taposómalom: A XIV. századi gyökerű Szent Miklós 

vízimalom az egyetlen a Csele-patak malmai közül, amely fennmaradt, működőképes, 
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és látogatható. A műemlék különlegessége, hogy zárt kerékházának köszönhetően 

patakja a házban folyik. A mohácsi műemlék vízimalom azon kevés malmok egyike, 

melyben ma is kövekkel történik az őrlés. A malomporta különlegessége egy, a 

világon egyedülálló, emberi erővel működő taposómalom-gépezet. A Baranya Megyei 

Értéktár részét képezi.  

 Mohácsi Fekete Kerámia: A hagyományos mohácsi feketekerámia formakincse 

számos archaikus vonást hódoltságkori és balkáni hatást  megőrzött. A felület díszítése 

legtöbbször karcolással, „sikálással”, rovátkolással történt. Az edények fekete színét 

égetéskor, a kemence lefojtásával, ún. redukcióval nyerték: ezt a kora középkortól 

ismert technológiát napjainkig megőrizték. Mohácson és környékén jelenleg is készül 

feketekerámia. A Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

 Iparosház: Az eredetileg egy szerb kereskedő családjának otthont adó ház földszintjén, 

színvonalas helyi ipartörténeti gyűjtemény tiszteleg a városi iparosság tárgyi 

emlékekben is gazdag múltja előtt. Megsárgult oklevelek, bizonyítványok, régi 

mesterlevelek, tankönyvek, évtizedekkel ezelőtt használt szerszámok és egyéb 

eszközök, az iparosok munkáját megörökítő fotók, szakmai díjak néznek vissza ránk a 

falakról és az üvegezett tárlókból. 

 Városháza: A városháza épületét a mohácsi csata 400. évfordulója tiszteletére 1926-

ban emelték. A díszteremben a mohácsi születésű Bán István számos hazai kiállításon 

és a brüsszeli világkiállításon díjat nyert gobelinje látható, amelyen a busójárás egyik 

mozzanatát: a busók dunai átkelését örökíti meg. 

 

Kalkuláció 

 Belépőjegyek 

Busó udvar 1300 Ft/fő 

Szent Miklós Vízi- és Taposómalom 1000 Ft/fő 

Kanizsai Dorottya Múzeum 1300 Ft6fő 

Mohácsi Történelmi Emlékhely 1800 Ft/fő 

 Szállás 4 ágyas szobákban (2 éjszakára): 

15 000 Ft/fő/éj + IFA (360 Ft/fő/nap) 

 Étkezés  

Reggeli a Mohácsi Wellness Vendégház és Lovas Klubban 1500 Ft/fő/nap 

Vacsora a Mohácsi Wellness Vendégház és Lovas Klub 3 000 Ft/fő/nap 

Kiajánlott ár összesen: 45 480 Ft/fő 

Egyéb fontos információk:  

 Mohácsi Wellness Vendégház és Lovas Klub 

7700 Mohács, II. Lajos u. 16/b.  

 Busó udvar: 

7700 Mohács, Eötvös u. 17-19. 
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 Kanizsai Dorottya Múzeum: 

7700 Mohács, Kisfaludy K. u. 9. 

 Csatatéri emléktemplom 

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.  

 Mohácsi Történelmi Emlékhely 

7700 Mohács, Tomori u. 8.  

 Falumúzeum Nagynyárádon 

7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 5.  

 Kékfestő Műhely: 

7784 Nagynyárád, Dózsa György u. 5.  

 Szent Miklós Vízi- és Taposómalom 

Mohács és Somberek közötti főút 

 Mohácsi Fekete Kerámia 

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.  

 Iparosház 

7700 Mohács, Kisfaludy u. 2/b.  

 Városháza 

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.  

8.9. Történelmi élmények a várfalak között, Siklóson (3 nap) 

Érintett települések: Siklós25, Máriagyűd26, Bóly27, Villány  

Siklós a Villányi-hegységtől délre helyezkedik el, Harkánnyal versengve Magyarország egyik 

legdélebbi települése. Siklós története egészen az őskorig nyúlik vissza, majd a középkorban, 

a török hódítások idején kiemelt szerepet kapott, mint végvár. Siklós városa bőségesen 

tartogat turisztikai attrakciókat az odalátogató turistáknak. A városban összekapcsolódik a 

múlt hagyománya és a jelen technológiája. A kultúra iránt érdeklődőket, a vallási turistákat, 

az aktív kikapcsolódásra vágyókat és a gasztronómia, különösen a borkultúra iránt 

érdeklődőket várja a város ezernyi kincsével. A település fontos szerepet játszik a Villány-

Siklós borútban, ahol mindenki megtalálhatja azt az ízt, ami az övé. 

Máriagyűd Siklós közvetlen közelében helyezkedik el. Míg korábban önálló településként 

létezett, 1977 óta Siklós város településrésze. A Mária-kegyhely kedvelt célpont a 

zarándoklaton részvevőknek. A kegytemplomtól keletre található Szentkút különös 

jelentőséggel bír a számukra. A stációk domborművei a Zsolnay porcelángyárban készültek, 

                                                 
25 www.siklos.hu 
26 www.mariagyud.hu 
27 www.varos.boly.hu 
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így ezek a különlegességek azok számára is érdekes lehetnek, akiket vallásilag nem érint meg 

a hely. 

Márok Villánytól keletre található község.  Turisztikai jelentősége elhanyagolható volt 

egészen addig, míg a „Mároki Lakodalmas” felvételre került a Baranya Megyei Értéktárba. A 

település kultúráját színessé teszik az itt élő nemzetiségek: szerbek, németek. 

Bóly Pécstől dél-keletre, Mohácstól nyugatra található település.  Régészeti leletek alapján 

Bóly már a kőkorszakban is lakott volt. A város a Montenouvo család kezében volt a 19. 

századtől 1945-ig, ebben az időszakban alakult ki a városnak a mai képe, melyek őrzik a 

család emlékeit. A településen jelentős számú sváb lakosság élt/él, így az ő kultúrájuk a mai 

napig a település szerves részét képezi. 

Villány Magyarország legdélebbi hegységénél, a Villányi-hegységnél helyezkedik el. A 

terület már a kelták által is lakott volt, azonban a török hódoltság ideje alatt majdnem 

egészében elnéptelenedett. Ezt követően németek települtek a térségbe, de Villány azután lett 

igazán népszerű, hogy rájöttek, kitűnően alkalmas a szőlőtermesztésre. 1987-ben egy 

nemzetközi zsűritől megkapta a „Szőlő és bor városa” címet is. Jelenleg 200 család 

foglalkozik borértékesítéssel Villányban, így a borturizmus domináns szerepet játszik a 

településen. 

 

Részletes programok leírással 

1. nap 

 Siklósi Vár: A siklósi vár legautentikusabban megmaradt középkori része a 

várkápolna. A XV. században épült gótikus stílusban, később a 16. században 

reneszánsz stílusban bővítették. Két 15. századi freskó található itt és két egykori várúr 

sírja. Itt temették el 1936-ban gróf Benyovszky Móricot és az 1849-es szabadságharc 

külügyminiszterét, gróf Batthyány Kázmért. 

 Malkocs bej Dzsámi: Dzsámit építtető Malkocsklisszai szandzsákbej volt, és 1565-ben 

halt meg.Siklósi dzsámijának pontos idejét nem ismerjük, de az alapító személyének 

ismeretében annak létesítése az 1543-1565 közötti időre szűkíthető le. 

 Vad-és Vadászati Kiállítás: A kiállítás célja, hogy a látogatók minél jobban meg 

tudják ismerni ennek a régiónak a természeti adottságait, növény- és állatvilágát. Több 

aranyérmes trófea is látható a kiállításon. Gyönyörű természet fotók is gazdagítják a 

tárlatot. Közel 200 négyzetméter területen fekszik a múzeum, illetve 800 négyzetméter 

zöld övezettel rendelkezik, ahol magasles és vadetető is látható. Ritkaságnak számít, 

hogy Afrikából származó állatokkal bővült 2017-ben a kiállítás. 

 A szállás elfoglalása a Brigadéros Vendégházban. 

 Vacsora a Brigadéros Vendégházban. 

2. nap 

 Reggeli a Brigadéros Vendégházban. 

 Máriagyűdi kegyhely: Máriagyűd ma az ország egyik legkedveltebb zarándokhelye a 

gyakori imameghallgatások és a 17. századi Mária-jelenések miatt. Feljegyzések 
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szerint Szűz Mária 1687-ben jelent meg először egy Tamás nevű katolikus gazdának, 

majd ezután újra Mátyás siklósi ispánnak. 

 Klasszicista Batthyány-Motenuovo kastély és Kastélypark: A Batthyány-birtok mai 

kastélyának helyén a XVIII. században vadászkastély állt, amelyet 1805 és 1807 

között klasszicista stílusban átépítettek. A kastélyban jelenleg A Baranya Megyei 

Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona működik.Csak a hozzá tartozó 11 

hektáros Kastélypark látogatható, amely természetvédelmi terület. A kastélypark 

bővelkedik természeti értékekben, megtalálható itt többek között a kocsányos tölgy, a 

fehér nyárfa, a platán, és a tulipánfa. 

 História Hall: A História Hall falfestmény együttes alkotója König Róbert Munkácsy 

Mihály-díjas magyar grafikusművész. A História-hall falfelületei a terem ajtó és 

ablaktömegeinek megszakításával, de mégis egybefüggő festménykompozícióként 

értelmezhetők, így a látogatónak folyamatos vizuális élményben lehet része.A terembe 

lépve, az óramutató járásának megfelelően, kronológiai sorrendben következnek a 

historikus – apokrif és valós – visszaidézések, a művész szabad megfogalmazásában. 

 A szállás elfoglalása a Brigadéros Vendégházban.  

 Vacsora a Brigadéros Vendégházban. 

3. nap 

 Reggeli a Brigadéros Vendégházban.  

 Villányi Bormúzeum: A Villányi Bormúzeum egész évben várja azokat az 

érdeklődőket, akik szeretnék megismerni a Villányi borvidék történetét, a 

szőlőművelés és a bortermelés kialakulását és ennek legfontosabb eszközeit. Az épület 

valaha a világhírű szőlőnemesítő, Teleki Zsigmond présháza volt. 

 Villányi Görögkeleti szerb templom: A görögkeleti vallási színezettel átszőtt szerb 

hagyományvilág a tömegesen kitelepült szerbekkel együtt eltűnt Villányból, s már csak 

foszlányokban él azok emlékezetében, akik félszázaddal ezelőtt megtapasztalhatták a szerbek 

szokásait. A villányi görögkeleti szerb templom ma a magyarbólyi anyaegyházhoz tartozik.  A 

templom országosan védett műemlék. 

 Villányi Református templom: A Batthyány utca és Kölcsey utca találkozásánál egy kis téren 

áll a református templom. Viczencz Ottó tervei alapján 1998- 2001-ig épült. 2001. október 27-

én vette használatba a gyülekezet. Minden vasárnap, és ünnepnapokon 10 órakor van az 

istentisztelet. 

 Templom-hegyi Ammonitesz tanösvény: A tanösvény a villányi Templom-hegy régi 

kőbányájában került kialakításra. Amennyiben Villányból - Villánykövesd felé haladunk, a 

vasútállomás után 500 méterre, az átjáró előtt balra a hegy aljában találunk egy kissé döcögős 

autóparkolót. 

 Villányi pincesor meglátogatása: Villány főutcájára néz a két sorban elhelyezkedő impozáns 

pincesor, a város déli határában is találhatunk elszórt pincéket, bár ezek már nem annyira 

jelentősek, mint az előbb említett társaik. 

Kalkuláció 

 Belépőjegyek 

Villányi Bormúzeum 600 Ft/fő 

Siklósi vár 1900 Ft/fő 

Malkocs bej Dzsámi 350 Ft/fő 
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Vad-és Vadászati Kiállítás: 500 Ft/fő 

 Szállás 2 ágyas szobában (2 éjszakára) 

4500 Ft/fő/éj + IFA (450 Ft/fő/nap) 

 Étkezés: 

Reggeli a Brigadéros Vendégházban 1200 Ft/fő 

Vacsora a Brigadéros Vendégházban 2000 Ft/fő  

Kiajánlott ár összesen: 20 100 Ft/fő 

Egyéb fontos információk:  

 Siklósi Vár 

7800 Siklós, Vajda János tér 8.  

 Malkocs bej Dzámi 

7800 Siklós, Vörösmarty u. 2.  

 Vad és Vadászati Kiállítás 

7800 Siklós, Vajda tér 4.  

 Brigadéros Vendégház 

7800 Siklós, Vajda tér 9. 

 Máriagyűdi Kegyhely 

7800 Máriagyűd, Vujicsics T. u. 66.  

 Klasszicista Batthyány-Motenuovo kastély és Kastélypark 

7754 Bóly, Hősök tere 6.  

 História Hall 

7754 Bóly, Nyárádi u. 2.  

 Villányi Bormúzeum 

7773 Villány, Bem u. 8.   

 Villányi Görögkeleti szerb templom 

7773 Villány, Baross G. u. 11. 

 Villányi Református templom 

7773 Villány, Batthyány Lajos u. 17.  

 Templom-hegyi Ammonitesz tanösvény 

7773 Villány, Villányi Templomhegy Természetvédelmi terület 
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