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1. A KONCEPCIÓ CÉLJA. A VIDÉKI ÖRÖKSÉGRE ÉPÍTŐ TEMATIKUS ÚT 

LEHETSÉGES SZEREPE A TURIZMUS- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSBEN 

Napjainkra a turizmus a világ egyik legfontosabb gazdasági szektorává vált. De nem csak gazdasági, 

hanem társadalmi jelentősége is kiemelkedően fontos. A fejlett országokban már az emberek többsége 

az életminőség alakítójának, az élményszerzés egyik fő forrásának tartja a turizmust. Dinamikus 

fejlődésének köszönhetően 2019-ben már 1,4 milliárd külföldi turistát regisztráltak a világban, és az 

ágazat részesedése a világkereskedelemhez 6%-kal, a világ GDP-jéhez pedig 9%-kal járul hozzá 

közvetlenül vagy közvetett módon (UNWTO1 2019). A hazai turizmusban résztvevő személyek 

számának a meghatározására világviszonylatban nincsenek olyan konkrét adatok, mint a nemzetközi 

turizmus vonatkozásában. Az egyes becslések szerint a belföldi turizmus forgalma a nemzetközi 5-6- 

szorosa is lehet. Az UNWTO egyik 2012-re vonatkozó elemzése szerint is helytálló az, hogy közel 6 

milliárd ember vett részt a belföldi turizmusban. A belföldi turizmus jelentőségére ráerősített a 2020-

as Covid világjárvány is. A turizmus gazdasági hatásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy nem 

elhanyagolható szempont az sem, hogy minden 11-ik munkahely a turizmushoz kötődik. Ha 

kiindulunk az UNWTO 2030-ra vonatkozó prognózisából, mely szerint akkorra a nemzetközi 

érkezések száma eléri az 1,8 milliárdot, érzékelhetjük, hogy a turizmus bővülése 

feltartóztathatatlannak tűnő folyamat, melyet az olyan emberi szükségletek mozgatnak, mint az 

élmények iránti vágyak, a változatosság iránti igények. Meggyőződésünk (és reményünk) szerint ezt a 

folyamatot csak időlegesen állította meg a világjárvány, melynek elmúltával vissza fog állni a 

turizmus fejlődésnek a korábbi trendje. A fejlődés azonban többnyire nem spontán folyamatok 

eredményeként, hanem tudatos tervezés és fejlesztés hatására megy végbe. Ennek hangsúlyozása azért 

szükséges, mert csak ezek segítségével lehet a turizmus hatását optimalizálni (MICHALKÓ, 2003). 

Igazodva a piaci kereslet folyamatosan változó elvárásaihoz, illetve a turizmus területén tapasztalható 

aktuális fogyasztói trendekhez, a turizmus lehetséges fejlesztési területein belül a hangsúlyok 

folyamatosan változnak. Sérülékeny rendszer lévén, a szektorra hatást gyakorolt külső gazdasági, 

természeti, technikai vagy politikai folyamatok is elősegíthetik, vagy visszaesésre kényszeríthetik az 

egész rendszert. A Covid-19 világjárvány okozta válság, illetve a különböző turistamozgást korlátozó 

intézkedések is éreztethetik hatásukat. Ezek előtérbe helyezhetik az alternatív turizmus formáit, 

nagyobb figyelmet kaphatnak az eddig rejtőzködő desztinációk, valamint felértékelődhet a célterületen 

belüli és az azok közötti együttműködés is. A vizsgálati témánk szempontjából szerencsésnek 

mondható, hogy napjainkban a turizmus totális jelenséggé vált, és a földünk szinte valamennyi területe 

érintettje lett a turizmusnak. Így a kisebb jelentőségű, elszórtan fellelhető nevezetességek is meg 

tudnak jelenni a turizmus kínálati oldalán. Ezek láncra fűzése, tematikus utakká fejlesztése, és ezáltal 

erőteljesebb attrakciók létrehozása is előtérbe került a turizmusfejlesztés gyakorlatában. A tematikus 

turizmus fejlesztésének a keretében jöttek létre a kulturális- és gasztronómiai útvonalak is. Ezek 

segítségével eddig még alulhasznosított területek is be tudnak kapcsolódni a turisztikai kínálatba, és új 

desztinációk és útvonalak megjelenését teszi lehetővé, elsősorban kulturális alapokra építve. A 

kulturális útvonalak az elszórtan fellelhető tárgyi és szellemi kulturális erőforrásokat integrálva és 

egymással kombinálva szereznek élményt a turisták számára. A tematikus utak pozitívumai közé 

sorolható, az hogy a fenntartható fejlesztés elveinek megfelelnek, és akár máshol tapasztalt jó 

gyakorlatokra építve, új és innovatív termékek és szolgáltatások előállítását ösztönzik. A helyi, néha 

meglehetősen szerénynek tűnő erőforrásokat, úgy hasznosítja, hogy jelentős hozzáadott értéket 

eredményez. Fontos azt is tisztáznunk, hogy különbségek vannak a tematikus utak és a kulturális 

útvonalak között. A kettő nem egymás szinonimája.  A tematikus utakat gyakran nevezik turisztikai 

                                                 
1 United Nations World Tourism Organization: Az ENSZ Turisztikai Világszervezete 
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terméknek, ám létesítésüknek különböző okai lehetnek: néha teljesen új termékként kerülnek 

kialakításra, néha azonban csupán eszközként szolgálnak meglévő (gyakran újrapozícionált) látnivalók 

interpretálására. Napjainkban a hagyományos tömegturisztikai desztinációk mellett, növekvő esély 

van a vidéki térségek turisztikai kínálatba történő bekapcsolására.  Tanulmányunk célja, hogy az 

Interreg pályázat támogatásával megvalósuló Routes To Roots projekt keretében felmért örökségi 

értékekre alapozva határon átnyúló turisztikai tematikus útvonal koncepcióját dolgozzuk ki Baranya 

megyére, két útvonalon keresztül. Meggyőződésünk szerint a vizsgált terület rendelkezik elegendő 

élményígérettel ahhoz, hogy a célként megfogalmazott örökségturisztikai útvonal megszerveződjön, és 

életképes tematikus útként működjön. Az élménynek központi szerepe van a modern turizmusban. 

Napjaink egyik legjellemzőbb turisztikai irányzata az élménygazdaság térhódítása. Ezzel 

összefüggésben szembetűnő jelenség a kulturális és természeti erőforrásokra épülő termékek 

népszerűségének növekedése, és ezáltal a kulturális turizmus felértékelődése is (PUCZKÓ – RÁTZ, 

2011). A kulturális- és örökségturizmus a turisztikai piac azon szegmensét jelenti, mely a mind a 

kulturális, mind a szellemi és épített örökségen alapuló attrakciókat hangsúlyozza. A kulturális és ezen 

belül az örökségi értékek iránti érdeklődés nem új keletű motiváció. Az emberek évezredek óta azért 

utaznak, hogy egy másik közösség egyedi, vagy egyszerűen csak eltérő jellemzőit, kultúráját 

megismerjék.  Jelen tanulmány az érintett terület magyarországi szakaszával foglalkozik, hiszen a 

horvátországi szakaszra vonatkozó koncepció fejlesztés a horvátországi projektpartnerek feladata. A 

koncepcióban a vizsgált területet alaposan megismerve, az örökségi értékek előzetes feltárását 

követően foglaljuk össze a tematikus utak szervezésére vonatkozó meglátásainkat, a lehetséges 

tematikus út vidékfejlesztésre gyakorolt hatását, és fogalmazzuk meg ajánlásainkat a még 

eredményesebb turisztikai desztináció fejlesztés érdekében.  

2. A KULTURÁLIS TURIZMUS LEHETŐSÉGE A VIDÉKI TÉRBEN 

Mint azt az előzőekben bemutattuk, a kulturális turizmus a világ turizmusának legdinamikusabban 

fejlődő ágazata. Az UNWTO vizsgálata szerint 2015-ben a nemzetközi utazások 40 %-a volt kulturális 

jellegű (UNWTO, 2015), ez 2017-ben mintegy 516 millió utazást jelentett (Richards, G. 2018). 

Természetesen, ha kultúrával foglalkozunk, ennek nem csak turisztikai aspektusait kell vizsgálnunk. 

Az is fontos, hogy mindennapi életben megnyilvánuló kultúra, mely az örökségben és a 

hagyományokban tükröződik, felbecsülhetetlen értéket képvisel a helyi közösségek számára. Amellett, 

hogy formálja és erősíti a közösség identitását, erősíti az emberek közötti megértést és toleranciát. 

Előfordulási területei, megnyilatkozási terepei a következők: a kortárs művészet, nyelv, 

konyhaművészet, zene, kézművesség, népművészet, ünnepek és népszokások, múzeumok és irodalmi 

alkotások stb. A kultúra kulcsfontosságú turisztikai értékké vált, és egyéni sajátosságokkal bíró 

megkülönböztető jegyeket képes kialakítani a turisztikai desztinációk között. (SIEM REAP 

NYILATKOZAT, 2015). A kulturális turizmus fejlesztése ezért nem csak egyszerűen 

termékfejlesztésként értelmezhető, hanem olyan innovatív és kreatív módszer, amely hidat képez a 

társadalmi, gazdasági és humán fejlődéshez. 

A kulturális turizmus a turizmus egyik ősi formája, mely már az antik világban is megjelent. 

Nevezhetjük termékek csoportjának is, mivel további, egyedi sajátosságokat mutató turisztikai 

termékekre bontható, mint például az örökségturizmus, a kreatív turizmus, vallási turizmus vagy a 

kulturális útvonalak (GONDA, 2016). A kulturális turizmus definiálása számos megközelítésben és 

értelmezésben található a hazai és nemzetközi szakirodalomban (MICHALKÓ, 2007; RICHARDS, 

2018; JÁSZBERÉNYI, 2020). Nem rendelkezik széles körben elfogadott, egységes meghatározással, 

melynek oka leginkább a kultúra fogalmának nehezen meghatározható és folyamatosan változó jellege 

(STEINECKE, 2007; JÁSZBERÉNYI, 2014). Az UNWTO már 1985-ben elfogadott egy tágabb 

(fogalmi) és egy szűkebb (technikai) meghatározást az alábbiak szerint: 
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Tágabb fogalom: „Személyek valamennyi utazása, mivel a változatosság iránti emberi 

szükségleteket, az egyén kulturális szintjének növelését, új ismeretek, élmények és találkozások iránti 

vágyait elégítik ki.” 

Szűkebb fogalom: „Személyek kulturális motivációjú utazásai, mint pl. tanulmányutak, művészeti 

előadások, kulturális túrák, fesztiválok és más rendezvények felkeresése, műemlékek és emlékhelyek 

meglátogatása” (UNWTO, 1985). 

Általános megközelítésben a kulturális turizmus olyan utazás, (1) melynek fő motivációja a 

különböző kultúrák, hagyományok megismerése, kulturális eseményeken való részvétel, kulturális 

látnivalók meglátogatása; (2) ahol a turista célja egy kulturális esemény megtekintése (GONDA, 

2016). Ez tehát magában foglalja az épített és szellemi kulturális örökséget, a kulturális attrakciókat, a 

kortárs művészeteket és alkotásaikat, a rendezvényeket, az egyházi helyszíneket és eseményeket 

egyaránt. A terméktípus további részét képezi az egyre inkább fejlődő (élő) ipari örökségen alapuló 

turizmus, mely megjelenése elsősorban a gazdag ipari múlttal rendelkező országokban (PINTÉR - 

CSAPÓ, 2018). 

A legismertebb és leggyakrabban idézett meghatározás az alábbi: „A kulturális turizmus személyek 

olyan utazása, amikor lakóhelyüktől távol eső kulturális attrakciókat keresnek fel, azzal a céllal, hogy 

új információkat és élményeket szerezzenek kulturális igényeik kielégítése érdekében. A kulturális 

turizmus személyek olyan kulturális attrakciókhoz történő minden utazása, mint pl. örökségi 

helyszínek, művészeti és kulturális események, állandó lakóhelyüktől távol” (ATLAS2 1, 2005) 

A téma létjogosultságát jelzi az is, hogy az UNWTO rendszeresen prioritásba helyezi kutatásai és 

publikációi során is. Az Turisztikai Világszervezet 22. Közgyűlésén az alábbi definíciót fogadták el: 

„A kulturális turizmus olyan turisztikai tevékenységek összessége, ahol a látogató fő motivációja a 

tanulás, felfedezés és élményszerzés egy desztináció fizikai és szellemi kulturális 

attrakcióinak/termékeinek „fogyasztása” közben.  Ezek az attrakciók/termékek egy társadalom 

(közösség) olyan megkülönböztető anyagi, intellektuális, szellemi és érzelmi jellemzőit hordozzák, 

melyek közé tartoznak a művészetek és az építészet, történelmi és kulturális örökség, gasztronómiai 

örökség, irodalom, zene, kreatív iparágak, valamint az élő kultúra az életmóddal, értékrendszerrel, 

hiedelmekkel (vallással) és hagyományokkal” (UNWTO 2018).  

Az örökségturizmus a 20. század végén – a 21. század elején a dinamikusan fejlődő turisztikai 

terméktípusok között foglal helyet világszerte, az állandóságot képviselik változó és egységesülő 

világunkban, így egyre nagyobb vonzerővel bírnak az élet minden területén. Hargrove, C. M. (2002) a 

leggyorsabban fejlődő rés-piacnak nevezte. Silberberg, T. (1995) meghatározása szerint „a kulturális 

és örökségturizmus a gazdasági fejlesztés egyik eszköze, azáltal, hogy olyan látogatókat vonz, akik 

érdeklődnek a helyi közösség történelmi, művészeti, tudományos vagy életmódhoz köthető öröksége 

iránt”.  

Ezért jelenik meg gyakran az elmaradott térségekben fejlesztési eszközként is. A fejlődési 

centrumoktól távol eső periférikus vidékek, sokszor valódi rejtett kincsekkel, unikális érdekességekkel 

rendelkeznek, melyek turisztikai hasznosításának éppen napjainkban teremtődik meg a realitása. Az 

örökségi értékeiket azon desztinációk is jól tudják hasznosítani, melyek nem tudják a kínálatukat 

tömegturizmus hagyományos 4S vonzerőire építeni. Az ilyen utazás a rurális kulturális turizmus 

kategóriába szokás sorolni, mely egyben a kulturális környezet, azaz a táj, vizuális és előadó 

művészet, hagyományok és rendezvények megtapasztalását is jelenti. Az örökségre épülő attrakciók 

népszerűsége abból fakad, hogy növekszik a társadalmi igény a „közös múlt”, a gyökerek felderítése 

iránt. Másrészt az adott térség, régió egyediségének, sajátosságainak, örökségének kiemelésével 

előnyre képes szert tenni az erősen kompetitív európai turisztikai termékek piacán. További előnye, 

hogy autentikus, azaz, hogy létező történelmi, kulturális vagy természeti erőforrásokat hasznosít. Ez 
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azt is jelenti, hogy környezettudatos is egyben, mivel az új attrakciók építése helyett a desztinációk a 

múlt hasznosításával néznek egy fenntartható jövő elé (Hargrove 2002). Valójában az utóbbi 

évtizedekben jelentős túlkínálat alakult ki az örökségi attrakciók területén (köszönhetően például több 

kiemelt pályázati program támogatásának). Ebből következően az örökségturizmus erősen verseny- és 

piacorientált termékké vált, így a folyamatos fejlesztés és a termékdifferenciálás létszükséglet lett. A 

kulturális örökségturizmus tehát a turizmus legdinamikusabban fejlődő ága, mely egyre inkább a 

specializáció felé halad. A szakirányosodás egyik lehetséges iránya a vidéki örökségturizmus 

fejlesztése. Az örökségturisták általában felelősségteljes turisták is egyben. Azaz nem csupán kalandot 

keresnek; hanem mélyen érdeklődnek a vidéki kulturális örökség, a történelem, és a régészetet iránt. 

És nem utolsó sorban, az is fontos hogy interaktív kapcsolatra törekednek a helyi lakossággal. 

Fladmark, J. M. (1994) szerint a kulturális örökségturizmus nem csupán az örökség azonosítását, 

menedzsmentjét és védelmét jelenti; hanem segít megérteni a turizmus helyi közösségekre és régiókra 

gyakorolt hatásait, növelni a gazdasági és társadalmi hasznokat, előteremteni a védelemhez, 

marketinghez és promócióhoz szükséges pénzügyi erőforrásokat.  

3. PONTSZERŰ NEVEZETESSÉGEKBŐL VALÓDI VONZERŐ FEJLESZTÉSE 

Számos olyan befolyásoló tényezője van a turizmusnak, amelyeket a helyi hatóságoknak ismerniük 

kell, amikor turisztikai stratégiákat készítenek. Alapvető tendencia, hogy egyre több turista szeretne 

élményeket szerezni a pihenés vagy sportolás során, valamint többet kíván megtudni a meglátogatott 

terület történelméről, kultúrájáról és természeti környezetéről is. Továbbá erőteljesebb figyelem 

fordítódik a helyi termékekre, és a tradicionális helyi gasztronómiára is. Gyorsan terjednek a 

különleges érdeklődést kielégítő formák, többek között a kaland- és, kulturális turizmus, a természet-

megfigyelő, az „óhazába” irányuló utazások és nosztalgia, a gyógy- és a vallási turizmus. Roppant 

népszerűvé vált az ökoturizmus, hiszen sok turista keres új úti célokat és újfajta turisztikai termékeket. 

Egyre többen válnak érzékennyé a környezetvédelem iránt, ezért olyan helyekre szeretnének 

ellátogatni, amelyek jól megtervezettek, és ahol a turizmus nem jelent környezetvédelmi vagy 

társadalmi problémát. A modern és körültekintő turizmusfejlesztésnek tehát figyelembe kell venni a 

fenti szempontokat. Ezek érvényre juttatása nem mindig egyszerű és problémamentes. Gondoljunk 

csak a milliós látogatószámú témaparkok kialakítására, amelyeknek hatalmas az energiaigényük, 

illetve igen jelentős gépkocsiforgalmat generálnak. Napjaink turistájának ugyanakkor soha korábban 

nem látott gazdag kínálatból adódik lehetősége választani. A vonzerő-fejlesztésnek, új attrakciók 

kialakításának ezért a fő célja az, hogy a potenciális fogyasztó ingerküszöbét átlépje és a valódi 

turisztikai vonzerőként fejtse ki hatását. A tematikus utak, sokféleségükből adódóan, eltérő 

motivációjú, érdeklődési körű, demográfiai, szociológiai jellemzőkkel bíró szegmenseket szólítanak 

meg, akik utazási motivációjuk egy adott téma vagy kérdéskör köré összpontosulnak.  

3.1. Tematikus utak 

A tematikus utak voltaképpen már az ókorban megjelentek, majd turizmusipar fejlődése során több 

„kulturális tematikus út” jött létre. Közülük kiemelkednek a zarándokutak, melyek a középkorban is a 

legjelentősebb tematikus utaknak számítottak. Az újkorban a nemesség, később a polgárság egyes 

köreiben elterjedtté vált Nyugat–Európa ismert desztinációinak egy kulturális út keretében történő 

meglátogatása (Grand Tour). A múlt század első felében az aktív turizmus népszerűbbé válásával 

túraútvonalakat jelöltek ki Európa szerte (például a Kék-túra útvonala). Az első bor utak is a 20. 

század első felében jelentek meg először Németországban, majd Európa mind több országában. Az 

első hivatalosan is elismert kulturális útnak a Santiago de Compostellai Szent Jakab út tekinthető, 

amelyet az Európa Tanács 1987-ben nyilvánított tematikus útnak (Ekkor jött létre az Európai 

../../../../../../../../../../Downloads/kektura.lap.hu
http://www.culture-routes.lu/
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Kulturális Utak Intézete is, Luxemburgban). A ma legnépszerűbbnek tartott tematikus utak az 1990-es 

években alakultak, de látogatottságuk csak a 2000-es évek elejétől növekszik rohamosan. Ezek közül 

népszerűek a filmturisztikai (az első 1999-ben alakult Szex és New York, de a Gyűrűk ura filmek 

forgatási helyszínei is sok turistát vonzanak), a kulturális (pl. Loire menti kastélyok útja), a 

geoturisztikai (1997-ben jött létre a Geopark hálózat) és az ipari örökség útjai is (Ipari Örökség 

Európai Útja, a Sziléziai Vajdaság Ipari Örökség Útja) útvonalak. Léteznek gasztronómiára alapuló 

utak (a bor utak mellett, ilyen a hagyományos helyi termékekre épülő spárgaút, szilvaút, sajtút, vagy 

az erdélyi borvizes forrásokat bejáró út), néprajzi szempontok alapján kialakított, egyes 

népcsoportokat bemutató utak (például a 2005-ben kialakított Palóc út), híres emberek életútjának 

bizonyos pontjait felfűző utak (Liszt Ferenc tematikus út), a hagyományos kézműves mesterségeket 

bemutató utak (Deutsche Fachwerk Straβe) (Jónás-Berki M. et al. 2011) 

A tematikus út célja a már meglévő, pontszerű értékek összekapcsolásával élményláncolat létrehozása. 

A turisztikai termékfejlesztésnek ez egy fenntartható és felelősségteljes módja. Nem hoz létre olyan 

erőforrás-pazarló új nagy rendszert, ami a pontszerűen megvalósuló jelentős turisztikai attrakció 

fejlesztésekre jellemző. Azért, hogy még inkább rávilágítsunk a tematikus út fejlesztésének 

környezetbarát mivoltára, összehasonlítjuk a pontszerű és nagyléptékű attrakciófejlesztéssel. A két 

különböző típusú fejlesztést 10 szempont alapján vizsgáljuk (1. táblázat). 

1. táblázat 

A pontszerű attrakció fejlesztés és a tematikus utak fejlesztésének hatásrendszere 

Szempontok 
Pontszerű, jelentős kapacitású 

attrakciófejlesztés 
Tematikus út 

Környezeti hatások 

1. Közlekedés 
Koncentráltan nagy forgalmat 

generál. 

Elteríti a forgalmat, törekszik 

alternatív megoldásokra térbe és 

időben is (pl. Greenway). 

Kevésbé forgalmas helyeket is 

bevon a rendszerbe. 

2. Energia igény Jelentős, új kapacitásokat köt le. Nem igényel új kapacitást. 

3. Tőke igény Jelentős. Külső forrást igényel. 

Nem jelentős, a helyi lakosság 

is bekapcsolódhat. Több kis 

léptékű fejlesztés a jellemző. 

Gazdasági hatások 

1. Turizmus keresleti és kínálati 

mutatói (pl. vendégéjszaka 

szám, szálláskapacitás) 

Jelentős hatás, többnyire új 

szálláskapacitás is kiépül a 

hatására. 

Jelentős, de nehezen mérhető 

hatás, mert a turisták 

megoszlanak a térben. 

2. Helyi lakosság 

Nincs nagy hatása. A haszonból 

a befektetők részesülnek. A 

döntéshozói pozíciók térségen 

kívüliek. 

A helyi lakosoknál realizálódik 

a gazdasági haszon. A lokális 

gazdaságot jelentősen fejleszti. 

Helyben születnek a döntések. 

3. Helyi termékek és helyi 

szolgáltatások bevonása 

Nem jellemző. Globalizált 

piacról szerez be. 

Tipikus. Jó áron tudják a helyi 

terméket és szolgáltatást 

értékesíteni. 

4. Foglalkoztatási hatás 
Helyi lakosság számára 

munkahely, de sok 

Teljes mértékben a helyi 

munkahelyek megtartását 

http://www.culture-routes.lu/
http://www.europeangeoparks.org/
http://www.palocut.hu/
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„vendégmunkás”. erősíti, illetve újakat generál. 

Társadalmi hatások 

1. Értékteremtés, értékmegőrzés 

Nincs. Ha kimegy a divatból, 

akkor még környezeti probléma 

is lehet. 

Jelentősen hozzájárul az  

értékek feltárásához, 

fejlesztéséhez, megőrzéséhez. 

2. Társadalmi kohézió Nincs ilyen hatás. 

Erősíti a társadalmi kohéziót, 

sok esetben formalizált civil 

szerveződések is létrejönnek. 

Erősíti a helyi identitást. 

3. Képzési, oktatási, kulturális 

hatás 
Nincs vagy gyenge. 

Elősegíti a tradicionális tudás, 

szakmák fennmaradását, a 

hagyományok átörökítését. 

Forrás: saját szerkesztés 

  

A fenti táblázatban bemutatott összehasonlító elemzésből is látható, hogy mind a fenntartható fejlődés 

elveinek érvényesülése, mind pedig a vidékfejlesztési célok megvalósulása szempontjából a tematikus 

utak fejlesztését hatékonyabb eszköznek tekintjük, mint a pontszerűen megvalósuló nagy léptékű 

attrakciófejlesztést. Tehát a tematikus út fejlesztés a turizmusfejlesztésnek egy szelíd és 

környezetbarát módja. „A tematikus utak természeti vagy mesterségesen létrehozott látnivalókat 

kötnek össze, egy bizonyos téma alapján, s ezek a látnivalók a közlekedés valamely formájának 

segítségével megközelíthetők. A fenntarthatóságra tekintettel, a tematikus utak az ismeretszerzést és a 

szórakozást egy időben szolgálják” (Puczkó L.  Rátz T. 2011). A téma-alapú útvonalak szervezése 

akkor lesz sikeres és a létre hozott tematikus út pedig vonzó, ha a téma nem csupán a desztináció 

imázsához kötődik, hanem az útvonal mentén a szolgáltatásokban is megjelenik, azaz a turisztikai 

szuprastruktúra is hordozza az útvonal témájának a sajátosságait. (pl. szálláshelyek, vendéglátás, 

ajándéktárgyak, egyéb kiegészítő szolgáltatások). Az útvonal alapú turizmus tulajdonképpen a 

turisztikai desztinációk fejlesztésének piac-vezérelt megközelítése (Lourens, M. 2007). Kialakításuk 

koncepciójából kiemelést érdemel annak ténye, hogy a tevékenységek és attrakciók egybefűzése 

fejleszti az együttműködés kultúráját, és partnerséget generál a szolgáltatók, az érintett közösségek és 

a szomszédos térségek között, így járulva hozzá a turizmuson keresztül a gazdasági fejlődéshez 

(Briedenhann, J.  Wickens, E. 2004). Ez a folyamat különösen fontos a kevésbé fejlett rurális 

térségekben. A kulturális útvonalak az örökség újfajta megőrzési és hasznosítási módját jelentik. A 

kulturális útvonalak fogalma egyaránt jelent egy turisztikai terméket, illetve egy speciális módszertant 

Az ICOMOS3 Kulturális Útvonalak Kartája szerint (ICOMOS 2008):  “Bármely kommunikációs 

útvonal, legyen az közúti, vízi, vagy egyéb, mely fizikai formájában meghatározott, dinamikus és 

történelmi funkcionalitása jól meghatározható feladathoz kötött, és eleget tesz a következő 

feltételeknek: (1) Embercsoportok interaktív mozgásából ered, tükrözi javak, tudás és értékek 

folyamatos és egymásra ható áramlását emberek, országok, régiók vagy kontinensek között, jelentős 

nagyságrendű időm keresztül. (2) Megjelenik benne az érintett kultúrák térben és időben való kölcsön- 

és egymásra hatása, mely megjelenik fizikai és szellemi értékeikben; (3) Létrejöttével a történelmi 

kapcsolatok és kulturális értékek egy komplex, dinamikus rendszerben integrálódnak.”  Jelen 

tanulmány keretein belül is szükséges az hangsúlyozni, hogy különbséget kell tenni a tematikus 

(turisztikai) és a kulturális útvonalak között. A kulturális útvonalat „a szó szoros értelmében nem 

kitalálják vagy megtervezik: hanem felfedezik” – azaz történelmi jelentőséggel bíró, fizikai 
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valójukban létező utakat jelent. Ezzel szemben az általunk vizsgált turisztikai útvonalat fogyasztói 

érdeklődés, földrajzi szerkezet, megközelíthetőség, látnivalók, vagy bármely más szempont szerint 

megtervezik. Maga az így létrehozott tematikus út nélkülözheti a történelmi hitelességet, de az 

attrakciók, amin nyugszik, amelyeket összeköt, azok autentikusak és örökségi értéket képviselők kell, 

hogy legyenek. A kulturális utak esetében meghatározó alapfeltétel, hogy az adott útvonal a 

történelem jelentős időszakán keresztül szolgált emberek, áruk, eszmék, tudás és értékek áramlására és 

forgalmára. Ezek a kölcsönhatások természetesen tárgyi emlékeket is hagytak maguk után (pl. 

építészeti, művészeti és más hasznos tárgyakat), azonban számos szellemi értékkel járultak hozzá a 

kollektív emberi lélekhez, mely a szellemi örökség részévé vált. Ezek kifejeződése is megtalálható az 

útvonalak mentén. A kulturális útvonalak – tehát – olyan, a történelem során valóban létezett 

útvonalak leképezései, melyeket főként kereskedelmi, katonai célokra használtak, az utazás színterei 

lettek (Mint például a selyem út). Ide tartoznak továbbá zarándoklatok nyomvonalai is (Mint például a 

napjainkban hatalmas népszerűségnek örvendő El Camino). Ha a kulturális útvonalak előbbiekben 

részletezett definíciójára gondolunk, akkor láthatjuk, hogy a legmélyebb gyökerekkel és a legnagyobb 

hatással minden bizonnyal a zarándokútvonalak bírnak. Ezek némelyike már sok száz éves múltra 

tekint vissza, és jelentősen hozzájárultak az európai identitás kialakulásához. A vizsgált területet, 

Baranya megyét három fontos zarándokút is érinti a nemzetközi Mária Út, a Magyar Zarándokút, 

illetve a Szent Márton Zarándokút. Ezek egyes szakaszai átfedésben lehetnek a készülő vidéki 

örökségturisztikai út nyomvonalával. Ezt nem tartjuk problémásnak, sőt inkább hasznos lehet, a 

kölcsönösen előnyős szinergiák kiaknázása érdekében.  

4. A FŐBB TURISZTIKAI TRENDEK ÖSZTÖNZŐ HATÁSA A TEMATIKUS UTAK 

FEJLESZTÉSRE 

A helyi hatóságoknak, a fejlesztések gesztorainak tudatában kell lenniük a legfontosabb és 

legaktuálisabb nemzetközi turisztikai tendenciákkal annak érdekében, hogy turisztikai fejlesztési 

stratégiáik találkozzanak a turisták jelenlegi és jövőbeni elvárásaival, és szolgálni tudják a turizmus 

fenntarthatóságát.  

A fontos minőségi trendek közül az alábbiakat emeljük ki: 

 Egyre több turista kíván részt a szórakozásból, sportból és kalandokból, akar többet tudni a 

meglátogatott terület történetéről, természeti és állatvilágáról. Ma a turisták fizikailag és 

szellemileg egyaránt aktívabbak, mint korábban. Ezért a tematikus utak kialakítása során 

figyelembe kell venni a szellemi és fizikai aktivitás iránti szükségletet. 

 Egyre több turista szeretné kielégíteni különleges érdeklődését, gyakorolni hobbiját. Sokféle 

különleges érdeklődést kielégítő turizmusforma létezik, amelyek a természetre és az állatvilágra, a 

történelmi helyszínekre, a kulturális modellekre, a gazdasági tevékenységekre és a szakmai 

érdeklődésre épülnek. A tematikus utak fejlesztése során logikusan át kell gondolni a lehetséges 

nagy hobby csoportok felé történő nyitást (pl. bakancsos turisták, madármegfigyelők, 

természetfotósok, kerékpárosok, horgászok, gasztronómia iránt érdeklődők stb.). 

 Sok helyen válik fontossá a „vissza a gyökerekhez” motivációjú és nosztalgiaturizmus, amelynek 

keretében a turisták elődeik szülőföldjét vagy óhazájukat keresik fel.  

 A szent helyeket felkereső személyek vallási turizmusa továbbra is jelentős marad. A frekventált 

és tömegturizmust generáló zarándokhelyek mellett erősödik az új fejlesztésű, kevésbé felkapott 

zarándokutak iránti kereslet. A zarándokutakba célszerű a helyi kulturális értékeket is beintegrálni, 

így komplexebb tematikus utat kialakítani. 

 Egyre több turista keres új úti célokat és új turisztikai termékeket. Ez számos lehetőséget kínál az 

új turisztikai területek kiépítéséhez, eddig turisztikai szempontból rejtett területek bekapcsolására. 
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 Egyre több turista törekszik egészségi állapotát megőrizni és javítani, nagy a fejlődés a 

gyógyfürdők és fürdők terén. A hagyományos szállodákban és üdülőhelyeken is felszerelnek 

testedzést szolgáló eszközöket. Ismét nagy az érdeklődés a hagyományos gyógymódok iránt. 

Ezzel összefüggésben felértékelődik az egészséges, tiszta környezet, az allergén növényektől 

mentes területek.  

 Számos turista évente többször, de rövidebb időre megy szabadságra. Ez lehetővé teszi több 

turisztikai desztináció kialakítását, a desztinációk számára pedig azt, hogy a turisták számára 

minden évszakban tudjanak szolgáltatásokat és programokat ajánlani. Ezért a tematikus utak 

esetében is törekedni kell arra, hogy azok mind a négy évszakban élményeket kínáljanak a 

látogatóknak.  

 A várható élethossz kitolódásával egyre több idős, de aktív, köztük számos jómódú nyugdíjas 

utazik.  A mozgássérültek és más fogyatékkal élők is nagyobb számban utaznak turistaként, és 

számos szolgáltatást, ellátást terveznek a számukra. 

 A turisták egyre tapasztaltabbá és igényesebbé válnak utazási szokásaikban is. A turisztikai 

költéseik ellenében jó minőségű attrakciókat, ellátást és szolgáltatást kívánnak igénybe venni, 

továbbá figyelnek a megfelelő ár-érték arányra is. 

 Egyre jelentősebb a környezetvédelmi és társadalmi szempontból érzékeny turisták aránya is. Ők 

jól tervezett és kevésbé szennyezett célterületeket keresnek; s a környezeti és társadalmi 

problémákkal birkózó, rosszul tervezett desztinációkat igyekeznek elkerülni. Az ökológiai 

lábnyomukat az üdülése alatt sem kívánják növelni, és szívesen veszik, ha az általuk generált 

turisztikai haszonból a helyi lakosság is részesül. 

 Egyre több turisztikai desztináció törekszik a turisztikai fejlesztés tervezett és menedzselt 

megközelítésére. Igyekeznek olyan jó minőségű turisztikai rendszert kialakítani, amely nem 

gerjeszt környezeti és gazdasági problémákat, optimalizálja a gazdasági előnyöket. Ennek pedig 

egy kézenfekvő eszköze a tematikus út fejlesztés. 

Napjainkra fontos tendenciává vált, hogy a turizmus fejlesztése egy adott térségben részben szolgálja a 

természeti környezet, a történelmi helyek és a kulturális hagyományok megőrzését is. Az ökoturizmust 

(irányított természeti turizmust) és a kulturális turizmust sok helyen azzal a céllal fejlesztik, hogy 

ezzel is elősegítsék az értékek megóvását. Különösen fontos ez olyan térségekben, amelyeknek a 

hagyományőrző programok megvalósításához korlátozottak a forrásaik. Ugyancsak nemzetközi 

törekvés, hogy a turizmus kereskedelmi szolgáltatásait a magánszektor nyújtja ugyan, de a kormányzat 

minden szinten továbbra is felelős marad a turizmus általános menedzseléséért. Így valósíthatja meg 

az országos, regionális és helyi környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági célokat.  

5. AJÁNLÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 

A turisták jellemzően az attrakciók és a különböző hagyományőrző rendezvények miatt látogatnak el 

egy-egy vidéki térségbe. Ha sikert kívánunk elérni, gondosan kell megtervezni, megvalósítani és 

menedzselni ezen látnivalókat és programokat. Különösen fontos a nagy kreativitású bemutatás, 

amelynek, informatívnak, érdekesnek, valamint lehetőség szerint újszerűnek kell lennie a látogatók 

számára. A hangsúlyt szándékosan helyezzük a kreativitásra. Ez nem egyenlő a költséges installációk 

vagy a nagyléptékű beruházások megvalósításával. Hiszen sok esetben egy-egy elfeledett örökségünk 

(akár gasztronómiai, akár kézműves) felelevenítése, turisztikai hasznosítása már kellemes élményeket 

jelenthet a turisták számára (Minorics T. 2013). A vidéki attrakciók legtöbb típusát ma úgy tervezik, 

mint a térség környezeti és kulturális örökségének megőrzését és bemutatását, mégpedig a helybéliek 

és a turisták számára egyaránt. Az örökségi és természeti attrakciók (természeti parkok, régészeti és 

történeti helyszínek, kulturális hagyományok) turizmus számára történő tervezése önálló, nagy 

kreativitást és holisztikus látásmódot igénylő szakma. Vannak azonban olyan általános megközelítések 
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és elvek, amelyek a legtöbbjükre érvényesek. A projekt során feltárt jó gyakorlatot is kielemezve az 

alábbi ajánlásokat fogalmazzuk meg: 

 

 A fejlesztések összhangjának megteremtése. 

Valamennyi környékbeli lakossági és más, a turizmussal akár csak közvetetten is kapcsolatba 

hozható fejlesztés figyelembevétele, valamint a tervezett tematikus úttal való kapcsolatuk 

mérlegelése. Ennek során szorgalmazni kell a helyi lakosok bevonását és biztosítani kell azt, hogy 

részesülhessenek a turizmus által biztosított haszonból. 

 A fejlesztési és megőrzési célok arányának a meghatározása.  

Az országos, a regionális és a helyi természetvédelmi és műemlékek fenntartására vonatkozó 

politikák és egyéb, turizmusra vonatkozó stratégiák figyelembevételével. 

 A környezeti elemzés elkészítése. 

Minden különleges felmérés elvégzése elengedhetetlen. Például az állatvilágé, a sebezhető 

ökológiai rendszereké és a régészeti vagy történeti műemlékeké, a megőrzendő és bizonyos 

esetekben fejlesztendő vagy helyreállítandó különleges környezeti térségek és helyszínek 

meghatározásával. 

 A környezeti értékek megőrzése és a Biodiverzitás védelmének biztosítása. 

A tematikus utak kialakítása során fokozottan érvényt kell szerezni a környezeti értékek 

megőrzésének, a Biodiverzitás védelmének és a környezeti nevelés előtérbe helyezésének. A 

fejlesztés során kiemelt körültekintéssel kell figyelni a flóra, fauna, valamint a régészeti vagy 

történelmi emlékhelyek helyszíneinek védelmére, megóvására. 

 A teherbíró képesség megállapítása. 

A teherbíró képesség feltérképezése fontos a látogatói használat típusaira vonatkozó feltevések és 

hatékony látogatószervezési és -áramlási modellek alapján. 

 Az attrakciós terv megfogalmazása. 

A stratégián belül nagy figyelmet kell fordítani az alternatív tervek elkészítésére és értékelésére, a 

végső, optimális terv kiválasztására, illetve a javasolt fejlesztés időbeosztására is. A lehető 

legnagyobb figyelmet kell szánni a környezeti tervezés alapelveire és a megőrzési intézkedésekre, 

a helyes interpretációs eszközök kiválasztására. (Ezek ne megfizethetetlenek és bonyolultak, 

hanem praktikusak és kreatívak legyenek.) 

 A környezeti és a társadalmi hatások végső elemzése. 

A tematikus út létrehozását követően is szükséges a különböző hatások elemzése, valamint ezek 

alapján a szükséges módosítások végrehajtása a terven. 

 A legoptimálisabb szervezeti forma meghatározása. 

Az attrakció menedzselésére determinálni szükséges a legalkalmasabb szervezeti formát, beleértve 

a majdani dolgozók szükséges képzését. 

 A gazdasági és a pénzügyi elemzés végrehajtása. 

A fejlesztési és működési költségek, valamint a tervezett bevételek becslésével szükséges 

elvégezni a vizsgálatokat. Külön figyelem fordítandó a helyi lakosok előnyeire, a 

munkaerőigényre, a helyi bevételekre, a kis turisztikai vállalkozások fejlesztésére és a projekt 

társadalmi hasznosságára is.  

 A marketing terv készítése. 

A közösségi marketing (önkormányzat, TDM, járás stb.) segítségével elérhető a tematikus út 

ismertségének a folyamatos növelése. 

 Rendszeres képzések biztosítása a helyi lakosok számára. 

Javasoljuk, hogy tematikus út témájához kapcsolódóan legyenek rendszeresen képzések a helyi 

lakosok számára. Ezzel erősödik a kötődésük a turizmushoz, és szélesedik a projekt társadalmi 
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beágyazottsága, illetve a képzések azt is elősegíthetik, hogy szolgáltatást nyújtó vállalkozóként 

bekapcsolódjanak a kínálat bővítésébe. 

Meggyőződésünk szerint a fenti elvek betartásával lehet egy-egy tematikus út fejlesztése során annak 

turisztikai és vidék-, illetve térségfejlesztési hasznát optimalizálni. 

6. A KINCSES BARANYA VIDÉKI ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI TEMATIKUS ÚT 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI 

ELVÁRÁSOK 

A létesítendő útvonalra vonatkozó javaslatainkat német szakemberek bevonásával készítettük. 

Németország a tematikus utak létrehozásában jóval előttünk jár, hiszen több száz tematikus útja közül 

jó néhány nemzetközileg is ismertté vált már. Ezért mint jó gyakorlatot szem előtt tartva, a 

németországi minősítési rendszer kritériumaira építve dolgoztuk ki a javaslatainkat.  

A DTV4 (Német Turisztikai Szövetség) már 1981-ben irányelveket, majd 1996-ban (az ADAC-vel 

közösen) tervezési támpontokat fogalmazott meg a tematikus utak minősítésére vonatkozóan. 

Nemrégiben újra a fejlesztések előtérébe kerültek a német turisztikai útvonalak („Deutsche 

Ferienstraße5”) minőségi követelményeinek harmonizálása, amelyeket egy szakértőkből álló 

workshop keretein belül dolgoztak ki. A minőség tudatossá válásának erősítése mellett fontos a 

meglévő, és kiváló minőségű turisztikai útvonalak láthatóvá tétele. A kritériumok megfogalmazódtak 

és céljuk, hogy a fenntartók számára irányelvként, a vendégek számára pedig tájékozódásul 

szolgáljanak. Hosszú távú cél pedig a turisztikai útvonalak sikeres és fenntartható fejlődése, valamint a 

németországi turizmus aktív támogatása. Sajnos Magyarországon még semmilyen szabályozása 

nincsen a tematikus utak létrehozásának, és nincsen minősítési kritérium rendszer sem. Gyakorlatilag 

bárki létrehozhat tematikus utat, mindössze az út „tulajdonosának” a kijelentése elég ahhoz, hogy 

valamit tematikus útnak nevezzenek. Belátható, hogy ez sem a minőségre, sem a működtetés 

tartósságára nem nyújt semmi féle garanciát. Jelen projektünk esetében éppen ezért javasoljuk a 

németországi kritérium rendszer szem előtt tartását a fejlesztés során. Az alábbi minőségi feltételek 

feladata annak meghatározása kell, hogy legyen, hogy mitől válhat valami „tematikus turisztikai 

útvonallá”, illetve, hogy kiemelje a minőségi garanciákat útvonalak tekintetében. Célunk, hogy ezek a 

szempontok a fenntartók számára irányelvként, a vendégek számára pedig tájékozódásul 

szolgálhassanak. 

 A minősítési kritériumok átfogó bemutatása: 

1. A tájhoz, vagy a helyi kultúrához kapcsolódó vezértematika kiválasztása, amely megjelenik az 

elnevezésben is.   

2. Egyértelmű és megszakítások nélküli útvonalvezetés alkalmazása, autópálya vagy autóút 

beiktatása nélkül. Ezen felül folyamatos, a hazai szabályozásnak megfelelő útjelző táblák 

használata szükséges. 

3.  Egyértelműen meghatározott, felelős fenntartót kell kiválasztani. Szükséges tehát egy 

koordinátor szervezet, amely a jó gazda gondosságával menedzseli a tematikus utat.  

4.  Szükséges egy vagy több információs központ létrehozása vagy kijelölése, amely 

kapcsolattartásul szolgál mind a turisták, mind a szolgáltatók, mind a társaság tagjai és 

partnerei számára is.  

                                                 
4 Deutsche Tourismusverband 
5 www.ferienstrassen.info 
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5.  Professzionális turisztikai marketing tevékenységével kell a tematikus út piaci jelenlétét 

erősíteni. 

6.  Folyamatos minőségbiztosítással kell a szolgáltatások színvonalát ellenőrizni, fejleszteni. 

6.1 Tájhoz, vagy a helyi kultúrához kapcsolódó vezértematika kiválasztása 

A turisztikai útvonal az érintett térség országútjain tartósan és pontosan meghatározott olyan 

útszakasz, amely az utazó számára tematikailag lehatárolható látnivalókat (attrakciókat) nyújt. 

Ezért a turisztikai útvonalak legfontosabb feladatai egy táj vagy egy kulturális téma 

„megtapasztalhatóvá” tétele – az alábbi, kettős értelemben: 

 „megtapasztalhatóvá tétele” a földrajzi utaknak, amelyek összekötik a hozzákapcsolt 

attrakciókat (POIk). 

 „megtapasztalhatóvá tétel” az utak mentén található turisztikai kínálatnak, szolgáltatásoknak 

(POIk), amelyek az utazó számára bepillantást nyújtanak a vezértematikába. 

A turisztikai útvonal vezértematikus elnevezését vagy a táj elnevezése, amelyen át a turisztikai út 

halad, vagy pedig az a téma kell, hogy adja, amelyet a turisztikai útvonalon elsősorban tapasztalunk. 

Jelen estben ez a téma a vidéki kulturális örökség. 

6.2.   Egyértelmű útvonalvezetés és megfelelő útjelző táblák 

A turisztikai útvonalaknak olyan útszakaszokat kell felölelniük, amelyek azok speciális tematikáját 

megtapasztalhatóvá teszik, mint például különleges tájakat, vagy tematikus jellegzetességeket. Szem 

előtt kell tartani a meglévő infrastruktúrát és a közlekedési szabályokat.  Kiemelendő, hogy az 

útvonalnak folyamatosnak kell lennie. Kivételt képezhet egy-egy kitérő a nevezetességekhez, vagy 

egyéb különös érdeklődésre számot tartó pont. 

Az útvonal kialakítása során figyelembe kell venni a forgalomirányító intézkedéseket. A pontos 

útvonalvezetésnek kötelező jelleggel kell bírnia és azt rögzíteni kell. Ennek eredményeképpen az 

információs anyagok sem vesztik el olyan hamar az aktualitásukat. Csak olyan utakat válasszunk, 

amelyek évszaktól függetlenül is járhatók. Ne vonjunk be egy turisztikai útvonalba olyan szakaszokat 

vagy gazdasági utakat, amelyek bármely okból (költési idő, állatok vonulási útvonala, ártér) az év 

rövidebb, vagy hosszabb időszakán keresztül zárva lennének. A pontos útvonalat nemcsak papíralapú 

térképek, hanem GPS-track (nyomkövetés, helymeghatározás) formátumban is el kell készíteni, és 

azokat is a megfelelő módon kommunikálni kell a nyilvánosság felé. Ha az útvonal vezetésében 

változás következne be, úgy annak megfelelően egy új GPS-trackot kell készíteni vagy a régit 

korrigálni kell.  

Mindezen kritériumoknak megfelel a „Kincses Baranya” tematikus út mindkét tervezett nyomvonala: 

Németországban a turista útvonalak egységes útjelző tábláit a „Turista útvonalak táblarendszerét 

szabályzó irányelvek” [Richtlinien für die touristische Beschilderung /RtB/] szerint helyezik el. 

Kivonatok a Turista útvonalak táblarendszerét szabályzó irányelvekből 

A Közúti közlekedésről szóló törvény [Straßenverkehrsordnung /StVO6/] a turisztikai jelzőtáblákat 

három csoportba sorolja (2. táblázat). 

2. táblázat 

A turisztikai útjelző táblák csoportosítása 

                                                 
6 www.stvo.de 
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A turisztikai útvonal 

funkció megjelölésével 

A turisztikai útvonalra 

vonatkozó céllal 

A turisztikai útvonal 

útjelzéseként 

Példa 

  

 

 

 

Alkalmazás 

A turisztikai útvonal 

megerősítése. A táblán az 

útvonal neve és esetleg 

egy szimbólum található. 

Csomópontoknál az 

útvonal további irányának 

közlésére. A táblán az 

útvonal megnevezésén 

kívül az irány is 

megjelenik. 

Amennyiben a vonatkozó 

cél és irány nem adható 

meg, kivételes esetekben 

nyilat is alkalmazhatunk 

az irányjelzéshez 

szimbólumként. 

Elhelyezés 

Az úttest jobb szélén, 

fontos kereszteződések és 

útelágazások után. 

A irányjelző tábla (sárga) 

előtt (lakott területen 

belül) min. 50 m, illetve 

(lakott területen kívül) 

min. 100 m. 

Additív, az előző 

táblákhoz és (sárga) 

útjelző táblákhoz. 

Forrás: saját szerkesztés 

Hazánkban A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. kizárólag az alábbi, idegenforgalmi 

nevezetességre utaló tábla kihelyezéséhez adja szakmai hozzájárulását, a műszaki 

paraméterek és a látványtervek elfogadása a Magyar Közút Zrt. hatáskörébe tartozik. Az 

MTÜ elsősorban azt vizsgálja, hogy a tábla kihelyezhető-e turisztikai relevancia 

szempontjából. 

 

Az alábbi táblatípusok engedélyeztetése kizárólag a Magyar Közút Nonprofit Nzrt. 

hatáskörébe tartozik, az engedélyezési folyamatban a Magyar Turisztikai Ügynökség nem 

vesz részt. 

1. Idegenforgalmi útirányjelző táblák 
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2. Idegenforgalmi tájékoztató táblák 

 

3. Helyjelölő táblák 

 

 

 

 

 

 

4. Térképes gyűjtőtáblák 

 

 

 

 

 

 

A táblák elkészítésére és kihelyezésére vonatkozó előírásokat az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 

2-1.133 dokumentum tartalmazza. A hatályban lévő Útügyi Műszaki Előírás a Magyar Közút 

Nzrt. honlapján lehet elérni. 

6.3 Felelős fenntartó és koordinátor szervezet 

A turisztikai útvonalak működésének feltétele a fenntartó, aki a turisztikai útvonal tervezéshez és a 

sikeres értékesítéshez a szervezési és anyagi erőforrásokat, illetve a humán erőforrásokat 

fenntarthatóan biztosítja. A turisztikai útvonal fenntartója lehet egy önálló szervezet, mint például egy 

bejegyzett egyesület, vagy egy, a már meglévő szerkezetből kialakuló desztináció management 

szervezet. A szervezet kötelező jellegű feladata a koordináció, melyre azért van szükség, mert fontos 

az egyes helységek/szolgáltatók és a turisztikai útvonal célkitűzéseinek és marketing akcióinak 

összehangolása annak érdekében, hogy a potenciális vendég előtt egy egységes turisztikai ajánlat 

jelenhessen meg.  

6.4. Információs központ működtetése 
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Az információs központ kielégíti a turisták információs igényeit és biztosítja a belső 

információáramlás a szolgáltatók, illetve a fenntartó szervezet tagjai és partnerei között. Az 

információs központ a vevők (külső) és a turisztikai útvonal szolgáltatóinak és partnereinek (belső) 

kapcsolattartására szolgál. Ma a vásárló az ügyfélszolgálatot és a felvilágosítást is egy kézből szeretné 

kapni.  Ebből kifolyólag annak feladata, hogy az úttal kapcsolatos tervezéshez szükséges valamennyi 

információval folyamatosan szolgáljon. Az központnak a hét legalább öt napján, telefonon és írásban 

elérhető kell, hogy legyen. Az elérhetőségét valamennyi marketing csatornán keresztül kommunikálni 

kell. Ennek előfeltétele a megfelelő humán erőforrás.  

6.5. Professzionális turisztikai marketing 

A turisztikai útvonalak marketing kooperációjának, valamint a tematikus marketingnek fontos 

eszközei azon települések számára, amelyeket a turisztikai útvonal magába foglal. 

Belső marketing 

Egy célcsoport orientált ajánlati politika és egy összehangolt, egységes külső marketing alapja a jól 

kialakított hálózat és a turisztikai útvonalba bekapcsolt összes szolgáltató és partner közötti rendszeres 

kommunikáció.  

Külső marketing 

 Egy egységes arculat és logó következetes használata. 

 Nyomtatott turisztikai, információs prospektusok, szórólapok és térképek. 

 Korszerű online megjelenés, amely valamennyi releváns információt tartalmaz (pl. digitális 

útvonalvezetés). 

 Amennyiben a turisztikai útvonal nemzetközi: angol, német illetve más, releváns nyelven 

történő hozzáférés biztosítása, a mindenkori célcsoport elérésének érdekében. 

6.6. Folyamatos minőségbiztosítás 

A turizmus interdependens rendszer, azaz turisták elégedettségét a komplex szolgáltatás csomaggal 

szemben nagyban befolyásolja az, hogy a leggyengébb szolgáltató teljesítményét hogyan értékelik. 

Ezért az összes szolgáltatásnak egymáshoz minőségben közelinek és megfelelő színvonalúnak kell 

lennie.  Fontos cél a folyamatos fejlődés és a minőség folyamatos javulása! A turisztikai útvonal az 

elinduláskor és minden harmadik évben végezzen egy monitoring vizsgálatot, önkontroll céljából. A 

művelet elvégzése során a turisztikai útvonal valamennyi alkotóelemét és termékeit minőségi 

szempontból analizálni és optimalizálni kell. Mivel nincs kimondottan a turisztikai útvonalak számára 

meglévő monitoring rendszer, ezért nélkülözhetetlen a saját minősítési rendszer kialakítása és a saját 

felelősségi körben elvégzett minőségellenőrzés. Ehhez jó példát szolgáltatnak a borúti minősítési 

rendszerek (Villány-Siklósi Borút7, Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület8) és a Dél-Dunántúli 

Ökoturisztikai Klaszter hunyoros ökoturisztikai minősítése.9  

6.7. Checklist 

                                                 
7 www.villanyiborvidek.hu/hu/rolunk/borut-egyesulet/minosites 
8 www.badacsonyiborut.hu/borut-egyesulet/minositesi-rendszer 
9 www.gyeregyalog.hu/okoturisztikai_minostites 
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Az alábbi checklist a minőségi kritériumokhoz igazodik. Segítséget nyújt az egyéni monitoring 

elvégzéséhez és szabadon alakítható, valamint bővíthető a saját követelményekhez hangolva: 

 Útvonalvezetés és jelzőtáblák: 

 Szükséges-e további állomások / POIk felvétele a turista útvonalba? 

 Szükséges-e az útvonalak átdolgozása? 

 Létezik- e az aktuális útvonalhoz egy GPS track? 

 Folyamatosak és kifogástalan minőségűek a táblák? 

 Kialakítható-e az egyes szakaszok felügyeleti rendszere (pl. útszakaszok keresztapáinak 

kinevezése és a felelősség meghatározása)? 

Turisztikai információ és marketing: 

 Létezik információs központ, és az a hét 5 napjában telefonon és írásban elérhető? 

 Az információs központ személyzete megfelelő? 

 Rendszeresek a marketing intézkedések (online és nyomtatott)? 

 A digitális és nyomtatott formában meglévő információs anyagokat rendszeres időközönként 

aktualizálják? 

 Megfelelő formában és kielégítő módon kommunikálják a corporate-identity és corporate-

design követelményeket? 

Minőségbiztosítás és -javítás: 

 Folyamatos a termékfejlesztés és az valamennyi szolgáltató bevonásával történik? 

 Folyamatos az információ átadása az újításokra és változásokra vonatkozóan? 

 Ismerünk az egyes folyamatokhoz kapcsolható „best-practice” példákat és tanulunk a 

„legjobbaktól”?  

 Meghatározásra kerültek a minőségi kritériumok, és ha igen, akkor meg is valósítjuk és 

ellenőrizzük is őket? 

 Van lehetőség továbbképzésre és ha igen, azokat igénybe is veszik? 

 Szerveznek találkozókat a hálózat valamennyi partnere számára? 

 Van-e rendszeres reporting? 

7. A KINCSES BARANYA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI TEMATIKUS ÚT TERVEZETT 

NYOMVONALAI 

A Routes To Roots projekt keretében megvalósuló tanulmányhoz a kutatás és az adatgyűjtés 2020. 

augusztus és november között történt. Első lépésként a megfogalmazódott két útvonal nyomvonalának 

lehatárolása történt meg. Horvátországi partnereinkkel történt szakmai egyeztetést követően 

döntöttünk úgy, hogy az egyik útvonal Udvarnál, a másik útvonal pedig Beremendnél éri el a horvát 

határt. Ezt követően online elérhető adatbázisok áttanulmányozására és a tervezett útvonalak 

bejárására került sor. Ez alapján véglegesítettük a két konkrét útvonalat, melynek adatait az 3. 

táblázatban foglaljuk össze. 
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3. táblázat 

A kijelölni kívánt két tematikus út adatai 

Útvonal 
A közvetlenül érintett 

települések száma 

A kapcsolódó 

települések száma 
Az útvonal hossza 

Mecsektől a Dunáig 12 8 140 km 

Orfű - Dél-Baranya 8 13 127 km 

Forrás: saját szerkesztés 

7.1. A Mecsektől a Dunáig örökségi útvonal települései és örökségi értékei 

A korábban tárgyalt külföldi minősítési szempontok mentén elemzésre került a kijelölendő, „A 

Mecsektől a Dunáig” kulturális tematikus út (1. ábra), mely konkrét megvalósítási megoldásokat 

kínál. A 4. táblázat tartalmazza mind a kialakításra, mind a fenntartásra javasolt hazai ismérveket. 

2. ábra 

Kincses Baranya 1. útvonal: „A Mecsektől a Dunáig örökségút” 

 

Forrás: saját szerkesztés 

4. táblázat 

Minősítési szempontok „Mecsektől a Dunáig. Baranyai örökségút” esetén 

Minősítési szempontok Javasolt megoldások Megjegyzések 

Tájhoz, vagy a helyi kultúrához kapcsolódó 

vezértematika kiválasztása, amely 

megjelenik az elnevezésben is.   

Mecsektől a Dunáig. Baranyai 

örökségút 

Az útvonalon a sváb 

emlékek kiemelése 

érdemes. 

Egyértelmű és megszakítások nélküli 

útvonalvezetés, autópálya vagy autóút 

Az útvonal általában kis 

forgalmú aszfaltos utakon és 

Kerékpáros nyomvonal 

is kialakítható, de kevés 
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beiktatása nélkül. Folyamatos, a hazai 

szabályozásnak megfelelő útjelző táblák 

alkalmazása. 

 

már létező turistautakon 

kijelölhető. Egyértelmű 

táblázása megoldható.  

az igazi kerékpárút.  

Egyértelműen meghatározott, felelős 

fenntartó. Kell legyen tehát egy koordinátor 

szervezet amely a jó gazda gondosságával 

menedzseli a tematikus utat.  

 

Az útvonal szereplőinek 

összefogásával egyesület 

alapítását javasoljuk. A sváb 

örökség téma miatt a megyei 

német kisebbségi 

önkormányzat bevonása is 

megfontolandó. 

 

Szükséges egy vagy több információs 

központ, amely kapcsolattartásul szolgál 

úgy a turisták, mint a szolgáltatók, illetve a 

társaság tagjai/partnerei számára.  

 

Pécsváradi (vár), Orfűi és 

Mohácsi Tourinform iroda és a 

Mecseknádasdi Faluház. 

A marketing eszközök 

folyamatos használata 

elengedhetetlen, hogy 

hosszútávon is 

fenntartható legyen az 

út.  

Professzionális turisztikai marketing 

tevékenységével kell a tematikus út piaci 

jelenlétét erősíteni. 

 

A turisztikai marketing mix 

elemek széles körű 

alkalmazása, erős online 

(honlap, közösségi médiák) és 

offline (leporelló, turisztikai 

térkép, sajtó megjelenések) 

jelenléttel. Az út mentén 

egységes turisztikai és 

információs táblák 

kihelyezése.  

Erre az útvonalra 

minimum egy 

részmunkaidős (vagy 

megbízási szerződéses) 

marketinges munkatárs 

felvétele szükséges  

Folyamatos minőségbiztosítással kell a 

szolgáltatások színvonalát ellenőrizni, 

fejleszteni. 

 

A Dél-Dunántúli tematikus 

utak minősítési rendszerek 

figyelembevételeivel és 

javaslataival összhangban. 

Ösztönözni kell a 

szolgáltatókat a 

folyamatos minősítésre. 

Célszerű lehet egy 

egyedi 

szempontrendszert és 

egy jól beazonosítható 

védjegytáblát 

kialakítani.  

Forrás: saját szerkesztés 

7.1.1. Orfű 

Orfű Pécstől észak-nyugatra található a Mecsek hegység közepén. A fő vonzerőjének számít a 

hetvenes években létrehozott, ember alkotta tórendszere, amely az Orfűi-, a Pécsi-, illetve a Herman 

Ottó-tóból áll. 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. 

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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Orfűn megtalálható örökségi értékek: 

 Malommúzeum 

Az Orfűi Malmok három különböző malomtípust vonultat fel a múltból. A Vízfő-forrás mellett 

található 19 században épült szárazmalmot és vízimalmot gabonaőrlésre használták. A szárazmalom 

érdekessége a kézimalom és a növényi olaj-prés A papírmalom egy 18 századi malom rekonstrukciója, 

ahol a papírmerítés titkaiba avatják be a látogatókat. Aki szeretné kipróbálni ezt a régi mesterséget, az 

papírmerítő foglalkozáson is részt vehet. 

 Orfűi Tájház és Kemencés Udvar 

A Kemencés Udvarban Magyarország tájegységeinek kemencéit és a kemencében való sütés-főzés 

eszközei, edényei kerülnek bemutatásra. Az udvarban található tájház a Mecsek-hegyhát kultúráját 

mutatja be.  

 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. 

 Medvehagyma fesztivál 

Kóstolók, gasztronómiai-, zenés-, és gyermekprogramok, workshopok, helyi termékekkel kapcsolatos 

előadások, gyermekjátszóház, majd este Medvehagyma Bál várja a látogatókat Az Orfűi Malmoknál 

malomtúrákon, pólószitázáson, papírmerítésen, kenyérsütésen kézműves foglalkozásokon lehet részt 

venni. Mindkét napra szerveznek medvehagymaszedő túrákat, gyermekeknek és családosoknak 

“Csámborgó” játékos kalandtúrákat. Baranya megyei értéktár részét képezi. 

7.1.2. Magyarhertelend 

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.  

Magyarhertelenden megtalálható örökségi értékek: 

 Csuporka 

Tejtermékek előállításával foglalkoznak, emellett egy zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 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 segíteni tudjanak és munkahelyet teremthessenek. Ezen kívül fontos 

a hagyományőrzés is, a Csuporka a nevét a magyarhertelendi női fazekas hagyomány után kapta. 

7.1.3. Magyarszék 

Pécstől északra, Komlótól nyugatra található település. A közel ezer főt számláló Árpád-kori község 

gazdag borkultúrával és tárgyi-szellemi hagyománnyal rendelkezik. Fő vonzerejének számít a 

településen található szakrális emlék, valamint az itt fellelhető kulturális sokszínűség. 

Magyarszéken található örökségi értékek: 

 Magyarszéki Tájház 

A falu ékessége a paplak mellett található tájház, ahol az egykor használt mindennapi eszközökön 

keresztül megismerkedhetünk a tradicionális paraszti kultúrával és életmóddal.  

 BO-LI-MA Húsbolt 
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A büfé és húsbolt után zöldség-gyümölcsárut és készítményeket, valamint házi-kézműves termékeket 

kínáló üzlet is megkezdte működését Magyarszéken. 

7.1.4. Mánfa 

Komlótól nem messze található Mánfa, ami korábban 2 település egyesülésével jött létre. A település 

már a török hódoltság idején is lakott volt, illetve a község nyugati oldalán egy Árpád-kori templom is 

található. 

Mánfán található örökségi értékek: 

 Sarlós Boldogasszony templom 

A templom a 12. században épült román stílusban.  Egy pásztor legendája kapcsolódik hozzá, aki az 

elveszett birkája után kutatva találja meg a már elfeledett templomot, ezek után pedig a falubeliek 

nagy örömmel kezdik el a templom felújítását. 

 Retro Szüreti Fesztivál 

A rendezvény hosszú évekre visszanyúló hagyományőrző fesztivál, mely során fiatalok „játsszák” el a 

hagyományos szüreti játékot. Évtizedek óta több fiatal pár táncolja át a falu utcáit, és lovas kocsik 

kíséretében hatalmas vigadozás közepette mutatják be, hogy ünnepelték őseink az újbort és a termést. 

A Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

 Vágotpuszta 

Az elhagyatott falu történelmi helyszíne és emléke az 1956-os forradalomnak, ugyanis 1956. 

november 4. után a megszállók ellen harcoló mecseki láthatatlanok gyülekező helye volt. Ma sok 

ifjúsági túra, illetve teljesítménytúra útvonala. A békés, csendes környezet kiválóan alkalmas lelki 

gyakorlatra, meditációra, elmélyülésre. Nem véletlenül alakított itt központot több jógacsoport is. A 

Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

 Szent István nyomában Hagyományőrző Fesztivál 

A rendezvény alapja egy zenés táncos történelmi múltidéző program, melynek keretében színes vásári 

forgatag várja a látogatókat. Az eseményen nagy hangsúlyt kap a magyar hagyományőrző 

népviseletek, kézműves tárgyak, viselkedésformák és történelmi elemek bemutatása. A Baranya 

Megyei Értéktár részét képezi. 

 Harangláb 

A 19. századi lélekharang különleges képét az adja, hogy fedele is téglából készült. Harangja minden 

nap megkondul reggel, délben és este. 

7.1.5. Hosszúhetény 

A település Pécstől nem messze, a Kelet-Mecsekben található. Hosszúhetényben a sok látnivaló 

mellett, az elő kultúra is jelen van, ahol igyekeznek megőrizni és feleleveníteni a hagyományokat. A 

borbélyműhelyt, a tájházat és az üvegkiállítást hármas összefogás jellemzi. Ezért nem is véletlen, hogy 

Hosszúhetény a falusi turizmus egyik központja a környéken.  

A településhez tartozik két község is, melyek korábban önállóak voltak. (Kisújbánya, 

Püspökszentlászló). Püspökszentlászló az eredeti település jellegét elveszítette és ma üdülőfaluként 

működik. A környéken több jól jelzett túraútvonal is található, ahol felfedezhetjük az erdő mélyén 

rejtett üveghutákat, melyek szorosan kapcsolódnak az előbb említett két községhez. 

Hosszúhetényben megtalálható örökségi értékek: 
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 Üvegkiállítás 

A tárlat bemutatja a Pusztabányán feltárt kora újkori üveghuta leleteit, Jegenyés János üvegművész 

által gyűjtött alkotásokat, és az 1980-as évekből származó pécsi üvegszimpozionok megmaradt kézzel 

készített csodákat. 

Minden év augusztus első hetében üvegfújást rendeznek Kisújbányán, ahol az érdeklődők 

megcsodálhatják a művészi folyamatot, illetve a lelkesebbek ki is próbálhatják az üvegfújást. 

 Lebedy János - fajáték készítő 

2019-ben a Pécs–Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Év Kézművese díj győzetese. Remekműveit 

keményfából készíti. 

 Borbélyműhely 

A borbély mesterséget napjainkban már alig-alig űzik, ezért a kis borbélyműhely különösen izgalmas 

és érdekes lehet a régi idők iránt érdeklődők számára. Eredeti berendezési tárgyai és a borbély 

szakmához kapcsolódó eszközök segítségével visszarepülhetünk a 20. század elejére.   

 Hosszúhetényi Tájház 

A tájháznak köszönhetően bepillanthatunk a hosszúhetényi emberek 19. század végi - 20. század eleji 

életébe, kultúrájába. A kiállításon megtekinthető a díszes hetényi viselet, és a hagyományosan 

berendezett tisztaszoba a magasan vetett ággyal. A gazdag tárlatanyag Bocz Árpád helyi lakos 

szorgalmas és kitartó gyűjtőmunkájának köszönhető.   

 ALMALOMB 

Almalomb nem pusztán egy vendéglátóhely, hanem egy család története is egyben. Egy régi történet, 

melyet megőriztek és tovább mesélnek a vendégeknek. Az Almalomb eredetileg egy 19. századi 

vízimalom, amely ma új köntösében ad otthont egy malommúzeumnak, étteremnek, valamint magában 

foglal egy rendezvényteret és egy apartmanházat.  

7.1.6. Pécsvárad 

Pécsvárad a Kelet-Mecsek egyik központját képezi és története egészen Szent Istvánig nyúlik vissza, 

aki egy bencés kolostort alapított a településen, azonban a települést Pécsváradként csak néhány száz 

évvel később említik. Pécsvárad maradásra bírja a kultúrát kedvelőket, a szakrális céllal érkezőket és 

mindenkit, akit le tud nyűgözni a hagyományok sokszínűsége. 

Pécsváradon található örökségi értékek: 

 Samu Géza Múzeum 

A múzeumban a Munkácsy-díjas szobrászművész, Samu Géza alkotásai tekinthetők meg. Az 

alkotásokat Samu Géza felesége ajándékozta a városnak. 

Platthy György festőművész kiállítása 

Az állandó tárlat 1990-ben nyílt meg.  A pittkrétával rajzolt 51 grafika a művész egyedi 

gondolatvilágát tükrözi.  

 Magyar Zarándokút 15. állomás 

 Máriagyűdön található a Magyar Zarándokút 15. állomása. Esztergomból indulva a zarándoklat 

közben megismerkedhetünk az ország szent helyeivel, természeti kincsivel, kulturális értékeivel és 

épített örökségeivel.     

 Pécsváradi Leányvásár 
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A pécsváradi leányvásár régi hagyományra épül, mely szerint ez alkalommal az eladósorba került 

lányok találkozhattak a fiatal legényekkel. Azonban előfordult, hogy a Pécsváradi Leányvásár az adott 

évben Gesztenyefesztivál néven került meghirdetésre. Népművészeti szempontból is jelentősnek 

mondható ez a fesztivál, hiszen ez alkalommal különböző néptánc csoportok, kézműves mesterséggel 

foglalkozók, illetve előadók képviseltetik magukat. A Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

 Mecsek Tea 

A különleges mediterrán klímájú környezetben élő gyógynövényeket régi hagyománya szerint 

gyűjtik és termelik. Az üzemben előállított gyógyteák alapanyagait a környékben termelt 

gyógynövények szolgáltatják. 

 Rockenbauer Pál sírja 

Rockenbauer Pál természetjáró, világutazó, televíziós szerkesztő, a magyar televíziós 

természetfilmezés egyik megteremtője. Eredtileg a Pécsváradon álló sok évben az év fája címet viselő 

fa tövében szerette volna, ha eltemetik, azonban a fa a Kopa család birtokán helyezkedett el, és a 

család nem szerette volna, ha a telkük zarándok helyszínné válik, így végül Pécsvárad és 

Zengővárkony között került örök nyughelyre. 

 Pécsváradi Vár 

A pécsváradi vár valójában soha nem volt hadi értelemben vett vár. Falai komoly ostrom 

kiállására nem voltak alkalmasak, erre a fennállása alatt nem is került sor. Egy erődített 

hajdani szerzetesi monostor ez, melyet Szent István király alapított 998-ban, Koppány 

legyőzése után. Az itt álló kőépületet, amely Géza fejedelmi udvarháza volt, István 

Asztriknak adta, hogy benne Benedek-rendi – ahogy nálunk nevezik: bencés – szerzetesek 

számára létesítsen otthont. 

 Pécsváradi Nagyboldogasszony templom 

Pécsvárad ma is álló római katolikus plébániatemplomát 1757-ben, a saját pénzéből kezdte építtetni az 

akkori pécsváradi apát, gróf Hugo Franz Karl von Eltz-Kempenich. Az épület tíz évvel később készült 

el, és a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel. 

7.1.7. Nagypall 

Nagypall a Zengőtől délre található, Pécsvárad közelében. Pécsváradhoz hasonlóan már egy 

évezreddel korábban is lakott volt. A második világháborút követő betelepítések után a magyar 

lakosság mellé németek is érkeztek. 

Nagypallon található örökségi értékek: 

 Pogácsafesztivál 

A Dél-Dunántúlon hagyomány, hogy Péter-Pál napján kezdődik meg az aratás. Akkoriban ez 

számított a legjelentősebb és egyben legnehezebb munkának is a parasztgazdaságokban, így 

ennek tisztelegve emlékül szerveződik évről évre a nagypalli pogácsafesztivál, ahol ősi 

receptekből készülnek a finom kemencében sült pogácsák. A fesztivál közös emlékezést, 

közösségi erővel bíró együttlétet jelent az itt élők és az elszármazottak számára. A Baranya 

Megyei Értéktár részét képezi. 

7.1.8. Zengővárkony 

Nagypallhoz hasonlóan Zengővárkony is Pécsvárad közvetlen közelében található. A település élő 

hagyománnyal is rendelkezik, mely megjelenik a népviseletben is. A területen található az ősi 
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szelídgesztenyés, melyhez Rockenbauer Pál neve is kapcsolódik, ugyanis az ő végső nyughelye is 

szeretett fái tövében található. 

Zengővárkonyon található örökségi értékek: 

 Míves Tojás Gyűjtemény 

A zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjtemény hazánkban és Európában is egyedülállónak 

számít. A magángyűjtő több mint 5000 darabos míves tojás gyűjteményéből mintegy 3000 

darabot adott át az állandó kiállítás céljára. A vitrinekben közel 2100 alkotás látható, a 

további mintegy 900 díszített tojás a fióktárlókba került. 

 Szalma-Kincs-Tár 

Kultúrtörténelmi érdekességű a különleges gyűjtemény, amely 2002-ben nyílt meg, szalmafonás a 

világ minden tájékáról címmel. 

 Berta János - faműves állandó kiállítása 

Zsűrizett, fából készült használati edények, étkészletek, kupák és játékok találhatóak. 

7.1.9. Mecseknádasd 

Mecseknádasd, a Keleti-Mecsek kapuja, Pécsvárad és Zengővárkony közelében található. Turisztikai 

vonzereje kimagasló a térségben, hiszen a számos természeti, kulturális, gasztronómiai és szakrális 

emlék mellett; megtalálhatóak a falusi turizmus jellegzetességei is. Aki a településre érkezik meg tudja 

ismerni a község vidéki értékeit, melyek a passzív és az aktív kikapcsolódást is szolgálják.   

Mecseknádasdon található örökségi értékek: 

 Német Nemzetiségi Tájház 

Mecseknádasd sváb település lévén a német nemzetiségi kultúráját, az életmódbeli sajátosságait, az 

építészeti stílusjegyeit, népi kézműves mesterségeit és a több száz éves borászati hagyományait 

mutatja be a tájházban. A kiállítása igen gazdag, hiszen az 1891-ben épült épületegyüttes tematikus 

berendezése a XVIII. század elején a Rajna mellékéről, Hessenből betelepült német lakosság népi 

építészetét, lakáskultúráját és egykori életmódját mutatja be. 

 Német Nemzetiségi Tanösvény 

A mecseknádasdi német nemzetiségi tanösvény hét állomáson keresztül mutatja be azokat az 

elemeket, amelyek a nádasdi lélek („Volksseele”) kialakulásához vezettek az elmúlt 300 esztendőben. 

A helyi németségre jellemző érzéseket, hangulatok és szokásokat összegzi, melyeket az őket 

körülvevő természeti elemek határozzák meg, melyek a következőek: áldás, alázat, tehetség, kitartás, 

hozzáállás, bőség, hála. (www.mecseknadasd.hu) 

 Schloßberg Várromok 

A Schloßberg Várhegyen magasodó várromok eredetileg egy háromhajós templomnak épült a XIV. 

században. Majd ahogy a falut is elfoglalták a törökök, azok erőddé alakították át azt, melyben egy 

dzsámit és negyven deszka tetejű lakóházat is emeltek. Jelenleg a késő gótikus templom maradványai 

láthatóak a török kori átépítések nyomaival, a korábbi épületek a föld alatt rejtőznek. 

 Réka-vár 

Mecseknádasd és Óbánya között, a Hosszú-tetőn találhatók az egykori Réka-vár (Rákvár) 

falmaradványai, melyet feltehetőleg Attila hun uralkodó éptettetett feleségének, Rékának. Egyesek 

szerint viszont nevét a Réka-patakról kapta, mely a lába alatt csörgedezett telis tele rákokkal. 

Érdekessége, hogy a várat és a hozzá tartozó birtokot Szent István király egy angol hercegnek 

adományozta, aki Ágotha nevű leányát vette el feleségül. Ebből a frigyből született a későbbi skót 
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királyné, Skóciai Szent Margit, a skótok védőszentje. A katonai erődre emlékeztető vár valószínűleg 

egy tűzvész áldozata lett a török uralom után, s a maradványait széthordta a lakosság. 

 Árpád-kori Szent István-kápolna 

A 6-os főút mellett található kis kápolna Szent István rendelete alapján épült, melyet többször 

átépítettek és kibővítettek a történelem folyamán. A szakrális örökség egyben a falu középkori magja 

is, ahova az első házak épületek. A belsejét freskók díszítik, körülötte pedig a középkori védőfallal 

körbevett temető terül el, ahol az első német telepesek sírkövei is megtalálhatók (1742). 

 Havas Boldogasszony-kápolna 

A Havas Boldogasszony-Kápolnát 1770-ben szenteltél fel, mely kápolna tulajdonilag a pécsi 

püspökségé. Nyolcszögletű alaprajzú, fazsindellyel fedett hagymakupolája van. Belseje teljes 

egészében, főként nonfiguratív és ornamentikus díszítésekkel festett Illúzionisztikus 

mennyezetfreskója és barokk oltára van a kápolnának. Az oltáron található eredeti képe elveszett, a ma 

is látható a 19. században készült, és a Szűzanyát a gyermek Jézussal mutatja. 

 Szent György-plébániatemplom 

A Szent György-plébániatemplom a XXVII. századtól plébániatemplomként funkcionált. Barokk 

stílusban épült egyhajós, homlokzati tornyos templom. Összesen négy oltár található benne, ebből 

három barokk-kori, és egy, a II. vatikáni zsinat után elhelyezett ún. "szembemiséző oltár". Szent 

Margit tiszteletére egy külön oltár is kialakításra került, s róla készült festmény és őt ábrázoló fából 

készült szobor is helyet kapott a templomban. 

 Hétfájdalmú Szent Szűz-kápolna (Kálvária) 

A Kálvária-dombon ékeskedik az 1811-ben épült kápolna, melyet Szepessy Ignác püspök 

támogatásával emelt a helyi lakosság. Itt találhatjuk a Hétfájdalmú Szent Szűz kápolnát, és a 

domboldalon található Kálváriát, mely 3 feszületből, egy Mária szoborból és 14 stációból áll.  

 Dechandt Antal - szobrászművész 

A látogatók a nyitott műteremben betekintést nyerhetnek a szoborkészítés folyamatába, 

a galériában pedig megtekinthetők az elsősorban fából készült munkák. A szobrászművész 

főleg fával dolgozik, de a műhelyében készülnek kisplasztikák, reliefek, objektek és nagyméretű 

kültéri szobrok is, melyek az egész országban megtalálhatók. 

 Gradwohl Zsolt - fazekas, népi iparművész 

Gradwohl Zsolt felújított nyitott fazekas műhelyében és kiállításában a gazdag mecseknádasdi és 

óbányai fazekas mesterség elevenedik meg modern köntösben. A zsűrizett termékei a tájegyéget 

képviselik, melyek a látogatás során nem csak megvásárolhatók, de az érdeklődők bepillantást 

nyerhetnek készítésük munkafolyamataiba.   

 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 - keramikus 

A nagy múlti Teimel fazekas dinasztia leszármazottjaként él tovább a fazekas és keramikus mesterség 

Teimel Cintia modern, komplex műhelyében. A termékeket és ékszereket a hagyományőrzés tisztelete 

mellett, újragondolt szín- és formavilág is jellemzi. A nyitott műhely ajtaja nyitva áll az érdeklődő 

látogatók előtt, akik helyben meg is tudják vásárolni a dísz- és használati tárgyakat. 

 Sváb gasztronómiai örökség  
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A nádasdi sváb gasztronómia alapját évszázadokon át az egyszerűen, de laktató módon készíthető 

ételek határozták meg, elsősorban helyi alapanyagokból. A mindennapok ételeinek alapanyagai között 

megtalálható a bab, a dara, illetve a káposzta. Jellegzetes helyi ételek: kakaspaprikás házi metélt 

tésztával, peke khipfli, héveknédli bablevessel, Saure Prie und Eier, káposztás hurkás gőzgombóc, 

Trude Krapfen (farsangi fánk). A sváb ételek és a borok melllet prémium minőségű kézműves sört is 

főznek a faluban, melyet a Schalwaker Grund pincesoron alakítottak ki egy régi présházban. 

 Évszázados szőlőtermesztési és borkészítési hagyományok, történelmi pincesorok és családi 

pincészetek 

 Magyarországi Németek Országos Borversenye 

A Magyarországi Németek Országos Borversenye több, mint egy évtizedes hagyományra tekint vissza 

Mecseknádasdon, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának és a Mecseknádasdi Szőlő- 

és Bortermelők Egyesületének jóvoltából. Az évről évre egyre rangosabb versenyre egyre több nedűt 

is neveznek a borosgazdák, melynek száma meghaladja a 700 tételt. Az elismert borok kategóriájában 

az alábbi érmek kerülnek odaítélésre: Nagy Aranyérem, Aranyérem, Ezüstérem, Bronzérem. 

 Borturisztikai rendezvények és pincejárások 

Mecseknádasdon a mai napig rendeznek pincejárásokat egész évben, mely szokás hosszú időre nyúlik 

vissza, melyet csak „pincézésnek” hívtak a helyiek. Mecseknádasdi rendezvények: Kretz’lfest, a 

Pannon Borrégió TOP 25 Borversenye és Kóstolófesztiválja, Bor-Barangoló, Márton-napi pincejárás, 

Mikulás-napi pincejárás, Országos Szőlészeti és- Borászati Konferencia. 

 Szent István-napi Nádasdi Búcsú 

A falu főbúcsúja Szent István tiszteletére augusztus 20-án kerül sor minden évben, melynek során a 

helyi és a vendég hagyományőrző néptáncegyesületek és előadóművészek lépnek fel a nagyközönég 

előtt. Az esemény során kenyérszentelésre is sor kerül, melyre a környező településekről is 

ellátogatnak. 

7.1.10. Geresdlak 

Geresdlak Pécsváradtól észak-keletre található. A településen őrzik a 18. században betelepült 

német/sváb szokásokat, amelyek megjelennek a kultúra számos területén, így például a 

gasztronómiában is. A Geresdlakon tevékenykedő Német Klub a hagyományok mellett igyekszik 

megőrizni a német népcsoport használati tárgyait is.  Az infrastruktúra szempontjából baranyai 

viszonylatban a település elégedett lehet, az utak minősége pedig kifejezetten jó. 

Geresdlakon található örökségi értékek: 

 Babakiállítás 

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 elevenítik föl. 

 Tájház 

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. 

 Gőzgombóc fesztivál 
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Minden gőzgombócot kedvelő számára ideális programválasztás lehet az évről évre megrendezésre 

kerülő programsorozat. A vendégek belépőjegy fejében végig kóstolhatják a sós és édes gőzgombóc 

kínálatot, valamint egyéb különlegességeket. Színpadi programok szórakoztató műsorait tekinthetik 

meg. Bár a fesztivált ősszel szokták megszervezni, 2020-ban nem kerül megrendezésre. A Baranya 

Megyei Értéktár részét képezi. 

7.1.11. Feked 

Feked a Kelet-Mecsek dombokkal ölelt, változatos felszínű táján fekszik. A lakosok nagy része a 

XVII. században betelepített németek leszármazottai, így ezt a kultúrát őrzik a mai napig. A falu a 

háború után elvesztette a jelentőségét, így mind az óvodák, mind az iskolák bezárásra kerültek. 

Azonban a faluban a lelkesedés és az együttműködés továbbra is megmaradt, így szépen lassan kezd 

turisztikai szempontból is vonzerővé válni. Ennek ékes példája az is, hogy sokan már „sváb Hollókő” 

-ként emlegetik. 

 Fekedi Stifolder- Fekedi Stifolder fesztivál 

Stifolder: a sertéshúsból készülő, „közismert” sváb, paprikás szalámi, melynek közel 300 éves múlttal 

rendelkezik. Örvendetes, hogy 2018-ban Magyarország legjobb szalámija lett. 

Stifolder Fesztivál: a mindig a falu búcsúnapján – a Pünkösdöt követő első szombaton kerül 

megrendezésre, ahol a stifolder mellett a sváb zenei és néptánc-kultúra is fontos szerepet kap, 

bemutatva a Duna-menti svábok sokszínű hagyományait. 

 Trabert - Hof 

A Trabert Hof középpontjában a Fekedi Stifolder és a paraszti gazdálkodást folytató svábok 

gasztronómiai kultúrája áll. 

 Feked. mint a „sváb Hollókő” Fekedi parasztházak 

A Fuldai Apátság területéről a XVIII. században betelepített németek díszes parasztházai között 

sétálgathatunk. Betekintést nyerhetünk a sváb paraszti gazdálkodás építészeti örökségébe, mely 

hazánkban Fekeden maradt fenn a legnagyobb számban, a legszebb egységben, s a legjobb állapotban. 

Ez az épített örökség 2017-ben nyert felvételt a Baranya Megyei Értéktárba, s ezzel a – Fekedi 

Stifolder társaságában – a „Kincses Baranya” program része is lett. 

7.1.12. Véménd  

Véménd Mohács és Pécsvárad között helyezkedik el. A gyökerei egészen a keltákig nyúlnak vissza, 

azonban az első írásos emlékre az 1300-as évekig várni kellett. A község a környék településeihez 

hasonlóan, őrzi a sváb hagyományokat. 

Véménden található örökségi értékek: 

 Római Katolikus templom és templomkert 

A templom 1796-ban I. Ferenc király rendeletére épült barokk stílusban. A régi főhajó jelenleg a 

temetőkápolnában található, míg az új egy masszív, kő keresztelőkút, melyhez 14 mellékoltár 

csatlakozik.  

 Makay Ida öröksége 

Makay Ida neve Véméndhez fűződik, itt kezdett tanítani. Munkássága során megosztott nívódíjban 

részesült, Szocialista Kultúráért kitüntetést, Szinnyei Júlia-emlékdíjat, Janus Pannonius-díjat, IRAT-

nívódíjat kapott. Életművéért, tanítói munkásságáért 1993-ban elnyerte a Magyar Köztársasági Arany 

Érdemkeresztet. A Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 
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7.1.13. Palotabozsok 

A település Mohácstól nem messze található, azonban az autópálya megépítését követően több város is 

elérhető távolságba került. Palotabozsok rendkívül sokszínű település, már csak a népesség 

összetételéből adandóan is. A második világháború végéig szinte csak svábok lakták a falut, de 

sokakat közülük kitelepítettek a kollektív bűnösség elve miatt. A helyükre felvidékieket és székelyeket 

telepítettek be. A népcsoportok között – érthető okokból – kezdetben nagy volt az ellentét. De mára 

már békésen élnek egymás mellett.  A sváb gyökereket a házak is őrzik, hosszú ganggal, nagy udvarral 

és sok melléképülettel. 

Palotabozsokon található örökségi értékek: 

 Székely Tájház 

A tájház anyagát a Bíró-házaspár gyűjtötte saját használati tárgyakból, stafírungból, 

hagyatékból, mely kettő szobában található meg. 

 European Hungary Coopers- Palotabozsoki Kádárok 

Palotabozsokon és annak környékén a hordógyártásnak évszázados hagyományai vannak, ezért 

sikerült olyan szakembergárdát összegyűjteni, akik szaktudásukkal és szorgalmukkal képesek a magas 

minőségű munkát végezni. Hordóikat nemzetközi szinten értékesítik. 

7.1.14. Somberek 

Somberek Palotabozsok és Mohács között helyezkedik el.  A település első írásos emlékei a XIV. 

századból származnak. A török kiűzése után szerbek települtek a térségbe, majd németeket telepítettek 

a községbe. A különböző nemzetiségek ellenére a lakosok békében élnek, sőt a településen 

megfigyelhető a kulturális sokszínűség. 

Sombereken található örökségi értékek: 

 Német Tájház 

A német kisebbségi önkormányzat kultúrájának és hagyományainak megőrzésért kialakított egy német 

tájházat, mely az itt élő németek életét mutatja be az ide látogatóknak. 

 Hagyományok Háza 

A Hagyományok Háza állandó kiállítással rendelkezik, mely által bepillantást nyerhetünk az 

itt élő népcsoportok múltjába, kulturális sokszínűségébe. 

 Szent György Szerb Ortodox templom 

 A templom, melynek védőszentje Szent György, valamikor az 1710-es években épült. 

Emlékeztet minket a régebben nagy számban itt élő szerb lakosságra. 

7.1.15. Mohács 

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 
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állítottak, melyet az utóbbi években újítottak fel. A település bővelkedik a különböző gasztronómiai 

kulturális és örökségi értékekkel. 

Mohácson található örökségi értékek: 

 Szent Miklós Vízi- és Taposómalom 

A XIV. századi gyökerű Szent Miklós vízimalom az egyetlen a Csele-patak malmai közül, amely 

fennmaradt, működőképes és látogatható. Jellegzetessége, hogy a patak a házban folyik. A malom 

egyedülálló, mivel emberi erővel működik. A Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

 Busóudvar 

A Busóudvar komplexumnak, melyet a városközpontban találhatunk, fontos 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 

Busóudvar négy látványműhelyében betekintést kaphatnak a rendezvényhez kapcsolódó helyi 

kézművesek tevékenységébe is. 

 Busójárás 

A mohácsi sokacok híres népszokása, a Busójárás ideje a tavaszi napfordulót követő első holdtölte. A 

busók a város főterén kezdik farsangolást. Majd a Duna-parton és a környező utcákban zajt keltve 

ünneplik a farsangot. Szürkületkor visszatérnek a főtérre és a meggyújtott óriási máglya körül 

táncolnak. 2009 óta az UNESCO Szellemi Kulturális Világörökség reprezentatív listáján szerepel. 

 Kanizsai Dorottya Múzeum 

A Kanizsai Dorottya Múzeum a Busójárás maszkjait, a környéket, és hazánk délszláv népeinek 

kultúráját mutatja be.. Az intézmény a magyarországi horvát, szerb és szlovén kisebbség egyetlen 

hazai bázismúzeuma, és mint ilyen, országos gyűjtési jogkörrel rendelkezik. 

 Csatatéri emléktemplom/Fogadalmi templom 

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.  

 Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivál 

1996 óta kerül megrendezésre minden évben a Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivál. A fesztiválon 

rendszeresen fellépnek német, román, horvát, olasz, osztrák, spanyol, portugál csoportok. A 

rendezvény kezdeti célja a cserekapcsolatok kiépítése volt. Jellegzetessége, hogy minden este az aznap 

fellépő tánccsoportok táncházakat is tartanak, így az érdeklődők aktívan vehetnek részt a táncesten.  A 

Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

 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. 

 Mohácsi halászlé 

A mohácsi halászlé elkészítése során megőrizték a legegyszerűbb ősi technológiát, ugyanakkor arra 

törekednek, hogy minél tartalmasabb levet állítsanak össze. A cél érdekében akár a halhúst is 

feláldozzák, csakhogy minél sűrűbb, kocsonyásodó lé kerüljön az asztalra. A hagyományos mohácsi 

halászlé fontos, megőrzendő gasztronómiai értéke a helyi kultúrának. A Baranya Megyei Értéktár 

részét képezi. 



28 

 

 Rosta Endre népi iparművész 

Az idő folyamán saját stílust alakított ki, a mostani álarcok meghatározó karaktere lett. 2001 óta alkot 

és folyamatosan dolgozik egész évben látogatható műhelyében, ami saját házánál és a Busóudvarban 

egyaránt megtalálható. 2009-ben kapta meg a népi iparművész címet. 

 Lakatos László fazekas 

Lakatos László fazekasműhelye, Mohács egyik jellegzetes szerb városnegyedében található. A 

látogatók és a csoportok megismerkedhetnek a mohácsi fekete kerámiával, illetve a mázas edény 

készítés rejtelmeivel. Munkáit rendszeresen zsűrizteti, eddig 80 terméke kapott zsűriszámot.  

 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.  

 Mohácsi Fekete Kerámia 

A  mohácsi feketekerámia formavilága számos jellegzetes 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. Még ma is készül Mohácson feketekerámia. A Baranya Megyei 

Értéktár részét képezi. 

Sokac Babfőző Fesztivál 

A Sokac Babfőző Fesztivált augusztus első hétvégéjén rendezik meg, mely a mohácsi népi és 

nemzetiségi hagyományokat eleveníti fel egy Babfőző fesztivál formájában. A rendezvény 

köszöntőkkel indul a Sokac negyed utcáiban, miközben megkezdődik hagyományos technikával az 

agyagedényben történő babfőzés. A gasztronómiai ízek mellett kulturális bemutatók is helyet kapnak, 

a kézműves bemutatókkal egyetemben. A résztvevő főzők száma közel 300 fő. A Baranya Megyei 

Értéktár részét képezi. 

 Nepomuki Szent János Ünnepe 

A múlt századból eredő szokás szerint a dunai hajósok, molnárok és halászok május 16-án tartották 

látványos ünnepélyüket, mely az egész környékről nagyszámú nézősereget vonzott. Az idők során 

feledésbe merült ez a hangulatos dunai felvonulás, de a mohácsi művelődési központ jóvoltából 1989 

óta újra élő hagyománnyá vált, s egyben nagy sikerű majálissá nőtte ki magát. 

7.1.16. Kölked 

A település Mohácstól mindössze néhány kilométerre, a Dunától nem messze található.  A település 

híres az itt fészkelő gólyák sokaságról, melyek tiszteletére egy múzeum is megtekinthető Kölkeden. 

Ezen kívül a természet közelsége is idevonzhatja a turistákat, hiszen több túraútvonal is található a 

közeli természetvédelmi területen, illetve szerveznek horgászati bemutatókat, és lovaskocsi túrákat is. 

A természetközelség pedig összekapcsolódik a parasztházak építészeti hagyományaival és még 

számos értékkel, melyek megtalálhatóak a településen. 

Kölkeden található örökségi értékek: 

 Fehér Gólya Múzeum 

A Fehér Gólya Múzeum célja, hogy a látogatók megismerhessék a világ gólyáit, vándorlási 

útvonalaikat, táplálkozási szokásaikat, valamint betekintést nyerhetnek a gólyagyűrűzés módszereibe 

is. 

7.1.17. Sátorhely 
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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 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. 

Sátorhelyen található örökségi értékek: 

 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. 

7.1.18. Majs 

Majs Mohácstól 13 km-re található község. A nemzetiségi sokszínűségét az itt élő németeknek és 

horvátoknak köszönheti. 

Majson található örökségi értékek: 

 Majsi Német Tájház  

A Majsi Német Tájházban megismerhetjük az itt élő és alkotó emberek életét, szokásait, mesterségeit, 

munkaeszközeit, otthonait. Három emlékszoba őrzi, három nemzetiség múltját, német, felvidéki és 

szerb népcsoport békés egymás mellett élését, saját nyelvéhez, kultúrájához, hagyományaihoz való 

ragaszkodó hűségét, illetve betekintést nyújt az ünnepkörökhöz kapcsolódó egyházi, családi 

szokásokba.  

7.1.19. Nagynyárád 

A település Bólytól és Mohácstól nem messze taláható. A község már Szent István király idejében is 

lakott volt. A lakosság nagy része ma is német nemzetiségű, igy a település kultúrája sokszínű. Fő 

vonzerejét a kékfestés jelenti, mely különlegessége a településnek. 

Nagynyárádon megtalálható örökségi értékek: 

 Falumúzeum 

A Honmúzeum egy tipikus lakásberendezést és a német lakosság népviseleteit mutatja be a XX. 

század. első feléből. 

 Kékfestő Műhely 

A nagynyárádi műhely elsősorban az indigós kékfestést folytatja, de alkalmanként az indantrén 

kékfestést is. A nyitott műhelyben megtekinthetők az éppen folyó munkafolyamatok. A látogatás 

mellett, különböző kékfestő termékek is vásárolhatók.  

7.1.20. Udvar 

A település Mohácstól nem messze, a határnál található. Már a római korban is lakott település volt, 

melyen áthaladt egy hadiút. Jelenleg turisztikai szerepe elhanyagolható, azonban a nemzetiségek által 

egy kis kulturális sokszínűség szökik a településre. 

Udvaron található örökségi értékek: 
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 Német nemzetiségi szoba 

A kiállítás a település hagyományos szobaberendezését kívánja bemutatni az érdeklődőknek. A szoba 

gazdagon berendezett faragott népi bútorokkal, horgolt- és csipke terítőkkel és a falura jellemző 

népviseleti ruhákkal is. Figyelemre méló a nemzetiségi szoba festett mennyezete is.  

7.2. Orfűtől Dél-Baranyáig örökségi útvonal települései s örökségi értékei  

A korábban tárgyalt külföldi minősítési szempontok mentén elemzésre került a kijelölendő, „Orfűtől 

Dél-Baranyáig” kulturális tematikus út, mely konkrét megvalósítási megoldásokat kínál. A 2. ábra és 

az 5. táblázat tartalmazza mind a kialakításra, mind a fenntartásra javasolt hazai ismérveket. 

2. ábra 

Kincses Baranya 2. útvonal: „Orfűtől Dél-Baranyáig” örökségút 

 

Forrás: saját szerkesztés 

5. táblázat 

Minősítési szempontok „Mecsektől a Dunáig. Baranyai örökségút” esetén 

Minősítési szempontok Javasolt megoldások Megjegyzések 

Tájhoz, vagy a helyi 

kultúrához kapcsolódó 

vezértematika kiválasztása, 

amely megjelenik az 

elnevezésben is.   

„Orfűtől Dél-Baranyáig” 

örökségút 

Az útvonalon a szakrális és a 

gasztronómiai értékek kiemelése 

érdemes. 
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Egyértelmű és megszakítások 

nélküli útvonalvezetés, 

autópálya vagy autóút 

beiktatása nélkül. Folyamatos, 

a hazai szabályozásnak 

megfelelő útjelző táblák 

alkalmazása. 

Az útvonal általában kis 

forgalmú aszfaltos utakon és 

már létező turistautakon 

kijelölhető. Egyértelmű 

táblázása megoldható. 

A nem motorizált közlekedési formák 

(gyaloglás, zarándoklat és lovaglás) is 

jelentős szerepet kaphatnak. 

Egyértelműen meghatározott, 

felelős fenntartó. Kell legyen 

tehát egy koordinátor 

szervezet amely a jó gazda 

gondosságával menedzseli a 

tematikus utat.  

Az útvonal szereplőinek 

összefogásával egyesület 

alapítását javasoljuk. A 

vallási- és borturizmus 

jelenlétének köszönhetően a 

Pécsi Püspökség Turisztikai 

Osztálya és a Villány-Siklósi 

Borút bevonása is 

megfontolandó. 

 

Szükséges egy vagy több 

információs központ, amely 

kapcsolattartásul szolgál úgy 

a turisták, mint a szolgáltatók, 

illetve a társaság 

tagjai/partnerei számára.  

Pécsi (Pécs Pont) Orfűi, 

Bólyi, Siklósi Tourinform 

iroda, Palkonyai Turisztikai 

Egyesület, Máriagyűdi 

Látogatóközpont  

A tudatos marketing eszközök 

folyamatos és célzott használata 

szükséges a különböző turisztikai 

szegmensek elérése érdekében. 

Professzionális turisztikai 

marketing tevékenységével 

kell a tematikus út piaci 

jelenlétét erősíteni. 

A turisztikai marketing mix 

elemek széles körű 

alkalmazása, erős online 

(honlap, közösségi médiák) és 

offlline (leporelló, turisztikai 

térkép, sajtó megjelenések) 

jelenléttel. Az út mentén 

egységes  turisztikai és 

információs táblák 

kihelyezése.  

Erre az útvonalra minimum egy 

részmunkaidős (vagy megbízási 

szerződéses) marketinges munkatárs 

felvétele szükséges  

Folyamatos minőség-

biztosítással kell a 

szolgáltatások színvonalát 

ellenőrizni, fejleszteni. 

A Dél-Dunántúli tematikus 

utak minősítési rendszerek 

figyelembevételeivel és 

javaslataival összhangban. 

Ösztönözni kell a szolgáltatókat a 

folyamatos minősítésre. Célszerű lehet 

egy egyedi szempontrendszert és egy 

jól beazonosítható védjegytáblát 

kialakítani.  

Forrás: saját szerkesztés 

7.2.1. Abaliget 

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. 

Abaligeten található örökségi értékek: 
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 Abaliget Helytörténeti és Címer Kiállítás 

Az Abaligeti Helytörténeti és Címer Kiállítás 2009-ben nyílt meg a Faluházban, a kiállítás anyaga a 

helybeliek adományából gyűlt össze A kiállított tárgyak, eszközök a falu lakosainak múlt századbeli 

mindennapi életéhez kapcsolódik. 

 Denevérmúzeum 

A Denevérmúzeum az Abaligeti barlang bejáratától néhány méternyire álló, korábban turistaházként 

funkcionáló épület felújítása után nyílt meg 2004-ben Magyarország egyetlen, a denevérek világát 

bemutató tematikus kiállításaként. A múzeumban megismerkedhetünk a veszélyeztetett fajok közé 

tartozó denevérrel.. 

 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. A barlang 1750 méter 

hosszú és 48.7 méter a függőleges kiterjedése. Ezzel a Mecsek leghosszabb járatrendszereként 

tarthatjuk számon.  

7.2.3. Cserkút 

A település 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. 

Cserkúton található örökségi értékek: 

 Mosóház 

A Mosóház egy forrás előterében található. A forrás, mely rendkívüli értéket képviselt az akkori falu 

életében, mai alakját 1933-ban nyerte el. 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.  

 Helytörténeti gyűjtemény 

A helytörténeti gyűjtemény a polgármesteri hivatal épületének mélyföldszintjén kapott található. A 

múlt században még iskolaként funkcionált az épület. A kiállítás a hagyományos gazdasági 

eszközöktől egészen az egyéb mesterségekhez kapcsolható eszközökig számos érdekességet tartogat a 

látogatónak. 

 Jakab-hegyi pálos kolostor romjai 

 MACSEK- Malom és Műhelyház 

Itt található Magyarország legkisebb működőképes malma, ahol jelenleg interaktív 

gyerekfoglalkozások is zajlanak. A műhely sok érdekes programmal várja a látogatókat.  2020 október 

31-én innen indult egy közös Halloween-i túra, ahol a program vidám tökfaragással indult. A 

MACSEK-ben törekedtek az eredeti alapanyagok hasznosítására, így például a "masszázsszoba" fala 

törött csempékkel díszített. 

 Avar kori földsánc 
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A Jakab-hegyen a kora vaskorban épült fel a Kárpát-medence akkor legnagyobb vára, melynek 

mostani formája az Avar kori földsánc.  

 Keresztelő Szent János templom 

A Keresztelő Szent János templom már a XIII. századtól fennáll. A templom egy kelet-nyugati 

tájolású, egyhajós, dongaboltozatú épület, melynek a belsejében félköríves szentély található. 

Nyeregtetővel borított fala nyugati oromzatából bújik ki süvegtetős tornya, amelyen nincs és nem is 

volt ajtó. 

7.2.4. Kővágószőlős 

Kővágószőlős a Jakab-hegy lábánál fekszik, Cserkút közvetlen közelében. A kis település számos 

látnivalót kínál a kulturális kincsektől, a szakrális emlékeken át egészen a természetjárást 

kedvelőknek. 

Kővágószőlősön található örökségi értékek: 

 Bányászati kiállítás 

Kővágószőlősön bányászati kiállítás mutatja be az uránbánya működését különböző tárgyak, 

dokumentumok segítségével. A kinti részen egy bányabejárat is található, míg a benti részen 

különböző kőzeteket, fényképeket és egyéb tárgyakat fedezhetünk fel.  

 Sarlós Boldogasszony plébániatemplom 

Kővágószőlősön a legjelentősebb műemlék a Sarlós Boldogasszony plébániatemplom, melynek a XIII. 

századból származó tornyának, több szintjén is megfigyelhetőek a román ikerablakok, kosáríves 

kapuján pedig az íves oromzat. 

 Kőfaragás 

 A Kőfaragás köveit a legközelebbi bányából hozták el, ebből készült a főtéren megtalálható 

hősi emlékmű. Az emlékművet egy pécsi kőfaragó szobrász, Stibi György készítette. A 

bányákat pécsiek bérelték, de ennek ellenére a helyi kővágószőlősi kőfaragók dolgoztak 

benne.  A következőket csinálták itt: kő kapuszárakat, itatóvályúkat, kőkereszteket, 

kriptafedlapot, lépcsőket. Az itt kifaragott kézi darálókat, malomköveket, járdakockát messze 

vidékre is szállították a bányákból. 

 Helytörténeti kiállítás 

A régi tűzoltószertár épülete ma helytörténeti kiállításnak ad otthont, amely a település lakóinak 

portáiról összegyűjtött néprajzi tárgyakat, mezőgazdasági használati eszközöket, malomkövet, 

gipszstukkó díszeket stb. mutat be. 

7.2.5. Pécsudvar 

A település Pécstől délre, Pogánytól északra található. Pécsudvardon jelentős számú horvát és kisebb 

számú német nemzetiség él. 

Pécsudvardon található örökségi értékek: 

 Sarlós Boldogasszony templom (római katolikus templom) 

7.2.6.Pogány 

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. 
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Pogányban található örökségi értékek: 

 Falumúzeum 

Az iskola épületében található falumúzeumban a helyi horvát kisebbség tárgyi emlékeivel, gyönyörű 

népviseleteivel ismerkedhetünk meg. 

 Fodrászmúzeum 

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. 

7.2.7. Újpetre 

Újpetre a Mecsek-hegységtől délre, a Villányi-hegységtől északra, a kettő között elterülő 

dombvidéken fekszik. Az újpetrei lakóházak némelyike még őrzi a német kultúra sajátosságait, de 

mellettük megtalálhatóak már a modern építészet elemei. 

Újpetrén található örökségi értékek: 

 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. 

7.2.8.Palkonya 

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 borkostolón kívül rengeteg 

lehetőség várja. 2007-ben a község Európa Kulturális Faluja lett, Magyarországon elsőként.  

Palkonyán található örökségi értékek: 

 Pincesor 

Palkonya ma is hűen őrzi a XVIII. században betelepített német szőlőművesek építészeti kultúráját. A 

leghíresebb műemlékként a faluvégi domboldalt beborító, 53 présházból álló pincesort emelhetjük ki, 

mely présházak fele helyileg védett műemlék.  

 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. 

7.2.9. Villánykövesd 

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. 

Villánykövesden található örökségi értékek: 
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 Batthyány Pince 

A Batthyány pince építésekor nem volt lehetőség építeni egy földalatti pincét, ezért a pince felett 

található dombot elhordták, és miután megépítették a pince falait, utána hordták csak vissza őket. A 

Batthyány pince nem mély, de roppant széles. Évente egyszer - az Európai Bordalfesztivál keretében - 

a pince 400 fős hallgatóságot befogadó hangversenyteremmé változik. 

 Műemlék Pincesor 

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 közel 70 pincéből 58 

présház országos műemlékvédelem alatt áll 1983 óta. 

7.2.10. Kisjakabfalva 

Kisjakabfalva község Villánytól észak-nyugatra található. Története egészen az 1400-as évekig 

visszanyúlik. A településen sokféle nemzetiség megtalálható: németek, délszlávok, illetve felvidéki 

telepesek. 

Kisjakabfalván található örökségi értékek: 

 Tanyamúzeum 

A Konrád Ház/Tanyamúzeum a baranyai svábság építészeti és kulturális emlékeit kívánja bemutatni. 

Egy élő tájházról beszélünk, mert a helyiségek és a berendezés mind-mind ma is használható 

állapotban láthatók. Az épületegyüttes öt lakószobából, a két pajtából, a kukoricagóréból és egy 

cselédlakásból áll.  

7.2.11. Villány 

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. 

Villányban található örökségi értékek: 

 Villányi Bormúzeum 

A Villányi Bormúzeum, mely valamikor Teleki Zsigmond (szőlőnemesítő) présháza volt, egész évben 

várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék megismerni a Villányi borvidék történetét, a 

szőlőművelés és a bortermelés kialakulását és ennek legfontosabb eszközeit.  

 Villányi Vörösbor Fesztivál 

A villányi Vörösbor Fesztivál a villányi borvidék legnagyobb gasztronómiai fesztiválja, mely a 

Baranya Megyei értéktár részét is képezi. Villányban régi hagyomány, hogy a betakarított termést a 

helyi lakosok vidám szüreti felvonulással, reggelig tartó mulatozással ünnepelték meg. 

 Villányi Görögkeleti Szerb Templom 

A villányi görögkeleti szerb templom, mely 1773-ban épült, ma a magyarbólyi anyaegyházhoz 

tartozik.  A templom országosan védett műemlék. 

 Villányi pincesor 

Villány főutcájára néz a két sorban elhelyezkedő impozáns pincesor. A város déli felén is egyre több 

pince található, bár ezek még nem annyira híresek, mint a főutcán találhatóak.  
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 Villány-Siklós Borút 

A Villány- Siklósi Borút a kulturált borfogyasztás iskolája, ahol vendégeink a villányi borokkal 

minőségi szolgáltatások révén kerülnek kapcsolatba. Megismerkednek a hagyományokkal, a vidéki 

léttel, egyedi élményeket nyernek, baráti kapcsolatokat építenek, és aktívan kikapcsolódnak. 

7.2.12. Nagyharsány 

Nagyharsány a Szársomlyó déli lejtőin helyezkedik el, Villánytól nem messze. A település gyökerei 

egészen a 2. századig nyúlnak vissza, majd később az Eszékre vezető római út is keresztülhaladt rajta. 

Nagyharsányban szép számmal találhatók régi lakóházak, présházzal és pincével, amelyek a múlt 

századot idézik meg. A településen több présházpince is védettség alatt áll. 

Nagyharsányban található örökségi értékek: 

 Nagyharsányi Szoborpark 

A Szársomlyó-hegy elhagyatott kőbányájában 1967-től alkottak szobrászok nonfiguratív szobrokat. A 

Nagyharsányi Szoborpark kultúrtörténeti és művészettörténeti szempontból azért jelentős, 

mertMagyarországon először itt kaptak lehetőséget szobrászok a szabad kísérletezésre. A szobrok 

nagy része helyi, nagyharsányi és beremendi szürke mészkőből készült. A szársomlyói kőbánya 

jelenleg egyedülálló kulturális látványosságnak számít Baranya megyében és az ország idegenforgalmi 

térképén. 

 Ördögkatlan fesztivál 

Célja: a magyarság kulturális-művészeti gazdagságának szemléltetése a régióban, olyan művészeti 

esemény létrehozűsa, amely a kulturális turizmus egyik központjává teszi a regiót, iletve, hogy 

gazdaságilag, kulturálisan és szellemileg támogassa a területet. Mára egy 5 napos fesztivállá nőtte ki 

magát. A Magyar Fesztiválszövetkség által "kiváló" minősített kapott. 

 Szársomlyói ördögszántás 

A térségben elhíresült az a legenda, miszerint az ördögnek megtetszett Harka, de a lány édesanyja nem 

akarta a lányát férjhez adni az ördögnek. Azt a feltételt szabta, ha reggelig felszántja a domboldalt, övé 

lesz a lányt. Az ördög túl gyorsan haladt, így az asszony maga kukorékolt, jelezve a reggelt. Az ördög 

nagyon mérges lett, eldobta az ekét, amiből kialakult a Beremendi-hegy, kirázta cipőjéből a földet, 

amiből a Siklósi-hegy lett, majd eltűnt a föld alá és kénes víz tört a felszínre, a harkányi gyógyvíz. 

7.2.13. Siklós 

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. 

Siklóson található örökségi értékek: 

 Siklósi Vár 

A siklósi vár hazánk fontos történelmi nevezetessége, a legautentikusabban megmaradt középkori rész 

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. 
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 Malkocs bej Dzsámi 

A dzsámi építtetője Malkocsklisszai szandzsákbej volt, aki 1565-ben halt meg. Az épület a 

hódoltságkori török építészet egyik példája. 

 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. 

 Németh Sára – keramikus 

Németh Sára keramikus egy, a múlt század elején épült parasztházban alakította ki fazekas házát.  

 Siklósi Kerámia Alkotóház 

A ferences rendi kolostor épületében található a Siklósi Kerámia Alkotóház. A Siklósi Nemzetközi 

Kerámia Szimpózium állandó kiállítása található itt.  

 Tenkes Csárda (Csarnóta) 

A Tenkes csárda, mint a legtöbb valódi csárda, több mint száz éve lett az út mellé építve és egykori 

megvalósítóik ma is elégedett fejbólintással tekintenének körbe, vagy olvasnák végig az étlapot. 

Ebben a csárdában a közeli Ormánság hagyományait idéző kézzel készített szőttesek díszítik az 

ablakokat, asztalokat, esténként cigányzenekar muzsikál. A Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

7.2.14. Siklós-Máriagyűd 

Siklós-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, így ezek a különlegességek azok számára 

is érdekes lehetnek, akiket vallásilag nem érint meg a hely. 

Siklós-Máriagyűdön található örökségi értékek: 

 Máriagyűdi kegyhely 

Máriagyűd ma az ország egyik legkedveltebb zarándokhelye, hosszú évszázadok óta ad vigasztalást az 

ide látogatóknak Már a középkor óta a keresztény kultúra részét képezik a kegyhelyekre induló 

zarándoklatok. Feljegyzések szerint Szűz Mária 1687-ben jelent meg először egy Tamás nevű 

katolikus gazdának, majd ezután újra Mátyás siklósi ispánnak. 

7.2.15. Kásád 

Kásád Beremendtől 3 km-re található község.  Szervezett betelepítés keretein belül sokacok érkeztek a 

településre a 18. században, akik magukkal hozták hagyományukat, kultúrájukat és szokásaikat, 

melyeket – a település elzártsága miatt – sokáig teljes egészében meg tudtak őrizni. 

Kásádon található örökségi értékek: 

 Kásádi Tájház 

A Dráva menti sokácok népművészetét és kultúráját mutatja be a Kásádi Tájház. Az épület 6 

helyiségből áll, a szabadkéményes konyhából nyílik balra a lakószoba, jobbra a kamra. A hálókamrába 

közvetlenül a pitvarról lehet bejutni. Az istálló és a kocsiszín a hálókamra folytatásában, a lakrésszel 

egy fedél alatt található. 
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7.2.16. Beremend 

Beremend Villánytól délre, a Drávától északra található nagyközség, mely Magyarország legdélibb 

pontja és egyben határátkelőhely.  

Beremenden található örökségi értékek: 

 Beremendi Kovácsműhely 

A kovácsolás, mint ősi mesterség bemutatása korhű kovácsműhelybe interaktív módon. Az ide 

látogató gyerekeket felnőtteket bevonva készítenek kisebb kovácsolt tárgyakat. (kovácsszeg, 

ácskapocs, kovácsolt karkötő, medál) A műhely az 1800-as évek végén épült. 

 Beremendi-kristálybarlang 

A Beremendi kristálybarlangnak a Villányi-hegységhez tartozó beremendi Szőlőhegyen nyílik a 

bejárata. A barlang 1988-tól fokozottan védett, mely kréta mészkőben fejlődött ki. A több szintben 

húzódó járatot tágasabb termek, kisebb-nagyobb fülkék, aknák, kürtők tagolják. Legszebb formaeleme 

a gömbfülke, ásványkiválásai a hófehér borsókövek, tömegesen előforduló tűs aragonit, a tejfehér, 

lágy ásványritkaság, a huntit, valamint a borsókő díszítette cseppkövek. 

7.2.17. Márok 

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. 

Márokon található örökségi értékek: 

 Mároki Lakodalmas 

A Mároki Lakodalmas egy hagyományos falusi (magyar és sváb) esküvőt jelenít meg.   A Mároki 

Lakodalmas Parádé egy kétnapos hagyományőrző rendezvény. Az első napon a falu két része 

Németmárok és Hercegszentmárton házasságot köt. A második napon a Német Hagyományőrző Ifjú 

Zenekarok és Tánccsoportok Találkozójára kerül sor. A Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

7.2.18. Pócsa 

Villánytól északra, Borjád szomszédságában, Bóly közelében fekvő település. Pócsa az itt élő német 

lakosságnak köszönhetően őrzi a nemzetiség hagyományait. 

Pócsán található örökségi értékek: 

 Német nemzetiségi szoba 

 Római katolikus templom 

Pócsa római katolikus temploma 1905-ben épült. A templomnak kazettás mennyezete van, 2005-ben 

teljes felújításon esett át a belső tér és a tetőszerkezet. A 2009-es év alatt végzett munkálatok során a 

templom harangjait automatizálták. 

7.2.19. Borjád 

 Szent Ambrus Vízimalom 

Borjádon találhatjuk a Szent Ambrus vízimalmot, mely műemlék és falusi vendégfogadó is egyben. Itt 

találhatjuk a méhészettörténeti kiállítást, mely bemutatja a méhészetet és egyéb szakmákat, 

gasztronómiákat. A csoportok, látogatók falusi vendégasztal keretében kóstolhatják meg a hely 

specialitásait.  
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7.2.20. Bóly 

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. 

Bólyban található örökségi értékek: 

 Klasszicista Batthyány-Montenuovo kastély és Kastélypark 

A 18. században épült kastély klasszicista vonásokat hordoz magán. Utolsó tulajdonosa Montenuovo 

Nándor és felesése, Solymos Ilona volt, akik fejlett gazdasággá építették uradalmukat.. A kastélyban 

jelenleg a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona működik. Csak a hozzá 

tartozó 11 hektáros kastélypark látogatható, amely természetvédelmi terület 

 Batthyány-Montenuovo mauzóleum 

A mauzóleum építését Montenuovo Vilmos felesége, Batthyány Julianna grófnő rendelte el 1879-ben. 

A neoromán – neogót stílusú épület belsejében, a bejárattal szemben látható a szentély, közepén 

a vörös márványból készült oltár. 

 Montenuovo sajtkultúra 

Montenuovo Nándor herceg uradalmi sajtgyára és az egykor híres Németbólyi Rokfort sajt szinte 

teljes feledésbe merült. A Montenuovo Sajtmanufaktúra 2016.január 1-jei megalakulása fontos 

mérföldköve lett egy baranyai ipartörténeti emlék megmentésének és egy márka újjáélesztésének 

immár Bólyfort® néven. A Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

 Állandó helytörténeti kiállítás 

A bólyi állandó helytörténeti kiállítás a Széchenyi tér 10. szám alatt található, mely  1752-ben 

magtárként funkcionált. A kiállítás 2001-ben nyílt meg. Az épületben városi könyvtár (földszint) és 

helytörténeti és néprajzi bemutató terem (emelet) is található. A kiállítás a város múltját és történelmét 

mutatja be. Bepillantást kaphatunk például a helyi céhes, és kézműves foglalkozások rejtelmeibe is. 

Bóly és vidékének korai történetét a neolit kortól a honfoglalásig régészeti leletek illusztrálják.  

 História Hall 

A História Hall falfestmény-együttest König Róbert magyar grafikusművész készítette el. A História 

Hall falfelületei egy egybefüggő festménykompozíciót alkotnak, valójában pedig 12 egységből álló 

szabdalt felületről van szó. A terembe lépve, az óramutató járásának megfelelően, kronológiai 

sorrendben következnek a historikus – apokrif és valós – visszaidézések, a művész szabad 

megfogalmazásában. 

 Bólyi mézeskalács és puszedli 

"Családunkban a mézeskalácsos mesterség több mint 130 éves múltra tekint vissza. Üknagyapám 

1882-ban kezdte a mesterségét gyakorolni, melyet aztán több generáción át örökített tovább. 

Nagyapám, Tárnoky Lajos folytatta a családi hagyományt 50 éven át. Azt követően 2015-ben 

bekövetkezett haláláig a mindennapi munkafolyamatokból aktívan részt vett, ezzel segítve az 1991-től 

már általam vezetett családi vállalkozás működését." -Tárnoky Csaba. A Baranya Megyei Értéktár 

részét képezi. 

 Emmausz-járás 

Az Emmausz-járás több mint 100 évre visszanyúló, eredetileg bólyi népszokás. Húsvéthétfőn a 

délelőtti kálvária-dombi szentmise után megtelnek a bólyi pincefalu présházai. A családok, baráti 

társaságok meghívásra érkeznek, de sokan több helyre is betérnek, látogatják egymást, szimbolizálva a 

bibliai emmausz-történetet: meghívlak asztalomhoz, hogy megtudd, ki vagyok. A Baranya Megyei 

Értéktár részét képezi. 
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 Agrártörténeti múzeum (Békáspuszta) 

A békáspusztai Agrártörténeti múzeum Bóly és annak környékét mutatja be, azon belül is a 

mezőgazdasági termelést és annak munkaeszközeit. Békáspuszta Bólytól 1,5 kilométerre található 

település.  

8. KIAJÁNLOTT CSOMAGAJÁNLATOK A KÉT TEMATIKUS ÚT MENTÉN 

8.1. Mecseknádasd, a rejtőzködő borfalu kulturális értékei (2 nap) 

Érintett település: Mecseknádasd10 

Mecseknádasd Pécs és Szekszárd között, a 6-os főút mentén található teleülés. 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.  

Nem messze a várromoktól egy tanösvény mentén található a kilátó, melyről az egész völgyet 

felfedezhetjük. 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, fából készült tárgyaiból 

álló kiállítás megtekinthető és betekintést nyerhetünk a munkafolyamatokba is. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

                                                 
10 www.mecseknadasd.hu 
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 Havas Boldogasszony-kápolna, az egykori püspöki kápolna 

A Havas Boldogasszony-Kápolnát 1770-ben szenteltél fel, mely kápolna tulajdonilag a pécsi 

püspökségé. Nyolcszögletű alaprajzú, fazsindellyel fedett hagymakupolája van. Belseje teljes 

egészében, főként nonfiguratív és ornamentikus díszítésekkel festett Illúzionisztikus mennyezetfreskója 

és barokk oltára van a kápolnának. Az oltáron található eredeti képe elveszett, a ma is látható a 19. 

században készült, és a Szűzanyát a gyermek Jézussal mutatja. 

 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. 

 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. 
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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. 

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 

8.2. Mecseknádasd, a Keleti-Mecsek kapuja és a Keleti-Mecsek épített öröksége (3 nap)  

Érintett települések: Mecseknádasd, Pécsvárad11, Zengővárkony12 

 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.  

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. 

Részletes program 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 

                                                 
11 www.pecsvarad.hu 
12 www.zengovarkony.hu 

http://www.bagolycsarda-panzio.hu/
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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 

A Havas Boldogasszony-Kápolnát 1770-ben szenteltél fel, mely kápolna tulajdonilag a pécsi 

püspökségé. Nyolcszögletű alaprajzú, fazsindellyel fedett hagymakupolája van. Belseje teljes 

egészében, főként nonfiguratív és ornamentikus díszítésekkel festett Illúzionisztikus mennyezetfreskója 

és barokk oltára van a kápolnának. Az oltáron található eredeti képe elveszett, a ma is látható a 19. 

században készült, és a Szűzanyát a gyermek Jézussal mutatja. 

 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. 
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 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. 

 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 

Kultúrtörténeti érdekességű a különleges gyűjtemény, amely 2002 márciusában nyílt meg: 

szalmafonás a világ minden tájékáról. 

 Utazás Pécsváradra, a Zengő lábához és a Pécsváradi Kolostorvár megtekintése 

A pécsváradi vár valójában soha nem volt hadi értelemben vett vár. Falai komoly ostrom kiállására 

nem voltak alkalmasak, erre a fennállása alatt nem is került sor. Egy erődített hajdani szerzetesi 

monostor ez, melyet Szent István király alapított 998-ban, Koppány legyőzése után. Az itt álló 

kőépületet, amely Géza fejedelmi udvarháza volt, István Asztriknak adta, hogy benne Benedek-rendi – 

ahogy nálunk nevezik: bencés – szerzetesek számára létesítsen otthont. 

 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  
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A múzeumban található Samu Géza szobrászművész állandó kiállítása, melyet a művész úr felesége 

adományozott Pécsváradnak. Samu Géza a 20. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb 

alkotója, Munkácsy-díjat is nyert.  

 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. 

 Gradwohl Zsolt népi iparművész műhelye és kiállítása 
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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. 

Nyitva tartás: hétfő-vasárnap: 9:00-17:00 

Belépőjegy: 500 Ft/fő 

www.pecsvaradivar.hu 

 Samu Géza Múzeum 

7720 Pécsvárad, Iskola utca 2. 
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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, Geresdlak13, Feked14, Véménd15, Palotabozsok16 

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 

                                                 
13 www.geresdlak.hu 
14 www.feked.hu 
15 www.vemend.hu 
16 www.palotabozsok.hu 
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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 

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 Havas Boldogasszony-Kápolnát 1770-ben szenteltél fel, mely kápolna tulajdonilag a pécsi 

püspökségé. Nyolcszögletű alaprajzú, fazsindellyel fedett hagymakupolája van. Belseje teljes 

egészében, főként nonfiguratív és ornamentikus díszítésekkel festett Illúzionisztikus mennyezetfreskója 
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és barokk oltára van a kápolnának. Az oltáron található eredeti képe elveszett, a ma is látható a 19. 

században készült, és a Szűzanyát a gyermek Jézussal mutatja. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 

 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 barokk stílusban. A régi főhajó jelenleg a 

temetőkápolnában található, míg az új egy masszív, kő keresztelőkút, melyhez 14 mellékoltár 

csatlakozik.  

 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. 
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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): 

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 
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 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 

 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.hetenyipin

ce.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 

http://www.bagolycsarda-panzio.hu/
http://www.vemend.hu/latnivalok/templom
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 Palotabozsoki Székely Tájház 

7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 208. 

Nyitva tartás: Előzetes bejelentkezés alapján.  

Belépőjegy: 250 Ft/fő 

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, Mohács17 

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. 

                                                 
17 www.mohacs.hu 
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 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. 

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, fából készült tárgyaiból 

álló kiállítás megtekinthető és betekintést nyerhetünk a munkafolyamatokba is. 

 Megjegyzés: A megtekintés ingyenes.  

 Havas Boldogasszony-kápolna, az egykori püspöki kápolna 

A Havas Boldogasszony-Kápolnát 1770-ben szenteltél fel, mely kápolna tulajdonilag a pécsi 

püspökségé. Nyolcszögletű alaprajzú, fazsindellyel fedett hagymakupolája van. Belseje teljes 



56 

 

egészében, főként nonfiguratív és ornamentikus díszítésekkel festett Illúzionisztikus mennyezetfreskója 

és barokk oltára van a kápolnának. Az oltáron található eredeti képe elveszett, a ma is látható a 19. 

században készült, és a Szűzanyát a gyermek Jézussal mutatja. 

 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. 

 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 
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 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. 

 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. 

 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 barokk stílusban. A régi főhajó jelenleg a 

temetőkápolnában található, míg az új egy masszív, kő keresztelőkút, melyhez 14 mellékoltár 

csatlakozik.  

 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.. 
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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 taposómalom 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 Kanizsai Dorottya Múzeum a Busójárás maszkjait, a környéket, és hazánk délszláv népeinek 

kultúráját mutatja be.. Az intézmény a magyarországi horvát, szerb és szlovén kisebbség egyetlen 

hazai bázismúzeuma, és mint ilyen, országos gyűjtési jogkörrel rendelkezik. 

 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 
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 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: 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 
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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 

 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 

 Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum 

7700 Mohács, Kisfaludy u. 9. 

http://www.bagolycsarda-panzio.hu/
http://www.vemend.hu/latnivalok/templom
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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: Villány18, Villánykövesd19, Palkonya20, 

Pócsa21, Borjád22 

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.  

                                                 
18  www.villany.hu 
19  www.villanykovesd.hu 
20  www.palkonya.hu 
21 www.pocsa.hu 
22 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, mely valamikor Teleki Zsigmond (szőlőnemesítő) 

présháza volt, egész évben várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék megismerni a Villányi 

borvidék történetét, a szőlőművelés és a bortermelés kialakulását és ennek legfontosabb eszközeit.  

Megjegyzés: Állandó kiállítás belépődíjjal, borkóstoló előzetes bejelentkezéssel, bor- és ajándék 

vásárlás. 

Villányi Görögkeleti szerb templom: A villányi görögkeleti szerb templom, mely 1773-ban épült, 

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 felén is egyre több pince található, bár ezek még nem annyira híresek, mint 

a főutcán találhatóak.  

 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: 

kemencében sült kürtöskalács, pogácsa, kenyér, lepény rendelhető előzetesen, sőt kívánság 

szerint a készítésükben is részt vehetnek. 

Megjegyzés: Előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető.  
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 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: P Palkonya ma is hűen őrzi a XVIII. században betelepített 

német szőlőművesek építészeti kultúráját. A leghíresebb műemlékként a faluvégi domboldalt 

beborító, 53 présházból álló pincesort emelhetjük ki, mely présházak 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 

Vacsora a PalKonyhában: 3 000 Ft/fő 

Reggeli a Beck’s Borverandán: 2 500 Ft/fő 



64 

 

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: Orfű23, Abaliget24, Cserkút25, Magyarhertelend26, Újpetre27 

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 

                                                 
23 www.orfu.hu 
24  www.abaliget.hu 
25 www.cserkut.hu 
26 www.magyarhertelend.hu 
27  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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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:   Az ország különböző tájegységeinek kemencéit és az 

ehhez használatos kellékeket a látogatók a Kemencés Udvarban láthatják, mely a Muskátli 

Vendéglő mellett helyezkedik el. 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 szárazmalom, a vízimalom, illetve papírmalom. A múzeum új 

látványossága az utolsóként említett 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: Az Abaligeti Helytörténeti és Címer Kiállítás 2009-

ben nyílt meg a Faluházban, a kiállítás anyaga a helybeliek adományából gyűlt össze A 

kiállított tárgyak, eszközök a falu lakosainak múlt századbeli mindennapi életéhez 

kapcsolódik. 



66 

 

Megjegyzés: Hétfőtől péntekig 9-12 óra és 17-19 óra között szabadon látogatható. 

 Denevérmúzeum: A Denevérmúzeum az Abaligeti barlang bejáratától néhány méternyire 

álló, korábban turistaházként funkcionáló épület felújítása után nyílt meg 2004-ben 

Magyarország egyetlen, a denevérek világát bemutató tematikus kiállításaként. A 

múzeumban megismerkedhetünk a veszélyeztetett fajok közé tartozó denevérrel.. 

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. A barlang 1750 méter hosszú és 48.7 méter a 

függőleges kiterjedése. Ezzel a Mecsek leghosszabb járatrendszereként tarthatjuk számon.  

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. 

 A szállás elfoglalása a Natúra Panzió és Apartmanházban. 

 Vacsora a Natúra Panzióban. 

3. nap 

 Reggeli a Natúra Panzióban. 

 Mosóház: A Mosóház egy forrás előterében található. A forrás, mely rendkívüli értéket 

képviselt az akkori falu életében, mai alakját 1933-ban nyerte el. 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.  

Megjegyzés: Szabadon látogatható. 

 Helytörténeti gyűjtemény: A helytörténeti gyűjtemény a polgármesteri hivatal épületének 

mélyföldszintjén kapott található. A múlt században még iskolaként funkcionált az épület. 

A kiállítás a hagyományos gazdasági eszközöktől egészen az egyéb mesterségekhez 

kapcsolható eszközökig számos érdekességet tartogat a látogatónak. 

Megjegyzés: Egész évben látogatható, előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthető. 
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 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): 

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. 
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 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.  

 Natúra Panzió és Apartmanház  

7677 Orfű, Petőfi utca 3.  

8.7. Pihenés a kultúra városában, Pécsen (4 nap) 

Érintett települések: Pécs28, 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 

                                                 
28 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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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. 

„(www.zsolnaynegyed.hu) 

 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, Zsolnay Mauzóleum: A Zsolnay-család nyughelye a Zsolnay-gyár 

melletti dombon eredeti pompájában, megújulva várja mindazokat, akik az eozin titkát 

keresik.” (www.zsolnaynegyed.hu) 

 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”. (www.zsolnaynegyed.hu) 

 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.” 

(www.zsolnaynegyed.hu) 

 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”. (www.zsolnaynegyed.hu) 

 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.   
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 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. „ (www.pecsiegyhazmegye.hu) 

 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. 

„(www.pecsiegyhazmegye.hu) 

 Gázi Kászim pasa Dzsámija: Pécs egyik legismertebb jelképe, a hódoltság korszakának 

ikonikus épülete, legkiemelkedőbb török kori építészeti emlékünk Gázi Kászim pasa dzsámija. 

 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 lát el, így turisztikai 

információs pont, konferenciák, közösségi események színtere, valamint a minőségi 

vendéglátás és borkóstolók kivételes helyszíne.” (www.pecsiegyhazmegye.hu) 

 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 
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hypogaeumok nagy számában, illetve ezek történeti, képzőművészeti és vallási 

sokrétűségében rejlik. 

 Modern Magyar Képtár: A Modern Magyar Képtár hazai szinten az egyik leggazdagabbnak 

számító gyűjtemény a magyar képzőművészet legjelentősebb alkotóinak műveiből ad átfogó 

keresztmetszetet bő száz évre visszamenőleg. 

 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. 

 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 szárazmalom, a vízimalom, illetve papírmalom. A múzeum új 

látványossága az utolsóként említett 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) 
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 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 

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: 
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7621 Pécs, Dóm tér 6. 

 Középkori Egyetem: 

7624 Pécs, Szent István tér 23/b 

 Zsinagóga: 

7621 Pécs, Kossuth tér 1. 

 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: Mohács29, Nagynyárád30, Sátorhely31 

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. 

                                                 
29www.mohacs.hu 
30 www.nagynyarad.hu 
31 www.satorhely.hu 
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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 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.  

 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. 

 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, 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 
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őrlés. A malomporta különlegessége egy, a világon egyedülálló, emberi erővel működő 

taposómalom-gépezet. A Baranya Megyei Értéktár részét képezi.  

 Mohácsi Fekete Kerámia: A mohácsi feketekerámia formavilága számos jellegzetes 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. 

Még ma is készül Mohácson 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.  

 Városháza: A városháza épületét a mohácsi csata 400. évfordulója tiszteletére 1926-ban 

emelték.  

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. 

 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.  
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 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: Siklós32, Máriagyűd33, Bóly34, 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, 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. 

                                                 
32 www.siklos.hu 
33 www.mariagyud.hu 
34 www.varos.boly.hu 
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Részletes programok leírással 

1. nap 

 Siklósi Vár A siklósi vár hazánk fontos történelmi nevezetessége, a legautentikusabban 

megmaradt középkori rész 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: A dzsámi építtetője Malkocsklisszai szandzsákbej volt, aki 1565-ben 

halt meg. Az épület a hódoltságkori török építészet egyik példája. 

 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, hosszú 

évszázadok óta ad vigasztalást az ide látogatóknak Már a középkor óta a keresztény kultúra 

részét képezik a kegyhelyekre induló zarándoklatok. Feljegyzések 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 18. században épült kastély 

klasszicista vonásokat hordoz magán. Utolsó tulajdonosa Montenuovo Nándor és felesése, 

Solymos Ilona volt, akik fejlett gazdasággá építették uradalmukat.. A kastélyban jelenleg a 

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona működik. Csak a hozzá 

tartozó 11 hektáros kastélypark látogatható, amely természetvédelmi terület.  

 História Hall: A História Hall falfestmény-együttest König Róbert magyar grafikusművész 

készítette el. A História Hall falfelületei egy egybefüggő festménykompozíciót alkotnak, 

valójában pedig 12 egységből álló szabdalt felületről van szó. 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, mely valamikor Teleki Zsigmond 

(szőlőnemesítő) présháza volt, egész évben várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék 

megismerni a Villányi borvidék történetét, a szőlőművelés és a bortermelés kialakulását és 

ennek legfontosabb eszközeit.  
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 Villányi Görögkeleti szerb templom: A villányi görögkeleti szerb templom, mely 1773-ban 

épült, 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.  

 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 felén is egyre több pince található, bár ezek még nem annyira híresek, 

mint a főutcán találhatóak.  

Kalkuláció 

 Belépőjegyek 

Villányi Bormúzeum 600 Ft/fő 

Siklósi vár 1900 Ft/fő 

Malkocs bej Dzsámi 350 Ft/fő 

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.  
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 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 

8.10. Árpád-kori emlékek Baranyában (5 nap) 

Érintett települések: Orfű, Abaliget, Cserkút, Mánfa35, Kővágószőlős36 

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 település 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. 

Mánfa Komlótól nem messze található, ami korábban 2 település egyesülésével jött létre. A település 

már a török hódoltság idején is lakott volt, illetve a község nyugati oldalán egy Árpád-kori templom is 

található. 

Kővágószőlős a Jakab-hegy lábánál fekszik, Cserkút közvetlen közelében. A kis település számos 

látnivalót kínál a kulturális kincsektől, a szakrális emlékeken át egészen a természetjárást 

kedvelőknek. 

Részletes programok leírásokkal 

                                                 
35 www.manfa.hu 
36 www.kovagoszolos.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orf%C5%B1i-t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9csi-t%C3%B3
http://www.manfa.hu/
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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 szárazmalom, a vízimalom, illetve papírmalom. A múzeum új 

látványossága az utolsóként említett 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: Az Abaligeti Helytörténeti és Címer Kiállítás 2009-

ben nyílt meg a Faluházban, a kiállítás anyaga a helybeliek adományából gyűlt össze 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: A Denevérmúzeum az Abaligeti barlang bejáratától néhány méternyire álló, 

korábban turistaházként funkcionáló épület felújítása után nyílt meg 2004-ben Magyarország 

egyetlen, a denevérek világát bemutató tematikus kiállításaként. A múzeumban 

megismerkedhetünk a veszélyeztetett fajok közé tartozó denevérrel.. 

 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. A barlang 1750 méter hosszú és 48.7 méter a 

függőleges kiterjedése. Ezzel a Mecsek leghosszabb járatrendszereként tarthatjuk számon.  

Megjegyzés: Vezetett túra.  

 A szállás elfoglalása a Natúra Panzió és Apartmanházban. 

 Vacsora a Natúra Panzióban. 

3. nap 

 Reggeli a Natúra Panzióban. 
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 Mosóház: A Mosóház egy forrás előterében található. A forrás, mely rendkívüli értéket 

képviselt az akkori falu életében, mai alakját 1933-ban nyerte el. 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.  

Megjegyzés: Szabadon látogatható. 

 Helytörténeti gyűjtemény: A helytörténeti gyűjtemény a polgármesteri hivatal épületének 

mélyföldszintjén kapott található. A múlt században még iskolaként funkcionált az épület. 

A kiállítás a hagyományos gazdasági eszközöktől egészen az egyéb mesterségekhez 

kapcsolható eszközökig számos érdekességet tartogat a látogatónak. 

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, ekkor a feltárt iratok tanúsága szerint a 

települést Szőlősnek 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 elfoglalása a Natúra Panzió és Apartmanházban. 

 Vacsora a Natúra Panzióban. 

4. nap 

 Reggeli a Natúra Panzióban. 

 Sarlós Boldogasszony templom: A templom a 12. században épült román stílusban.  Egy 

pásztor legendája kapcsolódik hozzá, aki az elveszett birkája után kutatva találja meg a már 

elfeledett templomot, ezek után pedig a falubeliek nagy örömmel kezdik el a templom 

felújítását. 

Megjegyzés: Szabadon látogatható, előzetes bejelentkezés alapján.  

 Vágotpuszta: Az elhagyatott falu történelmi helyszíne és emléke az 1956-os forradalomnak, 

ugyanis 1956. november 4. után a megszállók ellen harcoló mecseki láthatatlanok gyülekező 

helye volt. Ma sok ifjúsági túra, illetve teljesítménytúra útvonala. A békés, csendes környezet 

kiválóan alkalmas lelki gyakorlatra, meditációra, elmélyülésre. Nem véletlenül alakított itt 

központot több jógacsoport is. A Baranya Megyei Értéktár részét képezi. 

 Harangláb: Az 1800-as években épült, jellegzetessége, hogy teteje is téglából készült. Ma is 

működő harang, mely reggel, délben és este adja hírül a pontos időt, de emellett lélekharang 

funkciója is van. 

Megjegyzés: Szabadon látogatható 
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 A szállás elfoglalása a Natúra Panzió és Apartmanházban. 

 Vacsora a Natúra Panzióban. 

5. nap 

 Reggeli a Natúra Panzióban. 

 Bányászati kiállítás Kővágószőlősön: Kővágószőlősön bányászati kiállítás mutatja be az 

uránbánya működését különböző tárgyak, dokumentumok segítségével. A kinti részen egy 

bányabejárat is található, míg a benti részen különböző kőzeteket, fényképeket és egyéb 

tárgyakat fedezhetünk fel.  

 Kőfaragás: A Kőfaragás köveit a legközelebbi bányából hozták el, ebből készült a főtéren 

megtalálható hősi emlékmű. Az emlékművet egy pécsi kőfaragó szobrász, Stibi György 

készítette. A bányákat pécsiek bérelték, de ennek ellenére a helyi kővágószőlősi kőfaragók 

dolgoztak benne.  A következőket csinálták itt: kő kapuszárakat, itatóvályúkat, kőkereszteket, 

kriptafedlapot, lépcsőket. Az itt kifaragott kézi darálókat, malomköveket, járdakockát messze 

vidékre is szállították a bányákból. 

 Helytörténeti kiállítás: A régi tűzoltószertárban napjainkban egy helytörténeti kiállítás 

található, amelyben a település lakóinak portáiról összegyűjtött néprajzi tárgyakat, 

mezőgazdasági használati eszközöket, malomkövet, gipszstukkó díszeket stb. láthatnak az 

érdeklődők.  

 A szállás elhagyása.  

Kalkuláció 

 Belépőjegyek: 

Malommúzeum: 1200 Ft/fő 

Orfűi Tájház és Kemencés Udvar: 500 Ft/fő 

 Szállás 2 ágyas szobákban (2 éjszaka): 

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: 59 550 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. 

 Abaligeti Cseppkőbarlang: 
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7678 Abaliget, Kölessy Vince u. 33.  

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.  

 Natúra Panzió és Apartmanház  

7677 Orfű, Petőfi utca 3.  

 Sarlós Boldogasszony templom 

7304 Mánfa, Melegmányi völgy 

 Vágotpuszta 

7304 Mánfa, Fülöp köz 2-4. 

 Harangláb 

7304 Mánfa, Óvoda u. 32.  

 Bányászati kiállítás 

7673 Kővágószőlős, Rákóczi utca 54.  

 Kőfaragás 

7673 Kővágószőlős, Kőbányák  

 Helytörténeti kiállítás 

7673 Kővágószőlős, Rákóczi utca 36.  
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