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TURIZMUSFEJLESZTÉS ALTERNATÍV IRÁNYA: A ZÖLDÚT 

 

Napjaink turizmusának nagy választó vonala a hagyományos, még ma is lenyűgöző keresleti és 

forgalmi mutatókat produkáló tömegturizmus és a környezetével a természettel és a helyi 

kultúrával harmóniát kereső alternatív turizmus formák között húzódik. Míg a tömegturizmus a 

WTO 2012-es előzetes adatai szerint nemzetközi vendégérkezések számát tekintve meghaladta az 

egy milliárdos értéket, addig az alternatív turizmus forgalma nehezen becsülhető. Az alternatív 

jelző mögött számtalan, már a 80-as évek elejétől megjelenő turizmus forma, turisztikai termék, 

turizmusfejlesztési filozófia lelhető fel. Ilyennek tekinthető az Alpokban szabályozott, német 

nyelvterületen elterjedt „Sanfter Tourismus”, amit „lágy”, vagy „szelíd” turizmusként 

aposztrofálhatunk. A lényege, hogy a benne résztvevő turisták szemléletmódjuk alapján óvják a 

természetet, kíváncsiak a helyi kultúrára és azt szeretnék megőrizve megismerni. A kölcsönös 

tisztelet egy fontos jellemzője az ebbe a gondolati rendszerbe, turizmusfejlesztési megközelítésbe 

tartozó turizmus termékeknek. 

Ide illeszkednek az „alternatív” jelzővel megkülönböztetett turizmus változatok is. Fejlesztőik, 

résztvevőik fő jellemvonása, hogy ezek a turizmus tevékenységek beállítódásukban, 

motivációjukban a tömegturizmus mindent elsöprő áradatával szemben új megközelítést kínálnak. 

A minőség és empátia, valamint a környezettudatosság lehet a három megkülönböztető szempont 

a tömegturizmussal szemben. 

Az alternatív vonulat folytatásai a Föld bolygóval, annak jövőjével kapcsolatosan megfogalmazott 

felelősséget, erős környezetvédő megközelítést hangsúlyozó turizmus értelmezések. Ezek 

filozófiájának metszéspontjában a „fenntarthatóság” igézete található. Csak olyan turizmus 

termékeknek van létjogosultsága ebben a rendszerben, amelyek igényei és hatásai környezeti, 

gazdasági, kulturális szempontból is hosszú távon is fenntarthatók. Mindezen elvek egyféle 

világlátást, életmódot, gondolkodásmódot is feltételeznek a hozzá kapcsolódóktól. 

Az értékfeltáró és őrző, a rurális tereket felfedező és fejlesztő turizmus formák is beilleszkednek 

az alternatív irányba. A vidéki turizmus számos terméke a falusi turizmustól az agroturizmusig 

hangsúlyozza a vidék értékeit, mint motiváció keltő tényezőket. Ebben a természet értékeinek a 

felismerése és védelme (ökoturizmus); a vidéki életmód, a tradíciók, a szellemi kulturális örökség 
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és a vidéken élőkkel való személyes kapcsolatok bűvkörében mozgó falusi turizmus; vagy a vidék 

hagyományos termelésére (agrár és kézműves), annak bemutatására és megismerésére támaszkodó 

agroturizmus, vagy annak speciális válfaja a borturizmus jelenti a konkrét turisztikai termékeket. 

A fejlesztési irány képviselői a vidéki tájakat behálózó tematikus utak, turisztikai útvonalak, 

amelyekben a természet, a helyi történelmi és kulturális közös hagyományokat gyűjti össze, fűzi 

fel egy konkrét tájegységben. Ilyen közös hagyománya lehet egy településcsoportnak a történelmi 

múlt valamely rá jellemző körszakának a tárgyiasult emlékei, műemlékek, várak, kastélyok, 

templomok, vagy éppen parasztházak (pl. Alte Salzstrasse, Schlösser Strasse, Limes Strasse 

Németországban és Ausztriában, vagy itthon a „Kastélyok Útja” a Nyugat-Dunántúlon, 

„Árpádkori Templomok” tervezett útvonala az ország több tájegységében). De ilyen közös és 

hasonló értékeken nyugszanak a helyi kultúrán alapuló tematikus utak is, mint a „Palóc Út” a 

történelmi Nógrád vármegyében. Ide sorolhatók a kézművesség hagyományait bemutató 

kulturális utak is. A tematikus utak másik csoportja épülhet vallási hagyományokra. Ilyenek a 

Magyarországon is egyre jobban kiépülő zarándok utak, pl. „Szent Márton Útja”, vagy az egész 

Közép-Európát behálózó „Mária út”. A harmadik köre a tematikus utaknak az agrártáj 

adottságaira és tradícióira épül. Ilyen termelési hagyományokat és különleges minőségű 

termékeket mutatnak be a gyümölcs és zöldség utak (hazánkban az almától a szilváig, vagy a 

tormáig terjed a választékuk). Különlegesen erős a tematikus utak kínálata a hagyományos szőlő- 

és borkultúrára alapozva borvidékeinken. Magyarország 22 borvidékén közel 40 borút egyesület 

foglalkozik a borutak fejlesztésével. 

Az útvonalak létrehozásának és bejárásának módja szerint is megkülönböztethetünk tematikus 

utakat. A „Zöldút” koncepció szerint a helyi közösség által létrehozott útvonal a természet és 

kultúra iránt érdeklődő, annak megismerésén túl a védelmét is fontosnak tartó, alternatív 

közlekedési módokat kedvelő közönségnek készül. A zöldutak a múltban még használt 

mellékutakat, dűlőutakat használják a táj bejárására a települések összekötésére csak gépi erő 

nélküli eszközökkel. Tehát a zöldutak barangolói gyalogosan, kerékpáron, vagy éppen lóháton 

járják be a helyi közösség összefogásával létrehozott és kijelölt útvonalat. Az útvonal alkalmas 

kerekesszékes bejárásra is. A zöldút talapülései bemutatják helyi értékeiket, műemlékeiket, 

szokásaikat, hagyományaikat. Megszervezik szellemi kulturális örökségük ünnepeit és helyi 

termékekkel tudják kínálni a zöldutak vándorait. 
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Ez utóbbi filozófia mentén épül ki a Nyugati-Mecsek településeitől a Dél-Baranyai-dombság és a 

Villányi-hegyég falvainak érintésével, a Dunamentét egészen a Dráváig, a Baranyai-háromszöget is 

átszelő „Baranya Zöldút”.    

  

Trendek a turizmusban 

 FREYER (1997) az alábbiak szerint foglalta össze a turizmus keresleti oldalán érvényes 

tendenciákat, amelyek egyes elemei az 1. ábrán is visszaköszönnek, mint motivációs vonulatok 

(CSIZMADIA L. - ERDŐSI M. - SZABÓ G. 2012).   

 A turisták részéről fokozódó érdeklődés tapasztalható a csaknem érintetlen természeti tájak, a tiszta és 

szép természet iránt. Felértékelődnek a védett területek, a turisták motivációiban 

átrétegződés figyelhető meg az élvezet- központúság irányából az élmény és új tudás 

megszerzése felé. A védett természeti értékeket bemutató, egyedi élményeket nyújtó 

turisztikai termékek, amelyek eredeti, hagyományőrző és tiszta, környezeti ártalmaktól 

mentes térségekbe települnek, és nem járnak tömeges igénybevétellel, növekvő 

érdeklődésre tarthatnak számot. A természetjárás, a tájat bemutató ökoturizmus és a 

csendes, természetközeli falvakba szervezett falusi turizmus piaci esélyei javulnak. Ebbe a 

vonulatba illeszthetők az alternatív turizmus különböző megoldásai is, így például a 

„Zöldút” programok is. 

 A teljes csend, nyugalom, a „tökéletes” kikapcsolódás iránti vágyakozás szintén az „érintetlen” 

vidéki térségek utazási célpontként várható felértékelődését hozhatja. A csendes 

vízpartok, a forgalmas helyektől távoli, de vendégfogadásra felkészült települések kedvező 

helyzetbe kerülnek. Így értékelődhetnek fel a jelenlegi turisztikai centrumokon kívüli, 

csendes, de vendégfogadásra még csak most készülő települések például a „Baranya 

Zöldút” mellett. 

 Az individualizálódás, az egyéni igények és vágyak megjelenése a vendégeknél. Az individualizálódó 

vendég egyéni ellátást, kiszolgálást vár el. Sokféle ajánlatból kíván válogatni, sokféle 

lehetőséget akar kipróbálni. Növekszik az esélye az egyéni arculatú vendégfogadó 

helyeknek, a kisebb, családiasabb panzióknak, a hobbi igényeket – pl. természet-

megfigyelés, madárfotózás – is kielégíteni képes üdülőhelyeknek. Ugyanígy a tematikus, 

egy-egy meghatározott kínálati egység iránti érdeklődés is erősödik. A saját hobby, az 
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individuális érdeklődés kielégítése meghatározó keresleti iránnyá válik.  Így a tematikus 

utak, alternatív kínálatok egyre népszerűbbek lesznek.  

 

A turisztikai trendeket áttekintve az egyik legfőbb változás a turizmusban való passzív részvétel 

helyett az aktivitás igénye, mely eltérő szinteken jelentkezik. Az aktivitás egyik oldalról a 

bekapcsolódást jelenti a folyamatba, alakítani magát folyamatot. Mind a nemzetközi, mind a hazai 

piacon megjelentek és elterjedtek olyan vonzerők, melyek az ilyen típusú aktivitást teszik lehetővé, 

ezen túlmenően igénylik is. Így például az aktív turizmus népszerűségének növekedése a 

turisztikai termékek között ennek köszönhető vagy az attrakciók között a témaparkok és a 

tematikus utak előretörése. Mindezeket a motiváció változásokat jelzik az 1. ábrán bemutatott 

keresleti és beállítódási trendek. 

1. ábra 

Turisztikai trendek
ellentétpárok és a változások irányai

Hagyományos

Tömegesség

Kommersz, megszokott 

Hedonista, 
élvezetközpontú

Passzív elfogadás

Látvány, benyomások

Újszerű

Individuális igények

Egyedi, innovatív

Élmény- és ismeretszerző

Aktív befogadás, interaktivitás

Tartalom, elmélyülés

+ aktivitás (testi-szellemi)

+ minőség preferálása (attrakciók, 
szolgáltatások, fogyasztás)

+ önmegvalósítás

 

(Szerk.: Szabó G. 2012) 

 

Napjaink turizmusának egyik legfőbb trendje a fogyasztók élmény-orientáltsága, élmény-keresése. 

Jól jellemzi szerepét: „Az élmény egy pszichológiai kategória, amelynek átélése, illetve annak reménye alapvető 
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szerepet tölt be a turisztikai kereslet alakulásában”1. Az élmény, élménylánc az utazás során a turistát 

ért pozitív érzésekből, benyomásokból alakul ki. A „Zöldút” jellegű tematikus utak is ezt az 

irányt, az élménygyűjtés és felelősségvállalás irányát erősítik. 

 

A „ZÖLDÚT” MOZGALOM 

Zöldutak Módszertani Egyesületének (ZÖME) definíciója szerint: “A zöldutak olyan, többfunkciós 

útvonalak, melyeket a gyalog, lovon, kerékpáron, illetve más motormentes módon közlekedő vagy túrázó emberek 

számára hoznak létre. Fajtájuk szerint lehetnek zöldfolyósok, történelmi és kereskedelmi útvonalak, folyók vagy 

vasutak mentén haladó ösvények, vízi utak. A zöldutakat helyi közösségek működtetik a környezeti és 

gazdasági szempontból is fenntartható társadalom kialakítása és az egészséges életmód elterjesztése érdekében. A 

zöldutak ideális környezetet biztosítanak a közösségi kezdeményezések, továbbá a természetvédelemmel, 

kulturális örökségvédelemmel, fenntartható turizmussal és motormentes közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések 

számára. A zöldutakat azzal a szándékkal hozzák létre, hogy a térségben élők és az oda látogatók igényeit 

egyaránt kielégítse és élénkítse a helyi gazdaságot.”2 

A definíció három pilléreként határozható meg: 

1. az attrakció, amely a természet, a történelmi múlt tárgyiasult emlékeit a régi időkben 

kialakult közlekedési kapcsolatok vonalán szervezi össze útvonallá; 

2. a létrehozó, alulról építkező közösség, amely a termék szervezését, a turisztikai 

menedzsment tevékenységeket végzi; 

3. a fenntarthatóság, amely a helyi aktivitáson nyugszik és a természetvédelemmel, 

örökségvédelemmel, valamint a fenntartható turizmusfejlesztéssel áll kapcsolatban és 

szemléletformáló a bekapcsolódó vendégkör számára is. 

                                                           

1
 Michalkó G. 2004: A turizmuselmélet alapjai. Turizmus Akadémia 1. Kodolányi János Főiskola 

Székesfehérvár. p. 63.  

2
 http://zoldutak.hu/ Részlet a Közép- és Kelet-európai Zöldutak deklarációjából. 
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A zöldút vendégköre főként az ökoturisták főbb célszegmenseiből toborzódik: fiatal, középkorú, 

jórész családos, aktív életvitelű, a természet és annak védelme iránt érdeklődő, kulturális 

motivációjú. 

A zöldútként tekinthetünk: 

 pihenésre, rekreációra felkészült vidéki térséget átszelő, természetes vagy mesterséges 

útvonalat követő, nem burkolt útra;  

 amely alkalmas gyalogos, lovas, lovas kocsis, kerekesszékes és kerékpáros bejárásra; 

 összeköt egymással természeti és kulturális értékeket; 

 és erre alkalmas városi parkokat, zöldfelüleletek. 

A zöldutak meghatározásánál alapvető tulajdonságok kerülnek mérlegelés alá: 

 létrejöttükben a helyi, civil jellegű együttműködés, a közösségfejlesztés eszköz és egyben 

mérce is, az önkéntesség meghatározó érték; 

 a zöldút fejlesztésében a helyi civilek, azok közösségei, a helyi önkormányzat és 

kapcsolódó vállalkozások működnek együtt, az együttműködésnek döntően nem üzleti 

célokat szolgál; 

 a zöldútnak viszont alapvető funkciója, a helyi jólét, az életminőség javítása, a 

fenntarthatóság biztosítása, a helyi természeti és kulturális örökség védelme, de egyben 

hasznosítása is.; 

 fontos funkciója a látogatói körében a környezettudatos életvitel, az alternatív közlekedési 

formák iránti érdeklődés, a velük kapcsolatos személetmód kedvező befolyásolása.   

 

A KULTURÁLIS ÉS ÖRÖKSÉGI TURISZTIKAI VONZERŐK FELMÉRÉSE A BARANYA ZÖLDÚT 

MENTÉN 

AZ ÉRTÉKFELMÉRÉS MÓDSZERTANA 

A turisztikai termék generális alapjaként szolgáló vonzerők határozzák meg egy térség 

alkalmasságát az idegenforgalom fejlesztésére. A Baranya Zöldút tematikus útvonal a Nyugat-
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Mecsektől a horvátországi Dráváig húzódó lefutása mentén fekvő települések turisztikai vonzását 

is az ott fellelhető attrakciók határozzák meg. A Magyarországon elsőként – és mindmáig utoljára 

– 1997-ben készült el egy országos turisztikai vonzerőleltár. A leltár minden település vonzerőit 

számba vette, ám az eltelt évek során jórészt elavult. Azonban a módszertana, a vonzerő felmérés 

módszerei nem változtak. Az attrakciók három fő kategóriája: 

 természeti 

 kulturális/örökség  

 speciális. 

A három vonzerő kategória egyben érték kategóriaként is megjelenik. A jelen tanulmány és a 

hozzá kapcsolódó értéktár a Baranya Zöldút térségének kulturális és örökségi, valamint speciális 

vonzerőit tartalmazza.  

Az attrakció felmérés módszertanának része, hogy az érintett településeken vonzerő felmérő 

ívekkel térképeztük fel a turisztikai értékeket. A felmérő ív alapsémáját a tanulmány 1. 

mellékletében helyeztük el. A tanulmányban ennek a fő kategóriái szerint szerepelnek az 

attrakciók: 

 Kulturális/örökség vonzerők 

o Építészeti vonzerők 

o Hagyományok 

o Kulturális vonzerők 

o Vallási események 

o Nemzetiségi kultúra 

 Speciális vonzerők 

o Gasztronómia, bor 

o Sport és kapcsolódó szolgáltatások 

o Rendszeres konferenciák, kongresszusok 

o Szórakoztató szolgáltatások 

o Szabadidő eltöltés 
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o Üzem-, gyárlátogatás 

o Téli sportok 

 

Az értékelésnél figyelembe vettük a mélyinterjú és adatgyűjtés során fellelt attrakció hatókörét, 

vonzás intenzitását is. Erre szolgált a 2. mellékletben található vonzerő értékelő táblázat. 

A BARANYA ZÖLDÚT TERÜLETE, TURISZTIKAI JELLEMZŐI 

A 2. ábra bemutatja a Baranya Zöldút területi lefutását, az útvonalra felfűződő településeket és az 

útvonal szegélyébe tartozókat egyaránt. A települések turisztikai szempontból három kategóriába 

vonhatók. Ebbe a kategorizálásba a horvátországi, Baranyai-háromszög települései is bevonhatók. 

1. kategória: attraktív környezetben, védett területek közelében fekvő település, amelynek 

jelentős történelmi, kulturális, örökségi értékei vannak és erre már a vendégkör is felfigyelt. Az ide 

sorolható települések jelentős idegenforgalommal, vagy legalább kirándulóforgalommal 

jellemezhetők. Turisztikai attrakcióik ismertek, köréjük, kiegészítésükre szolgáltatásokat hoztak 

létre a vendéglátás és szállásadás területén egyaránt. Regisztrált forgalommal rendelkeznek, 

meghatározó turisztikai funkciójukat tekintve, hogy nagyvárosi agglomerációban fekszenek és 

rekreációs jelentőségük is van.  

Ebbe a kategóriába sorolhatók a Nyugat-Mecsek települései Cserkúttól Bakonyáig. Itt a 

városkörnyéki rekreáció mellett jelentős falusi turizmus is kialakult. 

Ilyennek minősíthetjük a Baranyai-háromszög Eszék környékén fekvő településeit is, ahol a 

jelentős attraktivitás komoly rekreációs és turisztikai forgalommal is kiegészül. Példája ennek az 

intenzív vonzású és jelentős forgalmú, számos szolgáltatást felmutató turisztikai típusnak 

Vörösmart, Hercegszőlős, Kopács. 

2. kategória: jelentős attrakciókkal rendelkező, az agglomerációs és rekreációs forgalomban 

kevésbé érintett, ám komoly külső kereslettel rendelkező települések regionális, sőt helyenként 

országos hatókörű vonzerőkkel mindhárom kategóriából. Az attrakciók feltártak, valódi 

vonzerők, a vizsgált két kategóriában jelentősek. A vonzerők gerjesztette forgalom kiszolgálására 

jelentős szolgáltatási kínálat jött létre – főként helyi erőkre támaszkodva – a vendéglátás, az 

agroturizmus és a szállásadás, valamint a programok szakterületén. 
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A ketagóriába tartozó települések országos ismertségűek, tematikus utakhoz kapcsolódnak, 

kiforrott turisztikai termékek. Ide sorolhatók a Villány-Siklósi Borút érintett települései: Palkonya, 

Villánykövesd, Villány. Itt lajstromozhatók a Bóly-Mohácsi Fehérborút települései: Nagynyárád, 

Bóly, Mohács. A horvát területeken Pélmonostor környékét tekinthetjük hasonló funkciójúnak. 

3. kategória: a turizmus által alig érintett települések, amelyeknek vannak ugyan attrakciói a 

kulturális/örökségi és a speciális vonzerők körében is, ám ezek vagy feltáratlanok (helyi 

jelentőségű vonzerők), vagy csak az év egy igen rövid időszakában működnek. Ilyenek lehetnek 

például az egy rendezvénnyel rendelkező települések. A csekély számú és mérsékelt hatókörű 

attrakcióra nem jöttek létre kiegészítő szolgáltatások, különösen a szálláshelyek szegmense 

hiányos. Mindezek következtében vendégforgalmuk kicsi, vagy alig érzékelhető. 

Ebben a kategóriába sorolhatók vannak a Baranya Zöldút Pécstől délre fekvő települései 

Pogánytól Egerágon át Újpetréig. Hasonlóan szerény szerepet játszanak a turizmusban a 

Mohácstól délre fekvő települések, például Udvar. 

A horvát oldalon a Drávát kísérő települések idegenforgalmi szerepkörét érzékeltük ilyen 

szűkösnek Bolmantól Jagodnjakon át Dárdáig. Fontos hozzátennünk, hogy ezek a települések 

csak érintőlegesen kapcsolódnak a Baranya Zöldút nyomvonalához. 
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2. ábra: A Baranya Zöldút nyomvonala 

 

Forrás: http://www.baranyazoldut.eu/ 
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A GOGREEN PROJEKT BARANYA ZÖLDÚT ÁLTAL LEFEDETT RÉGIÓ 

TERÜLETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 
 
 
 
A GoGreen zöldút települései, elhelyezkedése 

A GoGreen zöldút által lefedett 18 magyarországi település (Bakonya, Kővágótöttös, 

Kővágószőlős, Cserkút, Pécs, Pogány, Egerág, Újpetre, Palkonya, Villánykövesd, Villány, Márok, 

Töttös, Nagynyárád, Majs, Sátorhely, Kölked, Udvar) mindegyike Baranya megyében, azon belül 

pedig négy járásban (Pécsi, Siklósi, Bólyi, Mohácsi) található. Maga az útvonal északnyugat-

délkeleti kitettségű a magyarországi szakaszon és alapvetően észak-déli iránnyal rendelkezik a 

horvát oldalon. 

TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZÉS 

Domborzat 

A zöldút területének domborzata hazai viszonylatban igen változatosnak mondható, hiszen a 

középhegységektől a dombságokon át az ártéri síkokig sokfajta tájföldrajzi kép tárulhat elénk. A 

térség legmarkánsabb hegysége természetesen a Zselictől a Tolnai-dombságig húzódó Mecsek-

hegység, melynek a zöldút a nyugat felének jelentés részét határolja le (Nyugati-Mecsek).  

A térség legmagasabb pontja tehát a Jakab-hegy (612 m), ami többek közt tágabb térségében az 

uránércet is tartalmazó kőzeteiről (vöröshomokkő) esetünkben viszont turistaútvonalairól, 

természeti szépségéről (babás szerkövek, Zsongorkő) és kulturális értékeiről (pálosok kolostora, 

földvár) is híres (1. kép).  
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1. kép: A Jakab-hegy Cserkút felől 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

A kelet-nyugat csapásirányú Villányi-hegység hazánk legdélibb fekvésű, igen változatos szerkezetű 

hegysége, amely markáns törésvonalakkal különül el a környező domborzati tényezőktől. A 

zöldúton Villánykövesd és Villány által képviselt táj ún. pikkelyes hegység – a Baranyai-

szigethegység déli tagja – legmagasabb pontja a kúp alakú Nagyharsányi-hegy (442 m), amelynek 

védett, kopárkarsztos felszíne alatt ún. bauxitlencsék találhatók. A hegység építőanyaga a mészkő 

és a dolomit (triász, jura és kréta korú). A hegység különleges barlangjait a mélyből feltörő 

hévizek oldották ki (2. kép).  

 

2. kép: A Villányi-hegység szőlővel futtatott déli lankái a nagyharsányi Szoborpark felől 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 
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A régió további fontos tájai a Mecsek és a Villányi-hegység közt húzódó Dél-Baranyai-

dombvidék, továbbá a síkságok közül a Duna-Dráva menti síkság, a Mohácsi-síkság, a Nyárád-

Harkányi-löszvidék, a Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja.  

 

Éghajlat 

A terület éghajlata alapvetően mérsékeltövi kontinentális, azonban – főleg a Mecsek hegységtől 

délre található területeken – a mediterrán hatás nagyban érvényesül, ami főként a napsütéses órák 

magasabb számában és az enyhébb telekben mutatkozik meg. Az így kialakuló szubmediterrán 

éghajlat a mediterrán térség felől (Földközi-tenger) érkező enyhe, páradús légtömegek, valamint a 

Mecsek hegység nyugat-keleti tájolású védelmének hatására alakul ki. A tél tehát enyhébb, a tavasz 

jóval korábban érkezik, mint hazánk más részein, az ősz pedig általában hosszú, a magas 

napsütéses órák száma (az átlagos napsütéses órák száma meghaladja a 2000-et) mellett pedig a 

csapadék mennyisége általában bő és viszonylag egyenletes eloszlású. Az 500 és 1000 mm közti 

csapadékmennyiség eloszlása a mezőgazdaság számára kedvező, hiszen háromnegyed része 

tavasztól őszig esik le, a jégképződésre való hajlam azonban a változatos domborzatnak 

köszönhetően elég magas.  

Vízrajz 

Az alapvetően vízfolyásokban gazdagnak mondható terület két legfontosabb hajózható felszíni 

vízfolyása a Duna és a Dráva. A zöldút által lefedett régióban jelentős természetes állóvizek nem 

találhatóak, a mesterséges tavak száma viszont magas és jelentőségük többek közt akár a 

(horgász)turizmus szemszögéből sem elhanyagolható (3. kép). Ennek köszönhetően kiemelhetőek 

a palkonyai-tavak, melyek a horgászok és a halgazdaságok számára nyújtanak megfelelő vonzerőt.  
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3. kép: Felszállni készülő kárókatona a Dráva drávaszabolcsi szakaszán 

 

Forrás: Csapó J. 2009. 

 

Baranya megye, és a zöldút régiója – hazánk egészéhez hasonlóan – igen gazdag termálvizekben 

és ásványvizekben, melyek közül a 18 hazai településből Újpetrét kell kiemelnünk, ahol 

bizonyítottan hévíz található. 

 

Talajtani adottságok 

Az éghajlatból és a domborzatból is adódó talajtani adottságok szintén változatos képet mutatnak 

a zöldút által felfűzött területen. A régió legnagyobb részén a lombos erdőkön kialakult barna 

erdőtalaj dominál, melynek két fajtáját különböztetjük meg (ún. agyagbemosódásos barna 

erdőtalaj, Raman-féle barnaföld). Szintén kétfajta mezőségi talajtípust különböztethetünk meg a 

területen (mészlepedékes, csernozjom). Utóbbi adja a mezőgazdaság számára legfontosabb, 

humuszban gazdag termőterületeket. Fentieken kívül szintén találhatóak a zöldút területén réti 

öntés talajok, lápos-réti talajok és nyers öntéstalajok is. A felszínre bukkanó kőzeteken (Mecsek, 

Villányi-hegység) kialakuló talajokhoz tartozik az ún. rendzina talaj (mészkövön) és a nem 

podzolos barna erdőtalajok.  
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Növény és állatvilág  

A zöldút növény- és állatvilágában – főleg a Mecsek és Villányi-hegység területén - a mediterrán, 

az atlanti, a balkáni és a kontinentális hatások és elemek egyaránt megtalálhatók.  

Az erdőségek alapvetően három csoportba oszthatók, így megkülönböztetjük a Dunántúli-

dombsághoz tartozó dombságok és hegyvidékek erdőit (dominánsan cseres-tölgyesek, 

gyertyános-tölgyesek, illetve a magasabb térszíneken bükkösök), az Alföldhöz köthető 

erdőségeket (égeresek, füzesek, ligeterdők) és a speciális adottságokkal rendelkező területeken 

kialakult erdőket (pl. karszt-bokorerdő, sziklatörmelék-erdő, szurdokerdő). 

A megye különleges növényei a Mecsekben honos illatos hunyor, vagy a bánáti bazsarózsa. Az 

erdőségek állatvilága közel azonos a hazai középhegységek faunájával. Természetesen a déli, 

mediterrán hatás következtében főleg a Villányi-hegység területén hazánkra nem jellemző 

állatfajokat is találunk, meg kell jegyezzük továbbá, hogy az „eredeti”, természetes vegetáció ma 

már csak a Mecsek, a Dráva-sík és a Szársomlyó egyes területein őrződött meg.  

 

Természetvédelem 

A GoGreen zöldút területének természetvédelmi szempontból legfontosabb területe 

természetesen a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz köthető. Maga a nemzeti park 1996 tavaszán a 

Duna és a Dráva mentén jött létre, mintegy 50 000 hektárnyi területen. A két nagy folyó 

jelenlétének köszönhetően a természeti képének formálásában a víz játszotta a főszerepet, így a 

nemzeti park szinte teljes területe az egykori ártéren található. A nemzeti park zöldutat is lefedő 

főbb területei a dunai szakasz (Béda-Karapancsa, Alsó-Duna-völgy) és a drávai szakasz (ártéri 

erdők, fakazettás templomok), de a nemzeti parkhoz tartozik a Nyugat-Mecsek tájvédelmi körzet, 

a Fekete-hegy (Szársomlyótól északra), a Kapszeg-tó (a Dunáról lefűződött morotva tó), a 

Mohácsi Történelmi Emlékhely (Sátorhely), a Szársomlyó (Villányi-hegység) és a Villányi 

Templom-hegy (4. kép).  
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4. kép: A Szársomlyó Siklós irányából 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

A megye természetvédelme és a természet értékeinek bemutatása kapcsán mindenképpen ki kell 

emelnünk a tanösvények szerepét, melyek közül számosat az elmúlt 10 évben hoztak létre. A 

legfontosabbak ezek közül a Mecsekben a Kis-réti-, Mókus-, Kismély-völgyi-, Jakabhegyi 

tanösvény, a Villányi-hegység területén pedig a Csodabogyó-, és a Fekete-hegyi tanösvény 

érdemel említést.  

A Nemzeti Park igazgatóságán kívül a terület legfontosabb természetvédelmi intézménye az 1998-

as alapítású Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, melynek működési területe Baranya 

megye, illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park területe. Fentiek mellett kiemelhető még a Baranya 

Természeti Értékeiért Alapítvány, illetve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Baranya Megyei Csoportja.  

TÖRTÉNELEM 

A zöldút területének őstörténete 

A Mecsek és tágabb vidéke kedvező domborzati és klimatikus viszonyai már az őskortól fogva 

letelepedésre ösztönözte az embert. A területen található legrégebbi régészeti leletek a paleolit 
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korból származnak (Mélyvölgyi kőfülke (Nyugati-Mecsek), villányi löszhegy leletei), a régió teljes 

benépesedése azonban a neolitikumra, az újkőkorra tehető. Az első fontos lelet együttest az i.e. 

4000 körül itt élt Kőrös kultúra adja, mely nép jellegzetes csípett díszű kerámiái a Duna mentén, 

Pécsett és egyéb baranyai településeken is megtalálhatóak. Az őket követő további fontos 

kultúrák a Lengyeli kultúra, a Bolerázi csoport, a bronzkori Somogyvár-Vinkovci kultúra, a 

Mészbetétes kerámia népe és a Szeremle csoport. A Halomsíros kultúra után datálható vaskor a 

régió számos településén hagyott ősi emlékeket maga után, így Pécsett a Makárhegyen és a 

Jakabhegyen (földvár) is.  

 

Ókori emlékek 

A rómaiak megjelenése az i.e. 12-9 közötti évekre tehető, ekkor hódították meg a Szávától északra 

található területeket. Sopianae – Pécs római elnevezése – az ezt követő időszakban a pannóniai 

Valeria tartomány polgári-közigazgatási központjává vált. Baranyán két fontos hadiút (melyek 

közül a Duna-menti Limes akár világörökségi szereppel is bírhat a jövőben) is áthaladt ezekben az 

időkben. A zöldút legfontosabb katonai emlékeit ebből az időből Kölked (Altinum) őrzi. 

A rómaiak után (i.sz. 379) a hunok, a gótok és az alánok hódították meg a területet, akiket a 

longobárdok (Mohács), a 6. és 9. század közt az avarok, majd – a magyar honfoglalásig – a 

frankok követtek.  

 

A középkori magyar állam időszaka 

A területet a honfoglaló magyarság Botond törzsfő vezérletével hódította meg a X. század 

második felében. Államalapító I. Szent István a későbbiekben két várispánságot (Koaszti és 

Baranyavári) hozott létre Baranyában, 1009-ben pedig Pécsett püspökséget létesített, melynek 

hatásköre nemcsak Baranyára, hanem Tolnára, Somogyra, illetve a Dráva-Száva közének egy 

részére is kiterjedt. Ebben az időszakban számos monostor és apátság épült Baranyában a tárgyalt 

régióban pedig Jakabhegy-Pécsett.  

Az Árpád-ház kihalásával (1301) kezdett kialakulni a nemesi vármegye szervezet, melynek első 

írásos dokumentuma egy 1327-es oklevél, miszerint Nagyfalu adott otthont az önrendelkező 
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baranyai nemességnek. Az Anjou időszakban a térség települései soha nem látott fejlődésnek 

indultak, melyeknek legbefolyásosabb családjai a Siklósi és a Garai családok voltak. Ebben az 

időszakban fellendült tehát a gazdaság, a kereskedelem, így a települések élete is, a 14. századra 

pedig Pécs válik a terület egyértelmű gazdasági, kulturális és politikai központjává. 1367-ben Nagy 

Lajos megalapította hazánk első, Közép-Európa negyedik egyetemét. Az ezt követő időszakban 

ismét a nagyhatalmú családok versengése nyomta rá a bélyegét a terület életére. A török időket 

közvetlenül megelőző időszakban fontos kiemelnünk még Mátyás uralkodását, aki Janus 

Pannoniust, neves humanista költőnket tette meg pécsi püspökké.  

Szulejmán török szultán 1526. augusztus 29-én Mohácstól délre súlyos vereséget mért az 

egyesített magyar seregre, ahol II. Lajos magyar király is odaveszett. Ennek a csatának az emlékét 

őrzi a 2011-re felújított sátorhelyi emlékmű. A térség legnagyobb része 1543 után került török 

kézre, Siklós és Pécs elestével.  

Az ezt követő időszakot a reformáció előtérbe kerülése, és a katolikus vallás háttérbe szorulása 

jellemzi olyannyira, hogy 1600 körül már alig maradt katolikus pap a térségben.  

A 17. század második felében Zrínyi Miklós költő és hadvezér küzdött a török ellen, az 

ottománok végső kiűzésére azonban 1686-ban került sor. Ekkor szabadult fel Pécs, majd 1687-

ben Nagyharsánynál adtak fel a törökök nagy területeket, végül 1689-ben Szigetvárról is kiűzték 

őket.  

A 150 éves török elnyomás óriási terheket rótt a régió népességére, hisz Baranya településeinek 

csak alig 40%-a maradt meg, a lakosság pedig a 15. századinak alig egy tizenkettede volt. A 18. 

századra rendeződtek a birtokviszonyok, a megye népessége pedig a magyarok mellett egyre 

színesebb képet mutatott az időközben letelepült horvátokkal, szerbekkel és németekkel.  

A reformkortól az első világháborúig 

Baranyába az 1848. március 15-i események híre három nappal később érkezett Mohácsra, majd 

Pécsre. Ezek után népgyűléseket tartottak és március 19-én létrehozták a polgári vármegyét, ami 

összesen 6000 főt adott a Dráva melletti őrvonal kialakítására. A kor legfontosabb baranyai 

politikusa Batthyányi Kázmér gróf volt, aki főispáni-kormánybiztosi és külügyminiszteri posztot 

is szerzett ebben az időszakban. Többek közt ennek is volt köszönhető, hogy a szabadságharc 

1849-es leverése aztán a baranyai lakosságot is megsanyargatta.  
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Az abszolutizmus időszaka az 1850-es években ipari és infrastrukturális fejlődést vont maga után. 

A zöldút által lefedett régió gazdasági életében fontos megemlítenünk az 1852-es esztendőt, 

amikor a Duna Gőzhajózási Társaság megkezdte a Pécs környéki szénmezők ipari méretű 

kiaknázását.  

 

Az első és a második világháború közti időszak 

Az első világháború természetesen nagyon komoly károkat okozott a régió területén, Baranya 

egészének népessége például mintegy 4,6%-al csökkent, a három évig (1918-1921) tartó szerb 

megszállás alatt lévő megye pedig a trianoni szerződés után területének több mint ötödét 

vesztette el 33 faluval és mintegy 50 000 fővel. A terület kulturális és oktatási életében nagyon 

fontos, hogy 1921-ben az országgyűlés a pozsonyi egyetemet Pécsre helyeztette át, amely az 

1923/24-es tanévben kezdte el több karon is a működését.  

A két világháború közti időszak nagy nehézségeket állított a térség lakossága elé, így nőtt az 

infláció, a gazdasági világválság hatására pedig a munkanélküliség is egyre nagyobb lett, amire a 

munkásság sorozatos sztrájkokkal próbált válaszolni.  

A második világháború szintén óriási károkat okozott a lakosságnak, hiszen az orosz fronton 

nagyon sok magyar katona esett el, a mindennapi megélhetési problémák pedig az otthon 

maradottakat sújtották. Baranyát, azon belül pedig főleg Pécset 1944-ben több légitámadás 

pusztította, később a szovjetek novemberre érték el a megyeszékhelyet, a megyét pedig 1945 

tavaszára foglalták el. 

 

1945-től napjainkig 

A II. Világháború lezárásával óriási mértékű ki- és betelepítések történtek a soknemzetiségű 

Baranyának a GoGreen zöldút által lehatárolt területén is, ami a korábbi arányok komoly 

átalakulását eredményezte. A nagybirtokok megszűntetésével párhuzamosan beindult a terület 

üzemeinek, bányáinak és iskoláinak államosítása, elkezdődött a mezőgazdaság kollektivizálása. 

Baranya Megye Tanácsa 1950. június 15-én jött létre, összesen 276 községi tanács működésével. A 

Mecsek nyugati részén felfedezett uránérc kitermelése 1954-ben indult meg.  
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Az 1956-os forradalom Baranya megyében is komoly megmozdulásokat indított el elsősorban 

Pécsett.  

1957-ben aztán újabb lendületet vett a mezőgazdaság kollektivizálása, melynek köszönhetően 

1962-re minden baranyai település termelő szövetkezet (TSZ) községgé vált. Az 1960-es évek 

elejétől pedig megindult a körzetesítés a gazdaság, a közigazgatás és az oktatás terén is. Ekkor az 

aprófalvak népessége drasztikusan csökkenő tendenciát mutatott, a népesség jelentős része – az 

urbanizációnak köszönhetően – a jobb megélhetés és infrastrukturális ellátottság reményében 

elkezdett a városokba áramlani. Az 1970-es évekre tehető több jelentős baranyai turisztikai 

centrum kialakítása is, melyek közül a Villányi borvidéket kell kiemelnünk a térségben.  

Az 1989-es rendszerváltás komoly visszaesést okozott a gazdaságban, hiszen – a keleti piacok 

beszűkülése és az elavult technikai háttér miatt – a bányák- és üzemek jó része bezárt, mellyel 

párhuzamosan a munkanélküliség gyorsan növekedett, a megye pedig komoly gazdasági 

szerkezetváltáson kellett, hogy átessen. Mindezt az 1990-es években csak tetézte az elhúzódó 

délszláv válság, ami a térség határmenti kapcsolatait és a turizmusát is drasztikusan csökkentette. 

Harkány látogatottsága ezekben az években drámaian visszaesett. A szerkezetváltás kapcsán a 

termelőipar a feldolgozóiparnak és a szolgáltatásoknak adta át a vezető szerepet, mellyel 

párhuzamosan jelentős szervezeti és tulajdoni változások is végbe mentek.  

 

A TÉRSÉG GAZDASÁGA 

A turizmus gazdaságban betöltött szerepe tekintetében a rurális térség alapvetően 4 egységre 

bontható, két olyan térségre ahol fontos szerepet tölt be a turizmus a térség gazdaságában és 

kettő olyanra, ahol a szerepe elenyésző, vagy perifériális.  

Megkülönböztethetjük tehát a Pécstől nyugatra, északnyugatra elterülő falvakat ahol a vidéki-

falusi turizmus kiépítettsége, a települések képe, a helyi termékek bevonása az idegenforgalomba 

magas színvonalú és több helyen országos jelentőségű, illetve hírnevű (Cserkút, Kővágószőlős). 

A zöldút Pécstől délre elhelyezkedő észak-déli tengelye (Pogány, Egerág, Újpetre) mentén elterülő 

falvakban a turizmus gazdaságban betöltött szerepe perifériális, vagy teljesen elhanyagolható. 

Rekreációs lehetőségek mindenesetre itt is megtalálhatóak, melyek közül az aktív turizmuson 
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belül a horgászturizmust érdemes kiemelnünk főleg Pogány esetében, ahol a horgásztó környékén 

kifejezetten üdülő-pihenő házakat is találunk. 

A turizmus másik fontos területi koncentrációját a Villányi borvidék és a Siklós-Villányi Borút  (3. 

ábra)(Palkonya, Villánykövesd, Villány, Vokány, Kistótfalu, Nagyharsány) és a Mohács-Bóly 

fehérborút települései adják (4. ábra) (Bóly, Nagynyárád, Mohács, Kölked). Ezen a területen, főleg 

a Villányi Borvidéken, magas fokú idegenforgalmi szolgáltatásokat és kínálati elemeket építettek 

ki, melyeknek köszönhetően joggal mondható, hogy nemzetközi ismertséggel is bírnak. Sajnos az 

utóbbi években a Mohács-Bóly fehérborút települései kevéssé aktivizálták magukat, a területben 

rejlő borturisztikai potenciál kihasználtsága csak az egyéni pincészetek és turisztikai vállalkozások 

leleményességén, vagy életképességén múlik.  

3. ábra: A Villány-Siklósi borút települései 

 

Forrás: http://villany.utisugo.hu/latnivalok/villany-siklosi-borut-villany-72972.html 

http://villany.utisugo.hu/latnivalok/villany-siklosi-borut-villany-72972.html
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4. ábra: A Mohács-Bóly Fehérborút települései 

 

Forrás: http://boly.ekisterseg.hu/index.php?akt_menu=550 

A GoGreen zöldút településeinek 4. csoportját a délkeleti települések adják (Márok, Töttös, Majs, 

Sátorhely, Udvar), ahol a turizmus kiépítettsége ismét csak kezdetleges és szegényes. Ez alól csak 

Sátorhely kivétel, de ez a település is csak kirándulóturizmusról beszélhet az országos jelentőségű 

Mohácsi Történelmi Emlékhely kapcsán.  

 

 

http://boly.ekisterseg.hu/index.php?akt_menu=550
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A GOGREEN ZÖLDÚT TELEPÜLÉSEINEK RÉSZLETES ELEMZÉSE 
 

BAKONYA 

Statisztika 

Terület (ha) 1507 

Népesség (fő) 379 

Lakások száma (db) 143 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 2 

Vendéglátóhelyek száma (db) 3 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

0 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

A GoGreen zöldút legészakibb települése, Bakonya a Nyugati-Mecsekben, a Jakab-hegy lábánál, 

Pécstől nyugatra mintegy 15 km-re, a 6-os főúttól északra található község. Az aprófalu nem 
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rendelkezik önálló körjegyzőséggel, a Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős körjegyzőséghez tartozik. 

GPS koordinátái: é. sz. 46,08664°, k. h. 18,08071°.  

 

A település története 

A nyugat-mecseki aprófalu – csakúgy, mint a szomszédos községek – Baranya legrégebb óta 

lakott települései köze tartozik, hiszen már a kőkortól éltek itt emberek. A térséget a magyarok 

bejöveteléig a későbbiek folyamán kelták, keleti gótok, rómaiak és avarok is lakták. A szláv 

elnevezéssel bíró kistelepülés (bukovina=bükkös, bükkerdő) első írásos említését egy 1235-ös 

írásos emlék őrzi.  

Az addig főleg mezőgazdasággal foglalkozó kereső népesség 1954-től, az uránbánya beindulásától 

fogva zömében áttért a bányászatra, vagy az uránbányászathoz köthető tevékenységekre. A 

község gazdasága és népessége a bánya 1990-es bezárása után recesszióba süllyedt, mai arculatát 

pedig a természetközeli elhelyezkedésével, a falusi- és a horgász turizmus erősítésével próbálja 

újra megerősíteni. A GoGreen zöldút kiépítésével egy Ökoturisztkai Bemutatóhely kerül 

kialakításra a településen.  

 

Gazdaság 

Bakonyán a regisztrált gazdasági szervezetek száma 38, ebből az önálló vállalkozók száma 23, a 

korlátolt felelősségű társaságok száma 10, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 5. A 

regisztrált egyéni vállalkozók száma 9. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban 

vállalkozók száma 15, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 4, a tercier szektorban pedig 18. 

 

Turizmus 

Bakonya falusi turizmusa egyelőre még kiépítetlen, bár a potenciál a természeti környezet és a 

rendezett falukép tekintetében (házak, porták, utcakép) rendelkezésre áll. További fejlődési 

lehetőséget teremt a község határában elhelyezkedő két halastó, a Nyugati-Mecsek tájvédelmi 

körzet (aktív turizmus) és a bányászati örökségek bemutatása.  

http://toolserver.org/~geohack/hu/46.08664_N_18.08071_E_?pagename=Bakonya
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A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Művelődési otthon 

 Ifjúsági klub 

Programok 

 Február- Farsang 

 Március- Bakonya-kupa sakkverseny 

 Április- Búcsú 

 Május- Bányász- majális 

 Június- Gyermek- és falunap 

 Július, augusztus- kirándulás 

 Szeptember- Bányász nap, Szüreti felvonulás 

 December- Mikulás ünnepség, Kreatív foglalkozás, Karácsony 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Árpád-kori (XIII. sz.) római katolikus templom (Szent György) (5. kép) 

o ma barokk stílusú, eredeti gótikus jegyekkel is rendelkezik 

o műemléki védettség alatt áll 
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5. kép: Bakonya római katolikus temploma 

 

Csapó J. 2013. 

 Plébániaház (XVIII. század végén épült barokk stílusban) 

 Kápolna (1807-ben építették Páduai Szent Antal tiszteletére, barokk stílusú) 

 Helytörténeti Múzeum (6. kép) 
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6. kép: Bakonya helytörténeti múzeuma 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

 Vörös Vince Emlékszoba 

 Vadászház 

 Halastavak (2 db) (horgászturizmus) 

 

KŐVÁGÓTÖTTÖS  

Statisztika 

Terület (ha) 1394 

Népesség (fő) 311 

Lakások száma (db) 125 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 2 

Vendéglátóhelyek száma (db) 1 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

1 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

33 

Vendégek száma összesen a kereskedelmi 2098 
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szálláshelyeken (fő) 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

4074 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

0 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Kővágótöttös község a Jakab-hegy nyugati lejtőin, Pécstől nyugatra mintegy 12 km-re, a 6-os 

főúttól északra található község. Megközelíthető Pécsről Szentlőrinc irányába haladva a 6-os 

számú főközlekedési útról, de elérhető Orfű, Abaliget, Hetvehely felöl is GPS koordinátái: é. sz. 

46° 5′ 6,90″, k. h. 18° 6′ 7,78″.  

A település története 

Kővágótöttös története az i.e. III. századig vezethető vissza. Ekkor kelták laktak a környéken. A 

település nevének utótagja a honfoglalás időszakában személynévként volt használatos. Szintén a 

honfoglalás idejére tehető a község határában elterülő még feltáratlan földvár, Murut vára is. Az 

elő írásos emlék egy pápai tizedlajstromból maradt fenn az 1332-1335-ös esztendőkből, Károly 

Róbert idejéből. Ekkor a község a pécsi káptalan birtoka volt, később török kézre került, majd 

azok XVII. század végi kiűzésével ismét egyházi tulajdonná vált.  

A történeti források tanúsága szerint a XVIII. század eleji kuruc háborúk, majd a szerbek 

betörései jelentősen visszavetették a község társadalmi-gazdasági fejlődését, ezen időszakok után 

azonban viszonylag töretlen fejlődés indulhatott meg ebben az alapvetően mezőgazdasági 

termelésre berendezkedő településben. A mezőgazdaság területhasznosítására ekkor 1/3 arányban 

http://toolserver.org/~geohack/hu/46_5_6.90_N_18_6_7.78_E_?pagename=K%C5%91v%C3%A1g%C3%B3t%C3%B6tt%C3%B6s
http://toolserver.org/~geohack/hu/46_5_6.90_N_18_6_7.78_E_?pagename=K%C5%91v%C3%A1g%C3%B3t%C3%B6tt%C3%B6s
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szántó, 1/3 arányban erdő, és további 1/3 arányban belterület, illetve szőlő, rét, legelő volt 

jellemző. 

A gazdasági fejlődés eredményeként a XIX. század fordulójára a település népessége 

megközelítette a 600 főt. Kővágószőlőssel ellentétben a „kővágó” előnevet csak jóval később, 

1913-tól illesztették a településnévre. A XX. század gazdasági fejlődésére – csakúgy, mint a 

környező falvak esetében – az 1957-től induló uránbányászat nyomja rá bélyegét. A bánya és a 

rendszerváltás okozta gazdasági-társadalmi problémák (munkanélküliség, iskolabezárás, 

elöregedés, elvándorlás) napjainkra javulni látszik a főleg Pécsről kitelepülő családokkal és a 

településkép, településimázs pozitív alakulásával párhuzamosan. 

Az utóbbi 15 év fejlesztéseinek köszönhetően Kővágótöttös 100%-os az ivóvíz-ellátottság, 

bevezették a gázt, szennyvízcsatornát és a felszíni csapadékelvezetés is megoldott. Fentieken túl 

további fontos infrastruktúra fejlesztésekkel javították a település képet, mellyel a turizmus 

fejlesztésének is szervesen megágyaztak (közvilágítás korszerűsítés, útjavítások, járdajavítások, 

templom díszkivilágítása, közösségi ház építése stb.).  

 

Gazdaság 

Kővágótöttösön a regisztrált gazdasági szervezetek száma 32, ebből az önálló vállalkozók száma 

21, a korlátolt felelősségű társaságok száma 6, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 5. A 

regisztrált egyéni vállalkozók száma 6. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban 

vállalkozók száma 13, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 0, a tercier szektorban pedig 16. 

Turizmus 

A település napjainkban formálódó és fejlődő turizmusa elsősorban az érintetlen természeti 

értékekre, és a Nyugati-Mecsek táji értékeire épít, de hasonlóan fontos szerepet tölt be a román 

kori templom kulturális öröksége is, és a rendezett falukép-falusi turizmus image, amelyre 

egyelőre két szálláshely alakult, de komoly potenciál rejlik a falusi turizmus fejlesztésében is (7 -8. 

kép).  
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Csak kevesen tudják, hogy a település része az ún. Tortyogó is, amely a Kővágótöttös déli részén 

a 6-os főúttól északra található. A turizmus tekintetében a terület a Tortyogó Panzió és 

Étteremmel képviselteti magát, amely egyben a település egyetlen kereskedelmi szálláshelye is.  

7. kép: A Szent Miklós templom előtérben a falu világháborús emlékművével 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

A településen található szálláshelyek:  

 Közösségi Ház Vendégszobái 

o A ház felső szintjén 4 db. 2+2 ágyas fürdőszobás szobában, nagy társalgóval. Az 

alsó szinten melegítőkonyha. Kisebb konferenciák, rendezvények is 

lebonyolíthatók.  

o Elérhetőség: 

 Közösségi Ház Vendégszobák, 7675 Kővágótöttös. Kossuth L. u. 1. 

 Tel./Fax: 06-72-564-012, Email: kovagotottosonkormanyzat@gmail.com 
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 Tortyogó Panzió és Étterem http://www.tortyogopanzio.hu/  

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Kultúrház 

 Közösségi Ház 

 Klubhelyiség, Iskola épület 

 

Programok 

 Falunap 

 Gyerek Farsang 

 Játszóházak 

 Húsvéti tojásszedés a völgyben (gyerekeknek) 

 Újszülöttek emlékfa ültetés 

 Nőnapi Bál 

 Borverseny – Bormustra 

 Gyermeknapi kirándulás 

 Szüreti felvonulás 

 „Gondozott Virágos Porta” díjazás a Szüreti felvonulás keretein belül 

 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Murut vára (még feltáratlan Honfoglalás kori földvár) 

 Községpince (régi tanítói lakás alatti pince) 

 2004-ben adták át – az Önkormányzat épülete alatt fogadja a borkóstolókat 

 Pécsi Borvidék – Pécsi körzet: Boda, Cserkút, Hosszúhetény, Ivánbattyán, Keszü, 

Kiskassa, Kővágószőlős, Kővágótőttős, Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely.  

http://www.tortyogopanzio.hu/
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 Pécs-Mecseki Borút állomás 

 XIII. századi (Árpád-kori) Szent Miklós templom 

o XIII. századi félköríves szentély, román kori szenteltvíz tartó 

o XVIII. századi barokk újjáépítés 

 I. világháborús emlékmű 

 Tortyogó Panzió és Étterem http://www.tortyogopanzio.hu/  

8. kép: Kővágótöttös központja a templom felől 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

http://www.tortyogopanzio.hu/
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KŐVÁGÓSZŐLŐS 

Statisztika 

Terület (ha) 1825 

Népesség (fő) 1262 

Lakások száma (db) 434 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 10 

Vendéglátóhelyek száma (db) 4 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

50 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

392 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

1224 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

8 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Kővágószőlős a Jakab-hegy lábánál, Pécstől nyugatra mintegy 10 km-re, a 6-os főúttól északra 

található község. A faluba vezető út a település elején ágazik szét Hetvehely, Bakonya, 

Kővágótöttös és Cserkút irányába. GPS koordinátái: é. sz. 46° 4′ 40,55″, k. h. 18° 7′ 4,30″. 

 

http://toolserver.org/~geohack/hu/46_4_40.55_N_18_7_4.30_E_?pagename=K%C5%91v%C3%A1g%C3%B3sz%C5%91l%C5%91s
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A település története 

Kővágószőlős és környéke már a kőkor óta lakott területnek számít. A bronzkor és a vaskor 

embere építette a Kárpát-medence legnagyobb ilyen típusú erődítését, a Jakab-hegyi földvárat. A 

római kor a szomszédos Sopianae (Pécs) közelségének is köszönhetően egy római korú villát és 

egy kisebb jelentőségű települést és annak romjait hagyta hátra napjainkra. A település 

ókeresztény emlékei (temetőkápolna festett sírkamrával) a IV. századból származnak. A 

népvándorlás időszakában hunok, keleti gótok, longobárdok és avarok éltek a területen, mígnem 

a magyarok meg nem érkeztek a X. század végén.  

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. A katolikus népesség egyik legfontosabb 

gazdasági tevékenysége már a középkor óta a szőlőtermesztés, ami a mai falu gazdasági képét is 

jelentősen befolyásolja.  

A település teljes nevét – a Kővágó előtaggal – a Jakab-hegyi vörös homokkő kifejtésének 

köszönhetően a XVIII. sz. végétől nyeri el. A vörös homokkő egyébként a község építészetének, 

településképének máig fontos alapját biztosítja. Legújabbkori történelmét természetesen erősen 

befolyásolta a település területén az 1954-től beindult uránbányászat is, melynek 1990-es bezárása 

óta komoly mértékű rekultivációs munkák adták át a helyüket.  

 

Gazdaság 

Kővágószőlősön a regisztrált gazdasági szervezetek száma 162, ebből az önálló vállalkozók száma 

72, a korlátolt felelősségű társaságok száma 75, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 14. A 

regisztrált egyéni vállalkozók száma 34. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban 

vállalkozók száma 16, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 23, a tercier szektorban pedig 126. A 

község gazdaságának fontos alappillére az ipari park, amely az egykori bányászathoz köthető 

infrastruktúrát (belső utak, iparvasút) használja fel.  
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Turizmus 

Kővágószőlős turizmusának alapját elsősorban a Nyugati-Mecsek természeti értékei 

(túraútvonalak), Pécs közelsége és a település csendes mivolta adja, melyre mára nagy múlttal és 

gyakorlattal rendelkező falusi vendéglátás rendezkedett be. 1999-ben 5 minősített vendégháza is 

nyílt a falunak (Zsongorkő-, Lila Akác-, Gerendás-, Lugas-, Kemencés-, Százéves vendégház), 

melyek modern és hagyományos épületekben, a mai falusi turizmus fenntartható igényeinek 

megfelelően (helyi termékek, programok, napraforgós minősítésű házak, ökoporták) kiépített 

kínálattal várják a turistákat. Fentiek mellett a település már évszázadok óta hagyományos szőlő és 

bortermelő, napjainkra is tagja a Pécsi borvidék pécsi körzetének és a Pécs-mecseki borútnak is 

(9. kép).  

9. kép: A település egyik hangulatos utcája 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

A település falusi vendégfogadói: 

 Négy Évszak Vendégház 

 Diófás Vendégház 

 Kemencés Vendégházak (ökoporta) 

 Lilaakác Vendégház 
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 Mecsek vendégház 

 Vadvirág vendégház 

 Zsongorkő vendégház 

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Művelődési ház, könyvtár 

 ÁNK, helytörténeti kiállítás, bányászati múzeum (a Rendelet 3. (4) bekezdése alapján) 

 

Programok 

 Bányász találkozó (május hónapban) 

 Szüreti bál, felvonulás 

 Mikulás futóverseny 

 Búcsú 

 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 XII. századi (Árpád-kori) Sarlós-Boldogasszony plébánia templom és barokk 

plébániahivatal (10. kép) (1763-1772 késő barokk stílus) 

o berendezési tárgyai ma műemléki védettséget élveznek 
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10. kép: Sarlós-Boldogasszony plébánia templom, Kővágószőlős 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

 Pécsi Borvidék – Pécsi körzet: Boda, Cserkút, Hosszúhetény, Ivánbattyán, Keszü, 

Kiskassa, Kővágószőlős, Kővágótőttős, Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely.  

 Pécs-Mecseki Borút állomás 

 Római villa és mauzóleum 

 Jakab-hegyi őskori földvár 

 Jakab-hegyi halomsírok 

 Pálos rend XIII. századi Szent Jakab temploma és kolostorának romjai  

 Millenniumi kereszt 

 Uránérc Bányászati Kiállítás 

 Bakonyi Gáborné hímzőműhelye 

 Vízimalom 

 Helytörténeti kiállítás 

 Mecseki Bányászati Múzeum 

http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_villa_%C3%A9s_mauz%C3%B3leum_(K%C5%91v%C3%A1g%C3%B3sz%C5%91l%C5%91s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jakab-hegyi_%C5%91skori_f%C3%B6ldv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ur%C3%A1n%C3%A9rc_B%C3%A1ny%C3%A1szati_Ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://kirandulastervezo.hu/celpont/kovagoszolos/bakonyi-gaborne-himzomuhelye
http://kirandulastervezo.hu/celpont/kovagoszolos/helytorteneti-kiallitas
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mecseki_B%C3%A1ny%C3%A1szati_M%C3%BAzeum&action=edit&redlink=1
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CSERKÚT 

Statisztika 

Terület (ha) 667 

Népesség (fő) 567 

Lakások száma (db) 169  

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 5 

Vendéglátóhelyek száma (db) 0 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

75 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

607 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

2451 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

12 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Cserkút a Nyugat-Mecsek déli előterében, Pécstől nyugatra mintegy 9 km-re, a 6-os főúttól 

északra található csendes, nyugodt település (11. kép). A vasútállomással és autóbusz megállóval is 

rendelkező település GPS koordinátái: é. sz. 46,07572°, k. h. 18,13660°.  

http://toolserver.org/~geohack/hu/46.07572_N_18.13660_E_?pagename=Cserk%C3%BAt
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11. kép: Cserkút hangulatos faluképe háttérben a Jakab-heggyel 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

A település története 

Cserkút és környéke már az ókorban is lakott település volt, az ásatások tanúsága szerint a 

rómaiak előszeretettel építettek számos villát a településen és közvetlen közelében. A helyiek 

szerint a falu a ma is megtalálható forrásról (Csarra) kapta a nevét, amely ugyan az 1960-as 

években az uránbányászat egyik következményeként elapadt, a bányászat megszűntével azonban 

újra aktívvá vált.  

A település első írásos emléke 1291-ből származik, ekkor a községet még Cherkuthnak hívták. 

Tudomásunk van róla, hogy Cserkút a XIV. században már plébániával rendelkezett, további 

írásos emlékek pedig a török idők folyamán beszedett adók és összeírások kapcsán kerültek 

napvilágra.  

Népessége érdemi növekedést csak a XIX. század második felére produkál, ekkor már 400-an 

laknak Cserkúton.  
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A XX. századi gazdaságtörténetét erősen befolyásolta az uránbánya megnyitása és bezárása is, 

hiszen előbbivel gazdasági fellendülés és expanzió járt, utóbbinak pedig a település nyugodt, 

csendes környezeti imázsának kialakulása köszönhető.  

 

Gazdaság 

Cserkúton a regisztrált gazdasági szervezetek száma 110, ebből az önálló vállalkozók száma 65, a 

korlátolt felelősségű társaságok száma 21, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 14. A 

regisztrált egyéni vállalkozók száma 34. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban 

vállalkozók száma 11, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 3, a tercier szektorban pedig 74, 

melyből a szálláshely-szolgáltatás 27 db.  

 

Turizmus 

Területi elhelyezkedéséből, a településképnek és a táji szépségének köszönhetően Cserkúton nagy 

hagyományokkal bír a falusi turizmus kialakulása, amit a magas számú napraforgós minősítéssel 

ellátott vendégfogadó helyek és új kezdeményezések is bizonyítanak, mint például az ökoporta 

rendszer kiépítése (12. kép) (3 ökoporta vendégfogadó Cserkúton).  
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12. kép: Cserkút egyik ökoportája 

 

Forrás: Csapó J. 2013 

A település falusi vendégfogadói: 

 Pajtaszálló 

 Nomád búvóhely 

 Moksha Alternatív Gyógymódok Háza 

 Vörösdombi vendégház 

 Vackor vendégház 

 Mandula vendégház 

 Kőkapu vendégház 

 Jakab-hegy vendégház 

 Czanadomb vendégház 

 Borbolya vendégház 

 Batvölgyi vendégház 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=42
http://87.229.73.98/~cserkuth/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=42
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 Könyvtár 

 Művelődési Ház 

 Sportpálya, látványtó 

 

Programok 

 Falunap 

 Gyermeknap 

 Idősek napja 

 Május 1-ei kollektív kirándulás a Jakab-hegyre 

 Új kenyér ünnepe, kenyérszentelés augusztus 

 Farsangi Bál, Nőnapi bál, Katalin bál 

 Költészet Napja 

 Mikulás, Karácsonyi koncert 

 

Vonzerők, attrakciók 

 Római katolikus templom (Keresztelő Szent János) 

o Cserkút egyedülálló műemléke, a XIII. századi katolikus plébániatemplom (kelet-

nyugati irányban tájolt, egyhajós, donga-boltozatú templom, belsejében félköríves 

szentély), melynek templomhajójában a tizenkét apostolt bizánci stílusban 

ábrázoló freskó látható (13. kép). A lenyűgözően díszes félköríves szentély falán 

pedig a magyar férfi és női szentek ábrázolásait láthatjuk.  
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13. kép: A Keresztelő Szent János katolikus temploma, Cserkút 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

 Pécsi Borvidék – Pécsi körzet: Boda, Cserkút, Hosszúhetény, Ivánbattyán, Keszü, 

Kiskassa, Kővágószőlős, Kővágótőttős, Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely.  

 Cserkúti horgásztó 

o Völgyzárógátas tó, területe 0,4 ha. A horgászaton kívül a település rendezvényeit is 

itt rendezik. 

 Jakab-hegy 

o Zsongorkő, Babás szerkövek 

o Pálosok  

o Avar-kori földsánc 
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o Jakabhegyi tanösvény (A Mecsek legrégebbi tanösvénye) 

 Hajda György Zsigmond fafaragó, restaurátor 

o Gyűjtemény, nyitott műhely, Famíves-ház 

 Mosóház 

o Csarra forrás 

 

PÉCS 

 

Főbb vonzerők: 

 Ókeresztény Sírkamrák (Cella Septichora) 

 Múzeumok (Zsolnay Kerámia Múzeum, Vasarely Múzeum, Csontváry Múzeum, 

Természettudományi Múzeum, Régészeti Múzeum stb.) 

 Fesztiválok (Pécsi Tavaszi Fesztivál, Pécsi Folknapok, Pécsi Filmfesztivál, Pécsi Napok – 

Örökségfesztivál, Pécsi Országos Színházi Találkozó – POSZT, Pécsi Szabadtéri Játékok, 

Pécsi Szüreti Fesztivál, Rockmaraton stb.) 

 Törökkori emlékek (Dzsámi – belvárosi templom, Idrisz Baba türbéje, Memi Pasa fürdője) 

 Épített emlékek (Székesegyház, Barbakán, MTA Székház, Nádor Szálló, Palatinus Szálló, 

Postapalota, Püspöki Palota, Városháza, Zsolnay-gyár stb.) 

 Kiállítások, galériák (Pécsi Galéria, Művészetek Háza, Modern magyar képtár I.-II., 

Várostörténeti Kiállítás, Dante Café, Civil Közösségek Háza, Café Zacc, Mecseki 

Fotóklub Galériája, stb.) 

 Színházak (Pécsi Nemzeti Színház, Pécsi Horvát Színház, Pécsi Harmadik Színház, Janus 

Egyetemi Színház, Bóbita Bábszínház) 

 Egyetemváros (Pécsi Egyetemi Napok, ICWIP nemzetközi diákfesztivál) 

 Kulturális ipar (Zsolnay örökség) 

 Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa programjai  

 Mecsextrém Park 

 Pécsi Állatkert 

 Pécsi Vidámpark 

http://kirandulastervezo.hu/celpont/cserkut/jakabhegyi-tanosveny
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 Pécsi Hullámfürdő  

 Kirándulóhelyek (Mecseki Parkerdő, Égervölgyi Parkerdő, Misina TV torony – Mandulás)  

 

A pécsi kerékpáros turizmus, mint speciális vonzerő bemutatása  

„Kerékváros Pécs” 

 

A speciális vonzerők közül jelen tanulmányban Pécs kerékpáros turisztikai lehetőségeit 

szeretnénk kiemelni. Annak ellenére, hogy a város hegyvidéki kitettsége miatt a domborzati 

viszonyok alapvetően nem teszik alkalmassá Pécs egész területét a kerékpározásra és kerékpáros 

turizmus kiaknázására, az alábbi ábra is mutatja, hogy nyugat-keleti irányban már kiépültek a 

város kerékpáros útjai, melyek a nemrégiben átadott Pécs-Orfű szakasszal kiegészülve újabb 

vonzerőt adnak Pécs turizmusának. Így megkülönböztethetünk városi kerékpározást és 

természetközeli, akár extrémebb sportkerékpározást is a Nyugati-Mecsek arra kijelölt kerékpáros 

túraútvonalain (Jakab-hegy). 

A kerékpáros turizmus gyengesége azonban a kerékpárutak gyenge kiépítettsége, hiszen sok 

helyen csak az eredeti autóutak szélén lett kijelölve az adott útvonal.  



KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI ÉRTÉKEK FELTÁRÁSA A BARANYA ZÖLDÚT MENTÉN                       

 

 48 

 

Forrás: 

http://dl.dropboxusercontent.com/u/22161375/PKMCS/02%20P%C3%A9cs%20v%C3%A1r

osi%20h%C3%A1l%C3%B3zat/2009/utvonalvazlatok_attek_celpontokkal_jav.pdf 

 

 

 

Forrás: http://www.baranyaielmenykorut.hu/hu/pecs-orfu-abaliget-kerekparut 

 

http://dl.dropboxusercontent.com/u/22161375/PKMCS/02%20P%C3%A9cs%20v%C3%A1rosi%20h%C3%A1l%C3%B3zat/2009/utvonalvazlatok_attek_celpontokkal_jav.pdf
http://dl.dropboxusercontent.com/u/22161375/PKMCS/02%20P%C3%A9cs%20v%C3%A1rosi%20h%C3%A1l%C3%B3zat/2009/utvonalvazlatok_attek_celpontokkal_jav.pdf
http://www.baranyaielmenykorut.hu/hu/pecs-orfu-abaliget-kerekparut
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Térségi viszonylatban gondolkozva a kerékpáros turizmus kapcsán a Pécs-Orfű szakaszon kívül 

kiemelendő még az EuroVelo kerékpárútnak a zöldút által lefedett szakaszai és annak települései 

is (Palkonya, Újpetre, Villány, Majs, Sátorhely). 

 

 

Forrás: http://www.kerekparut.com/files/turautvonal_terkep.jpg 

http://www.kerekparut.com/files/turautvonal_terkep.jpg
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POGÁNY 

Statisztika 

Terület (ha) 1155 

Népesség (fő) 1168 

Lakások száma (db) 380 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 4 

Vendéglátóhelyek száma (db) 4 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

25 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

235 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

642 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

5 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

A GoGreen zöldút Pécshez legközelebb eső déli-délkeleti folytatása, Pogány, amely az M60-as 

bekötőúttól délre, illetve az 58-as számú főúttól keletre helyezkedik el. Az egész Dél-Dunántúli 

Régió egyetlen regionális repülőtere, a Pécs-Pogány Airport is itt található. A település GPS 

koordinátái: é. sz. 45,98463°, k. h. 18,26039°.  

 

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.98463_N_18.26039_E_?pagename=Pog%C3%A1ny_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
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A település története 

A település első írásos említése 1181-ből származik, a XIV. századi pápai tizedjegyzék pedig 

„Bogan” illetve „Pogan” néven említi a községet. A XV-XVI. században még a pécsi püspökség 

alá tartozó falu a török időkben teljesen elnéptelenedett, a XVII. századi újratelepítéskor pedig a 

korábbi településtől délebbre építik újjá.  

A XVIII. századtól fogva a magyarok mellett először megjelennek a szerbek, majd a horvátok. a 

bosnyákok betelepítése után a rácok azonban elhagyták a települést. Az akkori népesedési 

viszonyokat jól jellemzi, hogy az 1715-ös összeírások szerint a falut 18 jobbágy és 4 zsellér család 

lakta, mely népesség 1732-re is csak mintegy 160-190 fő lehetett, a század végére azonban már 

601 főről tudunk. A XVIII. század elején a település népességének több mint 75%-s szláv ajkú 

volt, a gazdaság alapját pedig a dohány, a szőlő és az álltaállomány adta.  

Az 1800-as évek második felében Mekenyésről és Alsónánáról beköltöztek a főleg iparos 

mesterséget folytató németek, és ekkorra tehető a magyarok bevándorlása is. 1845-ben megépítik 

a község iskoláját is.  

A zömében katolikus vallású település 1991-ben kapott templomot, előtte csak kápolnája volt. A 

község jó mezőgazdasági termőhelyi adottságokkal rendelkezik, melyek közül a szántóföldi 

termelést és a bortermelést érdemes kiemelni. A falu jelenkori és jövőbeni fejlődése nagyban függ 

Pécs közelségétől, illetve a 2003-ban átadott pogányi repülőtér (Pécs-Pogány Airport) jövőbeni 

sorsától.  

 

Gazdaság 

Pogányban a regisztrált gazdasági szervezetek száma 273, ebből az önálló vállalkozók száma 151, 

a korlátolt felelősségű társaságok száma 49, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 50. A 

regisztrált egyéni vállalkozók száma 69. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban 

vállalkozók száma 38, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 7, a tercier szektorban pedig 145. 

 

Turizmus 
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Pogány turizmusa egyelőre még kevéssé kiépített, bár a potenciál a természeti környezet, a 

rendezett falukép (házak, porták, utcakép) és a falusi turizmus vendégfogadói tekintetében 

rendelkezésre áll, a falu programjai pedig számos lehetőséget teremt a település meglátogatására. 

További fejlődési lehetőséget teremt a község határában elhelyezkedő halastó, illetve a Pécs-

Pogány Airport, ez azonban csak esetleges jövőbeni lehetőség, mivel napjainkban a létesítmény 

teljes mértékben kihasználatlan (14. kép). Szintén ki kell emelnünk a településen is keresztül 

húzódó 47 km hosszú lovastúra útvonalat (Egerág, Kisherend, Áta, Szőkéd, Pogány, Pécsudvard). 

14. kép: A Pécs-Pogány Airport az 58-as út felől 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

A település falusi vendégfogadói: 

 Jázmin vendégház – 4 napraforgós 

 Míves Vendégház 

 Pogány Apartman 

 Márkó Ház 

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 
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Épületek, tárgyi feltételek: 

 Az iskola tetőterében működő közösségi színterek: klub (88m2), könyvtár (30m2), 

múzeum (45m2), nagyterem 102m2), számítógépterem (30m2). Épült 1991-ben, 

felszereltsége jónak mondható. 

 

Programok 

 Pacskerkötés bemutató – Február  

 Borverseny – Február 

 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc – Március 

o Iskolások és óvodások műsora, Pécsi Huszárok fegyverbemutatója.  

 Szörp- és lekvár verseny – Március  

 Húsvéti játszóház – Március  

 Költészet Napja – Április  

 Szépség és Egészség Nap – Április  

 Pogányi majális – Május 

 Kihívás napja – 2013 Május  

 Gyereknap – Május  

 Szent Iván napja – Június  

 Halászlé-főző verseny (2013-ban a 12.) – Július 

 Horgásztábor – Július  

 Hagyományok Hete Pogányban – Augusztus  

 Kenyérszentelés és megemlékezés – Augusztus 

 Káposztanap – Szeptember 

 Szüreti felvonulás – Szeptember  

 Fiatal Tehetségek Estje – Szeptember  

 Halloween – Október 

 Márton napi vígasságok – November 

 Adventi készülődés – November  
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 Mikulás ünnepség – December  

 Falu karácsonya és a nyugdíjasok köszöntése – December 

 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Pogányi repülőtér – sportrepülés  

 Horgásztó – horgászversenyek, horgásztábor (15. kép) 

15. kép: A pogányi horgásztó nyugati oldala 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

 Nemzetiségek, szokások (Káposztanap – horvát kisebbség) 

 Falumúzeum 

 Gasztronómia: 

o horvát eredetű füstölthal-leves,  

o búzadarával készült szárma (a horvátok lakodalmi étele) 

o „királyi legényfogó leves”  
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o borleves, bormártás, szüreti mártás, borban főtt sonka, boros linzer 

 

EGERÁG 

Statisztika 

Terület (ha) 1301 

Népesség (fő) 970 

Lakások száma (db) 346 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 10 

Vendéglátóhelyek száma (db) 4 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

0 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

A GroGreen zöldút délkeleti folytatása Pogány után Egerág község melyet Pécsudvardról dél felé 

Szőkéden át, keletről pedig a Pápai útról lehet megközelíteni. GPS koordinátái: é. sz. 45,98064°, 

k. h. 18,30599°.  

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.98064_N_18.30599_E_?pagename=Eger%C3%A1g
http://toolserver.org/~geohack/hu/45.98064_N_18.30599_E_?pagename=Eger%C3%A1g
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A település története 

A már a rézkorszakban (i.e. 2500-3000) is lakott település gyakorlatilag félúton helyezkedik el 

Pécs és Villány közt. Ekkor az ún. Balatoni-csoport lakta a területet, az egykori szálláshely 

szakmai feltárására azonban még nem került sor. A magyarok előtt még avarok lakták a területet, 

akik két téglasírt, pénzérmét, ruhadíszeket és övcsatokat hagytak az utókorra.  

A helytörténeti források szerint a település 1333-ban a baranyai főesperesség része működő 

plébániával. A ma is használatos elnevezés 1542-től datálható.  

Nagyon kevés magyar település mondhatja el a török időszakban, hogy népessége növekedett, 

Egerág lakossága viszont periférikus elhelyezkedéséből adódóan a Zrínyi-, Frangepán-, 

Nádasdy-birtok, és a pécsi Olajbég uralkodása alatt is gyarapodott.  

Közvetlenül a törökök kiűzése után 1695-ben az összeírások szerint 21 család lakott a faluban, 

ahol aztán 1703-ban újra önálló plébániát hoztak létre, 1730-ban pedig római katolikus elemi 

iskolát építettek. A ma is látható templomot 1769-ben építették és 1774-ben szentelték fel a 

Sarlós Boldogasszony tiszteletére (16. kép).  

 

16. kép: Egerág fákkal övezett római katolikus temploma 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 
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A teljes mértékben magyarok lakta Egerág 1851-től jegyzőségi központ, majd 1927-től 

körjegyzőségi székhely. 

Gazdaság 

Egerágon a regisztrált gazdasági szervezetek száma 140, ebből az önálló vállalkozók száma 91, a 

korlátolt felelősségű társaságok száma 25, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 12. A 

regisztrált egyéni vállalkozók száma 42. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban 

vállalkozók száma 43, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 2, a tercier szektorban pedig 75. 

Turizmus 

Egerág turizmusa még kevéssé ismert és csak részben kiépített. Az aktív turizmus kapcsán meg 

kell jegyeznünk, hogy Egerágon egy 47 km-es lovas turistaút várja a lovassport szerelmeseit, 

mely útvonal a község központjából indul, Kisherend, Áta, Szőkéd, Pogány, Pécsudvard 

érintésével. 

A vadban gazdag terület szintén kiemelt attrakciói közé tartozik a vadászturizmus, a településen 

bejegyzett vadásztársaság működik. 

Fentiek mellett a rendszeresen megrendezett kulturális programok és fesztiválok turizmusra 

gyakorolt hatását és jelentőségét kell kiemelnünk.  

 

Egerág falusi szálláshelyei: 

 Gábriel Vendégház 

 Falusi szálláshely 

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Községi Művelődési Ház – 1960-as években épült, teljes alapterülete 228 m2. Szakmai 

tevékenységre szolgáló helyiségek: nagyterem (70m2), Teleház (45 m2), fedett udvar (65 

m2), stúdió (10 m2), Nyugdíjas klub (20 m2). 

 

Programok 

 Keleti népek fesztiválja – Július  
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o A többnapos nemzetközi programsorozat célja a keleti hagyományok, a kultúra, a 

botanika, a gasztronómia, a művészeti ágak, valamint a sport megismertetése az 

európai emberekkel. A rendezvény egyedülálló és hiánypótló Magyarországon, 

hiszen a keleti kultúrával ennyire átfogóan foglalkozó esemény nincs másutt 

Magyarországon annak ellenére, hogy a magyarság gyökerei keletre nyúlnak vissza. 

Az elmúlt években a meghívott országok között szerepelt India, Japán, Kína, 

Törökország, Oroszország, Észak-Ciprus, Kazahsztán, Mongólia és Vietnám.  

 Határon Túli Magyarok Fesztiválja 

 Batyus bálok 

 Magyarbál 

 Húsvéti locsolóbál 

 Majális 

 Nemzetközi Gyermek Néptánc Találkozó 

 Regionális Nyugdíjas Színjátszó Találkozó 

 Búcsú – Július első vasárnapja 

 Falunap 

 Szüreti Fesztivál 

 Nyugdíjas nap 

 Mikulás 

 Szilveszter 

 Egerág bemutatkozik c. rendezvény 

 
Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Egerági Helyi Termelői Piac  

 Lovastúra-útvonal 

 Vadásztatás 

 Fesztiválok, rendezvények 
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ÚJPETRE 

Statisztika 

Terület (ha) 1671 

Népesség (fő) 1033 

Lakások száma (db) 387 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 10 

Vendéglátóhelyek száma (db) 3 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

0 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Újpetre község Baranya megye déli részén a Villányi-hegységtől északra található. GPS 

koordinátái: é. sz. 45,93712°, k. h. 18,36292°.  

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.93712_N_18.36292_E_?pagename=%C3%9Ajpetre
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A település története 

Újpetrét először még az Árpád korban, 1296-ban említik az oklevelek, ekkor még Petre néven. A 

település a török dúlás alatt teljesen elnéptelenedett, majd a XVIII. század elején rácokat (szerbek) 

költözettek a faluba, ekkor kapta a Rácpetre, vagy Rácpetri nevet. A rácokat 1743-tól a németek 

váltották fel, majd a II. világháborút követő kitelepítések után az 1933-tól Újpetre nevet viselő 

községbe magyarok telepednek. A településen méreteinek és földrajzi adottságainak 

köszönhetően 1990-ben körjegyzőséget hoztak létre, mely központi szerepet azóta is őriz.  

 

Gazdaság 

Bakonyán a regisztrált gazdasági szervezetek száma 125, ebből az önálló vállalkozók száma 80, a 

korlátolt felelősségű társaságok száma 20, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 6. A 

regisztrált egyéni vállalkozók száma 24. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban 

vállalkozók száma 42, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 1, a tercier szektor pedig 64. 

 

Turizmus 

A falu legfőbb vonzerejét Villány, a Villányi-hegység és attrakcióinak közelsége, illetve a rendezett 

falukép és a jól kiépített infrastrukturális adottságok adják (17. kép). A falusi vendéglátással 

foglalkozó szálláshelyek előszeretettel szerveznek tehát a környék nevezetességeit bemutató 

túrákat, utakat.  
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17. kép: Újpetre utcaképe a főútról (Kossuth utca), háttérben a római katolikus 

templommal 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

 

A település szálláshelyei 

 Marika és Nándi Vendégváró 

 Agritour Kft. Grécpuszta – Kaiserin Sissy Dom Panzió 

 Kohlmann Panzió 

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Művelődési ház 

 Községi könyvtár 

http://www.szallasinfo.hu/marika_es_nandi_vendegvaro_ujpetre/index.php
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Programok 

 Falunap 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Tájház (Heimstube) 

o a német kisebbség XX. század elei életét mutatja be 

 Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület 

 háborús emlékmű – Trischler Ferenc szobrászművész és Szatyor Győző fafaragó művész 

alkotása. 

 emlékkő - Az Újpetréről kitelepített németekről és az ide telepített magyarokról emlékezik 

meg. 

 emlékoszlop – az aradi vértanúk emlékére 

 Szentháromság-szobor 

 kápolna – a falutól nyugatra, a temető után található az 1757-ben, barokk stílusban épült 

kápolna 

 Római katolikus templom  

o A római katolikus plébániát 1745-ben alapították, a falu mai barokk stílusú 

templomát pedig 1760-63 között építették, az 1773-ban készült eredeti orgonát 

pedig 1922-ben a világhírű pécsi orgonakészítő, Angster József orgonája cserélte 

le. 
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PALKONYA 

Statisztika 

Terület (ha) 1000 

Népesség (fő) 271 

Lakások száma (db) 128 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 1 

Vendéglátóhelyek száma (db) 3 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

71 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

432 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

891 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

11 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Palkonya egyutcás települése a Villányi-hegység közvetlen északi előterében, a Baranyai dombság 

észak-déli völgyekkel szabdalt löszhátán a Villány-Pogányi vízfolyás völgyében helyezkedik el. A 

Villányi borvidék zöldutat érintő első településnek GPS koordinátái: é. sz. 45,89658°, k. h. 

18,38991°.  

 

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.89658_N_18.38991_E_?pagename=Palkonya
http://toolserver.org/~geohack/hu/45.89658_N_18.38991_E_?pagename=Palkonya
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A település története 

Palkonya első írásos említése 1296-ra tehető, ekkor még Polkona, Polkuna néven. A község 

lakossága erősen megfogyatkozott a török hódoltság időszakában, 1687-ben csak 8 ház és 20 

lakos élt a településen. Az 1730-as években aztán zömében német telepesek és néhány szerb, 

illetve horvát család érkezett a községbe. A falu – mára már védettséget élvező – jellegzetes 

szerkezete és beépítése is a betelepítések után alakult ki, maga a pincecsoport a XIX. század elején 

épült meg.  

 

Gazdaság 

Bakonyán a regisztrált gazdasági szervezetek száma 53, ebből az önálló vállalkozók száma 40, a 

korlátolt felelősségű társaságok száma 8, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 2. A regisztrált 

egyéni vállalkozók száma 12. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban vállalkozók 

száma 16, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 11, a tercier szektorban pedig 23. 

 

Turizmus 

Palkonya – jól kiépített és színvonalas vonzerőkkel megalapozott – turizmusa alapvetően 

természetesen a szőlő- és bortermelésre és kultúrára épít. A falu XIX. században épített pincesora 

védettséget élvez, a település rendszeres és sokak által látogatott programokat szervez, Palkonya 

pedig „Európa Kulturális Faluja” (2007-ben Magyarországon elsőként) címmel is rendelkezik (18. 

kép).  
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18. kép: Palkonya déli részén az információs táblák hirdetik a falu turisztikai erejét is 

 

Forrás: Csapó J. 2013 

A település része a Villányi borvidéknek és a Villány-Siklósi Borútnak is. Az utóbbi években a 

falusi vendéglátóhelyek elegendő számban és színvonallal kerültek kiépítésre, érdemes továbbá azt 

is kiemelnünk, hogy a település házainak mintegy fele helyi védettséget élvez. A falu római 

katolikus körtemploma magyar viszonylatban kuriózumnak számít (19. kép). 

19. kép: A Szent Erzsébet katolikus templom 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 
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A turizmus fontosságát a lakosság is érzi és ahhoz tevőlegesen hozzá is járul (vendégfogadók, 

művészek és műhelyeik, Süteményes Ház, helyi termékek – pl. méz – feldolgozása). A 

gasztronómián és a kulturális turizmuson kívül az aktív turizmus bázisait a horgásztavak, a 

vadásztatás és a kerékpáros turizmus adja („Három folyó” kerékpáros túra útvonal egyik 

állomása) (20. kép).  

A település falusi vendégfogadói: 

 Bella Vendégház 

 Borostyán vendégház 

 Borvirág vendégház 

 Deutsch Vendégház 

 Fecskeház Fogadó 

 Házitej 

 Margaréta Vendégház 

 Nóra Porta 

 Parázs Vendégház 

 Rozmaring Ház 

 Rózsa Vendégház 

 Vadvirág Vendégház 

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Könyvtár 

 Klubház 

 Villány-siklósi Borút Egyesület 

Programok 

 „Pünkösdi Nyitott Pincék” – a falu leglátogatottabb programja – Pünkösd vasárnap 

o borkóstoló, kulturális események, gyermekprogramok, lovas kocsikázás 

 

http://www.palkonya.hu/falusi-turizmus/bella-vendeghaz
http://www.palkonya.hu/falusi-turizmus/borostyan-panzio
http://www.palkonya.hu/falusi-turizmus/borvirag-vendeghaz
http://www.palkonya.hu/node/304
http://www.palkonya.hu/falusi-turizmus/fecskehaz-fogado
http://www.palkonya.hu/node/338
http://www.palkonya.hu/node/436
http://www.palkonya.hu/falusi-turizmus/nora-porta
http://www.palkonya.hu/node/442
http://www.palkonya.hu/node/422
http://www.palkonya.hu/node/346
http://www.palkonya.hu/falusi-turizmus/vadvirag-vendeghaz
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20. kép: Palkonya hangulatos pincesora a település déli részén 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

 Ördögkatlan Összművészeti Fesztivál – augusztus 

 „Európa Kulturális Faluja” 

 szüreti napok 

 halászlé-főző verseny – május 1. 

 Márton napi újbor ünnepe lampionos felvonulással 

 mustfokoló – szeptemberi hétvégeken 

 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Villány-Siklósi Borút 

 53 présházból álló pincesor műemlék együttese  

 Villányi borvidék része 
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o legismertebb családi borászatai: Blázsovics Attila, Haraszti János, Hárságyi Balázs, 

Mayer Róbert, Fenyvesi Zsolt, Fusz Csaba, Frech Ferenc, Maul Miklós, Deutsch 

Krisztián, Reitz Béla, Takács Mihály. 

 „Európa Kulturális Faluja” 2007-től (hazánkban elsőként) 

 a falu képzőművészei, alkotó emberei, műtermei: 

o Major Judit szobrász-keramikus, Gerald Kaske keramikus, Kiss György 

restaurátor, Tábori Katalin szobrász, Finn Képzőművészek Baráti Köre (filmes, 

textiles, festő, szobrász) , Becker Leonóra fotós. 

 a lakóházak fele helyileg védett műemlék 

o A település imázsát pozitívan befolyásolja, hogy az építészeti örökségvédelmi 

program egyik eredményeként a védetté nyilvánított épületek homlokzatát 

„Védett” feliratú, házat formázó kerámia díszíti. 

 2007-ben felszentelt Szent Bertalan kápolna a „Weingarten” szőlőhegyen 

 környékbeli 3 halastó – horgászturizmus  

 „Három folyó” kerékpáros túra útvonal egyik állomása 

 turistaútvonalak, túrázás 

 Ottmár Nóra Süteményes háza – helyi alapanyagokból készült sütemények 

 Szent Erzsébet katolikus templom – 1816 

o klasszicista stílusú piros kupolás templom a magyarországi körtemplomok egyik 

legszebb példája 

 helyi méztermelők 

 két helyi vadásztársaság 

 bio gyümölcsös 

 lovastanya  
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VILLÁNYKÖVESD 

Statisztika 

Terület (ha) 749 

Népesség (fő) 277 

Lakások száma (db) 128 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 1 

Vendéglátóhelyek száma (db) 8 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

1 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

54 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

3041 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

0 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

A GoGreen zöldút Villányi borvidéket érintő szakaszának második települése a Villányi-hegység 

északi lábánál Pécstől mintegy 30 kilométerre, Siklóstól 13 kilométerre található. A település 

rendelkezik vasútállomással, illetve könnyen megközelíthető közúton is. GPS koordinátái: é. sz. 

45,88094°, k. h. 18,42783°.  

 

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.88094_N_18.42783_E_?pagename=Vill%C3%A1nyk%C3%B6vesd
http://toolserver.org/~geohack/hu/45.88094_N_18.42783_E_?pagename=Vill%C3%A1nyk%C3%B6vesd
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A település története 

Villánykövesd területe időszámításunk előtt 2800 körül már lakott, a település első írásos említése 

pedig 1290-re tehető. Elnevezése ekkor még Kuestd, 1436-ban pedig Kwesd. Az Árpád-korban a 

magyarok lakta község főbirtokosa a Siklóssy-család volt. A Zrínyiek által uralt terület a török 

hódoltság alatt elnéptelenedett, így először szerbek, majd az 1750-es évektől németek telepedtek a 

községbe, kiknek többek közt a ma is abszolút jellemző szőlő- és borkultúra megteremtése volt 

köszönhető. II. József idején a kövesdi bort már nem csak a Kárpát-medencében, hanem 

Horvátországban is folyamatosan értékesítették. A boron kívül kiemelkedő az oltványtermesztés 

és forgalmazás is, így ezek a termékek Burgenlandba is elkerültek. A II. világháború utáni ki- és 

betelepítéseknek köszönhetően Debrecen környékéről és a Felvidékről telepítenek be magyarokat 

a helyi kultúra, szokások azonban szerencsésen megmaradt.  

 

Gazdaság 

Villánykövesden a regisztrált gazdasági szervezetek száma 78, ebből az önálló vállalkozók száma 

65, a korlátolt felelősségű társaságok száma 8, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 2. A 

regisztrált egyéni vállalkozók száma 12. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban 

vállalkozók száma 44, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 10, a tercier szektorban pedig 21. 

 

Turizmus 

Villánykövesd turizmusa természetesen teljes mértékben a szőlő- és borkultúrára, illetve a 

Villányi-borvidék és a Villány-Siklósi Borút vonzerejére épít. A – Magyarországon is kiemelkedő 

szépségű – háromszintes védett pincesor a település legkomolyabb attrakciója, de a bor és a szőlő 

mellett a helyiek vendégszeretete és közvetlensége is kiemelhető. Az érdeklődő látogató bármelyik 

pincét megtekintheti, megismerheti a borfeldolgozás éppen aktuális folyamatait. Külön előnynek 

mondható, hogy akinek Villány túlzsúfolt, az biztosan nyugodt szórakozásra és gasztronómiai 

élményekre lel a faluban anélkül, hogy a minőségi turizmus csorbát szenvedne, hiszen 
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Villánykövesden kereskedelmi szálláshelyek, pincék és éttermek találhatók (21. kép), illetve egy 2 

ha-os játszótérrel is rendelkezik a kisközség.  

21. kép: a villánykövesdi pincesor előtérben a játszótérrel 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

 

A település szállásadói és borút szolgáltatói 

 Hotel Cabernet és Görbe Pince étterem (borút szolgáltató is) 

 Blum Pince (borút szolgáltató is) 

 Tiffán pince és panzió (borút szolgáltató is) 

 Flórián vendégház (borút szolgáltató is) 

 Fülemüle csárda 

 Gazdaház 

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Batthyány-pince  
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Programok 

 Európai Bordalfesztivál (Batthyány-pince) – szeptember  

 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 háromszintes pincefalu – védett pincesor 

 Batthyány-pince (1754-ben építették, földalatti borkatedrális) 

 Villányi borvidék 

 Villány-Siklósi borút 

 Nagyboldogasszony római katolikus templom (késő barokk stílusban épült 1780-ban) 

 horgásztó 

 Fekete-hegyi túra útvonal 

 Téglagyár épülete – ipartörténeti emlék 

 

http://villanyiborvidek.hu/hu/villanyi-borvidek/villanyi-borvidek-termeszeti-ertekei/fekete-hegy
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VILLÁNY 

Statisztika 

Terület (ha) 2202 

Népesség (fő) 2474 

Lakások száma (db) 1013 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 49 

Vendéglátóhelyek száma (db) 43 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

9 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

350 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

28784 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

28 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

103 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

195 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

4 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

A GoGreen zöldút turizmus tekintetében legfontosabb települése, Villány, a róla elnevezett 

borvidék központja a Villányi-hegység keleti részén helyezkedik el. A település vonattal (Pécs-

Villány-Mohács vonal) is és közúton is (57. vagy az 58. számú út) jól megközelíthető. GPS 

koordinátái: é. sz. 45° 52′ 10,24″, k. h. 18° 27′ 20,23″.  

 

http://toolserver.org/~geohack/hu/45_52_10.24_N_18_27_20.23_E_?pagename=Vill%C3%A1ny
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A település története 

Villány és térsége már az őskor óta lakott terület: A gazdasága szempontjából máig legfontosabb 

tevékenységet a szőlőművelést az ókor folyamán az itt élő kelta törzsek és később a rómaiak 

honosították meg. A város első ismert írásos emléke 1352-ből való, a település neve ezután több 

alakban is megtalálható a történelmi forrásokban: Villam, Viglam, Vilha, Villiam, Vykam.  

Az addig színtiszta magyar lakosság a török hódoltság ideje alatt teljesen eltűnik, így a XVII. 

század végén először szerbek (rácok), majd a németek (svábok) érkeznek a területre. A XVII. 

század végére a török jelenlétnek és az őket elűző küzdelmeknek köszönhetően az akkor jellemző 

szőlők elpusztultak, helyüket a rácok által behozott Kadarka veszi át, a vörösbortermelés válik 

meghatározóvá. A németek a Kékoportót hozták magukkal, a XIX. század végén bekövetkező 

filoxéravész azonban ezeket is elpusztítja. Ezek után az új, ellenálló fajták kinemesítésében 

elévülhetetlen érdemeket szerzett a villányi Teleki Zsigmond.  

Az 1930-as évekre a település lakosságának döntő többsége már sváb, akiket a II. világháború 

után kitelepítenek, helyükre pedig felvidéki magyarok költöznek. A településhez 1950-ben 

csatolják hozzá Virágos községet. Ezek után a település legfontosabb vállalata a Villányi Állami 

Gazdaság, amely ekkor 400 főt foglalkozatott. A privatizáció 1988-1992 közt kezdődött el 

Villányban amely 1987-ben elnyerte „Szőlő és bor városa” címet, 1988-ban pedig megalakult a 

Villányi Borrend („Custodes Vinorum de Villány”). 

A szőlő- és bortermelésre és ezzel párhuzamosan mindinkább a turizmusra építő települést 2000-

ben pedig várossá nyilvánítják.  

 

Gazdaság 

Villány gazdasága természetesen alapvetően a szőlő- és borgazdálkodáson, a gasztronómiai 

termékek kereskedelmén és az arra épülő turizmuson nyugszik. Villányban a regisztrált gazdasági 

szervezetek száma 737, ebből az önálló vállalkozók száma 565, a korlátolt felelősségű társaságok 

száma 110, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 22. A regisztrált egyéni vállalkozók száma 

138. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban vállalkozók száma 302, ipar-, építőipar-, 

feldolgozóiparban 127, a tercier szektorban pedig 280. 
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Turizmus 

A zöldút települései közül – Pécset nem számítva – Villány turizmusa minden tekintetben 

kiemelkedő és meghatározó. A települést meglátogató turisták és vendégek, a vonzerők száma, a 

turisztikai infrastruktúra kiépítettsége, a programok és egyéb szolgáltatások és a környék 

attrakcióinak közelsége tekintetében a város egyértelműen kiemelkedik a térségből. Villány a 

nagyobbik központja hazánk első és legjobban működő borútjának (Villány-Siklósi borút), és 

központja a településről elnevezett világhírű borvidéknek (22. kép). A helyi borászati vállalkozók 

munkájának támogatására létrehozták a Villányi Borút-Egyesület, a település pedig napjainkra már 

4 „Év borásza” címet is kapott.  
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Forrás: 

http://www.villany.hu/img_popup.php?img_url=http://www.villany.hu/upload/terkep_1.jpg  

A város borászatai, pincéi 

 Agancsos Pincészet 

 Batthyány Pince 

 Bella Pincészet 

 Blum Pince - Borozó Vendégház 

 Bormalom 

 Brunyai Családi Pincészet 

 Csányi Pincészet - Borbolt 

 Csillagvölgy Pincészet 

 Fritsch Pince 

 Gál Pince 

22. kép: A város híres pincesorának egy részlete 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

 Gere Attila Pincészet 

 Gere Tamás és Zsolt 

http://www.villany.hu/img_popup.php?img_url=http://www.villany.hu/upload/terkep_1.jpg
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 Günzer Tamás Pince 

 Hárságyi pince 

 Jammertal Borászati Élményközpont 

 Jekl Pincészet 

 Kecskés Pince 

 Költő Borház 

 Linbrunn Pincészet 

 Magonyi Vendégház BorSzálló 

 Polgár Pince 

 Szemes Pince Panzió 

 Szende Pince 

 Tamás Bátya Pincéje 

 Tóth Pince 

 Troszt-Pince-Apartman 

 VinoRes Pince 

 Weisz Pince 

 

A város szálláshelyei 

 Polgár Pince Panzió 

 Bene Ház 

 Müller Vendégház 

 Réti Vendégház 

 Török vendégház 

 Gere Tamás és Zsolt Diófa Panzió 

 Vojtek Pince vendégház 

 Haraszti Vendégház 

 Vitényi Panzió 

 Jackfall Bormanufaktúra Kft. 
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 Ottó Panzió 

 Vendég SarokHáz 

 Kővári Vendégház 

 Fejérdi Vendégház 

 Oportó Étterem és Panzió 

 COROCUS Gere Borhotel****Wine Spa 

 Solt Panzió 

 Ádám vendégház 

 Eckhardt Ház 

 Magonyi Vendégház BorSzálló 

 Parázs vendégház 

 Centrum Panzió 

 Weisz Pince 

 Milán vendégház 

 Marika vendégház 

 Árpád Vendégház 

 Borbarátok Vendégház 

 Borvirág vendégház 

 Dani Vendégház 

 Bella Vendégház 

 Troszt-Pince-Apartman 

 Lovas Éva Vendégház 

 Kincses Vendégház 

 Hotel Beremend Rose 

 Maurer Vendégház 

 Bock Pince Panzió Étterem 

 Eckhardt Jánosné – Falusi Vendégfogadás 

 Szemes József Pince, Panzió 

 Villány Gyöngyszeme Étterem – Panzió – Borozó 
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A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Villányi Művelődési Ház 

 Könyvtár 

 

Programok 

 Kikerics fesztivál – március  

 Nemzetközi rozé borverseny – április  

 Örökség napok – szeptember  

 Bordalfesztivál – szeptember  

 Vörösbor fesztivál – október  

 szüreti fesztivál – október  

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Villányi borvidék 

 A Siklós-Villányi borút 

 Villányi pincesor 

 Virágosi pincesor 

 Bormúzeum (23. kép) 

http://www.villany.hu/latnivalok-villanyban
http://www.villany.hu/latnivalok-villanyban-viragosi-pincesor
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23. kép: A Villányi Bormúzeum épülete 

 

Forrás: Csapó J. 2013.  

 Templom-hegyi kőbánya (Természetvédelmi terület) 

 Református templom 

 Görögkeleti szerb templom 

 Virágosi Templom 

 Római Katolikus Templom 

 Szabadtéri rendezvények, programok  

 Szervezett tematikus túrák, kirándulások 

o Csillagvölgy és Ördögárok szőlői (5 km) 

o Jammertal szőlői (1,5 km) 

 

http://www.villany.hu/latnivalok-villanyban-reformatus-templom
http://www.villany.hu/latnivalok-villanyban-gorogkeleti-szerb-templom
http://www.villany.hu/latnivalok-villanyban-viragosi-templom
http://www.villany.hu/latnivalok-villanyban-romai-katolikus-templom
http://www.villany.hu/latnivalok-villanyban-szabadteri-rendezvenyek
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MÁROK 

Statisztika 

Terület (ha) 1593 

Népesség (fő) 431 

Lakások száma (db) 191 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 6 

Vendéglátóhelyek száma (db) 2 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

5 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

2 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

5 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

1 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

A Villánytól keletre elterülő első település, Márok közúton is és vasúton is megközelíthető. A 

Duna és a Karasica medencéjében fekvő Márok tengerszintfeletti magassága 123 méter, GPS 

koordinátái: é. sz. 45,87416°, k. h. 18,50859°.  

 

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.87416_N_18.50859_E_?pagename=M%C3%A1rok_(Baranya_megye)
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A település története 

Ahogy a környező településeken, Márokon is éltek az i.e. III. századtól kelták, később pedig 

rómaiak. A községet először 1328-ban említik Morouth néven, 1561-ben már a maihoz nagyon 

hasonló elnevezéssel illették: Maarok. Szintén egyezően a GoGreen zöldút környező 

településeivel a török hódoltság alatt elmenekült magyar lakosságát először a szerbek, majd 1719-

től a németek váltják fel. A XIX. század közepéig Marok színtiszta németek lakta település, nem 

véletlen tehát az ekkori Németmárok elnevezés.  

A II világháborút követő kitelepítések után 1946-ban Magyarország több részéről, 1948-ban 

pedig a Felvidékről telepednek be magyarok, így 1950-től a község neve is megváltozik Márokra 

és ebben az évben Hercegszentmártont is hozzá csatolják.  

Gazdaság 

Márok egy tipikus agrártelepülés. A település regisztrált gazdasági szervezeteinek száma 84, ebből 

az önálló vállalkozók száma 76, a korlátolt felelősségű társaságok száma 2, a regisztrált betéti 

társaságok száma pedig 1. A regisztrált egyéni vállalkozók száma 13. Nemzetgazdasági ágak 

szerint a mezőgazdaságban vállalkozók száma 53, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 5, a tercier 

szektorban pedig 21. 

Turizmus 

A Villánytól keletre elhelyezkedő agrártelepülés turizmusa még kiépítetlen, egyetlen jelentős 

rendezvénye az augusztusban megrendezésre kerülő Mároki Lakodalmas Parádé. További 

vonzerőként szolgálhatnak a falu templomai, a község külterületén található horgásztó, illetve a 

csendes vidéki környezet.  

Programok 

 Mároki Lakodalmas Parádé – augusztus  

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Szent Simon és Júdás-Tádé római katolikus templom (1793)  
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 Szent Márton római katolikus templom (1901) 

 Horgásztó  

 

TÖTTÖS 

Statisztika 

Terület (ha) 2299 

Népesség (fő) 573 

Lakások száma (db) 264 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 4 

Vendéglátóhelyek száma (db) 1 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

0 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Töttös község Baranya délkeleti részén, a Baranyai-dombság déli nyúlványain, Bólytól délre 

található. A település csak közúton megközelíthető. GPS koordinátái: é. sz. 45,91478°, k. h. 

18,54290°.  

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.91478_N_18.54290_E_?pagename=T%C3%B6tt%C3%B6s
http://toolserver.org/~geohack/hu/45.91478_N_18.54290_E_?pagename=T%C3%B6tt%C3%B6s


KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI ÉRTÉKEK FELTÁRÁSA A BARANYA ZÖLDÚT MENTÉN                       

 

 84 

 

A település története 

Töttös első írásos említése 1289-ből való, ekkor még Tuteus néven. A település nevének későbbi 

alakjai Thutheus (1321), Theuteus (1328), majd Teuteus (1339). Valószínűleg nem lehetett fontos 

község, hiszen a pápai tizedlajstromok szerint a XIV. század első harmadában a környező 

településekkel ellentétben Töttös nem fizetett adót, viszont korabeli térképek bizonyítják, hogy 

fontos útvonal mentén helyezkedett el.  

A török hódoltság időszaka alatt a települést és környékét feldúlták, a község elnéptelenedett, az 

1690-es összeírásban a falu nem szerepelt. A XVIII. században aztán ide is rácok, illetve horvátok 

telepednek be, ekkor veszi fel a Rácztöttös nevet. A későbbi évtizedekben jelenik meg a 

nagyszámú német bevándorló.  

Az 1933-től Hercegtöttös nevű település 1950-től ismét felveszi a Töttös elnevezést.  

 

Gazdaság 

Töttösön a regisztrált gazdasági szervezetek száma 84, ebből az önálló vállalkozók száma 67, a 

korlátolt felelősségű társaságok száma 9, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 3. A regisztrált 

egyéni vállalkozók száma 23. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban vállalkozók 

száma 39, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 3, a tercier szektorban pedig 37. 

Turizmus 

Töttös turizmusa még kiépítetlen, szálláshellyel sem rendelkezik, jövőbeni alapját pedig a 

rendezett falukép, a nyugodt, vidéki környezet, és a közelben található halastavak adhatják.  

A település szálláshelyei 

 A település nem rendelkezik szálláshelyekkel.  
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A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Művelődési Ház 

 Községi Könyvtár és Internet Ház 

 

Programok 

 Falunap – augusztus  

 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 katolikus templom 

 pincesor 

 halastavak 

 

NAGYNYÁRÁD 

Statisztika 

Terület (ha) 2434 

Népesség (fő) 719 

Lakások száma (db) 331 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 5 

Vendéglátóhelyek száma (db) 3 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 0 
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szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

58 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

276 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

420 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

13 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Nagynyárád, a „Schwäbische Türkei” jellegzetes települése Mohácstól nyugatra mintegy 12 km-re, 

Bólytól pedig keletre, mintegy 7 km-re található. A település vonattal (Pécs-Villány-Mohács vonal) 

is és közúton is jól megközelíthető. GPS koordinátái: é. sz. 45,94666°, k. h. 18,57288°.  

A település története 

Nagynyárád története a XI. század elejéig vezethető vissza, amikor is az akkor királyi birtok neve 

még Narad, később pedig Nyárád volt. A község földrajzi-kulturális szerepét bizonyítja, hogy 

ekkor már saját templommal és plébánossal is rendelkezett. A falu egyik legkomolyabb kultúr- és 

hadtörténeti emléke, hogy a mohácsi csata 1526. augusztus 29-én Nagynyárád szomszédságában, 

Földvárnál zajlott. A török hódoltság időszaka után az elnéptelenedett Nagynyárádra először 

magyarok, rácok, majd nagyobb méretekben főleg mezőgazdasággal foglalkozó németeket, 

svábokat telepítenek be Mária Terézia idejében. A település szőlőskertjei mellett jellegzetes 

pincesor található (24. kép)  

A II. világháború után Nagynyárádon – csakúgy, mint a környező svábok lakta településeken – a 

németajkú lakosokat elhurcolták, kitelepítették, helyükre pedig a Felvidékről elűzött magyar 

családok érkeztek. Fontos kulturális háttere a falunka, hogy még napjainkban is a népesség 

mintegy fele német nemzetiségűnek vallja magát, hagyományaikat pedig hűen őrzik.  

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.94666_N_18.57288_E_?pagename=Nagyny%C3%A1r%C3%A1d
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24. kép: A nagynyárádi pincék 

 

Forrás: Szabó G. 2010 

Gazdaság 

Nagynyárádon a regisztrált gazdasági szervezetek száma 126, ebből az önálló vállalkozók száma 

97, a korlátolt felelősségű társaságok száma 10, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 1. A 

regisztrált egyéni vállalkozók száma 26. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban 

vállalkozók száma 52, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 3, a tercier szektorban pedig 58. 

Turizmus 

A falu idegenforgalmára alapvetően a kirándulóturizmus jellemző, bár szoros kapcsolatokat 

ápolnak testvértelepüléseikkel is, így a rendszeres programok, rendezvények természetesen 

megnövelik a külföldi látogatók számát. Annak ellenére, hogy Nagynyárád nem rendelkezik 

semmilyen turisztikai szálláshellyel, a település egyik legfontosabb attrakciója, Sárdi János 

kékfestő, a Népművészet Mestere műhelye országos, sőt nemzetközi ismertséggel rendelkezik, 

mely attrakcióra alapozva rendszeresen megrendezik az Országos Kékfestő Fesztivált (25-26. 

kép).  
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25. kép: Nagynyárádi Kékfestő Fesztivál 

 

Forrás: Szabó G. 2010 

26. kép: Sárdi János kékfestő, a Népművészet Mestere munka közben  

 

Forrás: Csapó J. 2012 
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A település szálláshelyei 

 Beck Ház 

 Féth Ház  

 Juhos Ház  

 Kramm Ház 

 László Ház  

 Marika Vendégház  

 Muskátlis Ház  

 Ripszám Ház 

 Rittinger Ház 

 Schrempf Ház 

 Staub Ház 

 Werkmeiszter Ház 

 Wéber Ház 

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Nagynyárádi Művelődési Ház 

 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 

 Nagynyárádi Művészeti Egyesület 

 Nagynyárádi Vendégváró Kör 

Programok 

 Országos Kékfestő Fesztivál 

 Márton napi búcsú, búcsúfa állítás 
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Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Kékfestőműhely – Sárdi János kékfestő, a Népművészet Mestere 

 Falumúzeum 

 Hadtörténeti Múzeum 

 Szűz Mária Szent Neve Templom  

 Kápolna 

 Nagynyárádi pincesor 

 

MAJS 

Statisztika 

Terület (ha) 3206 

Népesség (fő) 939 

Lakások száma (db) 394 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 9 

Vendéglátóhelyek száma (db) 3 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma (db) 16 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma (fő) 7 (véleményem szerint téves adat) 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma 

(vendégéjszaka) 

79 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma (fő) 2 
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A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Majs, a Mohácsi Járáshoz tartozó település Mohácstól mintegy 13 km-re, délnyugatra fekszik. A 

település csak közúton közelíthető meg délről Lippó északról Sátorhely irányából. GPS 

koordinátái: é. sz. 45,90830°, k. h. 18,60138°.  

 

A település története 

Majs nevét először 1235-ben említik az oklevelek, ekkor még Moysa néven. A Baranya megye 

keleti részén található kistelepülés története szintén komoly párhuzamokkal bír a környező 

településekkel, így a török dúlás után először rácok, majd németek telepednek meg a területen a 

XVIII. században, akiknek a jelenléte mind a mai napig domináns Majs gazdasági-kulturális 

életében. A II. világháború utáni német kitelepítéseket követően itt is felvidéki magyarok 

telepednek le a községben.  

Gazdaság 

Majson a regisztrált gazdasági szervezetek száma 131, ebből az önálló vállalkozók száma 93, a 

korlátolt felelősségű társaságok száma 9, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 8. A regisztrált 

egyéni vállalkozók száma 35. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban vállalkozók 

száma 45, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 8, a tercier szektorban pedig 59. 

 

Turizmus 

Majs turizmusa egyelőre még kevéssé kiépített, a község mindössze egyetlen magánszálláshellyel 

rendelkezik. A klasszikus mezőgazdasági kistelepülés turisztikai adottságai a kulturális-történelmi 

háttérből adódik leginkább a sváb kisebbség révén, de találunk a településen szerb ortodox 

templomot, illetve a környéken számos halastavat is, amelyek a horgászat szerelmeseit vonzhatják 

a területre. A település programjai inkább helyi szinten ismertek, ilyen a rétesfesztivál, illetve a 

Majs rallye.  

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.90830_N_18.60138_E_?pagename=Majs
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A település magánszálláshelye 

 Hermina Ház  

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Majsi Művelődési Ház 

 Teleház 

 Majsi Kulturális Egyesület 

 Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület 

 Harmónia Énekegyüttes – német nemzetiségi népdalok 

Programok 

 Nemzetiségi nap – augusztus  

 Majs rallye – május  

 Rétesfesztivál – augusztus  

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Szerb templom  

 halastavak – horgászat  

 Tájház 
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SÁTORHELY 

Statisztika 

Terület (ha) 1760 

Népesség (fő) 642 

Lakások száma (db) 242 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 3 

Vendéglátóhelyek száma (db) 2 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

0 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Sátorhely Baranyában a Mohács-vidéki sík középső területén, a Duna második teraszán fekszik. A 

település csak közúton közelíthető meg délnyugatról Majs keletről pedig az 56-os főút irányából. 

A település GPS koordinátái: é. sz. 45,94141°, k. h. 18,63346°.  

 

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.94141_N_18.63346_E_?pagename=S%C3%A1torhely
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A település története 

Sátorhely első írásos említése 1333-1334-re tehető. A település országszerte ismert, hiszen az 

1526. augusztus 29-i mohácsi vész itt zajlott le a Majsi dombok és a Borza patak közvetlen 

közelében. A szerbek még a török ideje alatt érkeznek a területre és Satoristye néven alapítanak 

települést, az 1700-as évek elején pedig ide is német telepesek érkeznek Fulda környékéről. A 

települést az összeírások szerint 1828-ban összesen 170-en lakták. Időközben 1908-ban a 

belügyminiszter a Sátoristye puszta nevet tükörfordítással Sátorhelyre módosította. A település 

temploma 1926-ban épült. 

1949-től az Állami Gazdaság megszervezésétől fogva a falu komoly gazdasági-társadalmi 

fejlődésnek indul. A Mohács-Sátorhely Történelmi Emlékparkot 1976-ban adták át, legújabb 

fejlesztése következtében 2011-ben a Mohácsi Történelmi Emlékhely új fogadóépülettel bővült 

(27. kép).  

 

Gazdaság 

Sátorhely mezőgazdasági adottságai kiemelkedőek, hiszen a település környékén kiváló minőségű 

földek találhatók. A településen a regisztrált gazdasági szervezetek száma 50, ebből az önálló 

vállalkozók száma 33, a korlátolt felelősségű társaságok száma 9, a regisztrált betéti társaságok 

száma pedig 3. A regisztrált egyéni vállalkozók száma 21. Nemzetgazdasági ágak szerint a 

mezőgazdaságban vállalkozók száma 5, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 0, a tercier szektorban 

pedig 40. 

 

Turizmus 

A falu turizmusa teljes mértékben a Mohácsi Történelmi Emlékhelyre, annak programjaira és 

rendezvényeire épül. A településre csak a kiránduló turizmus jellemző, amit az is bizonyít, hogy 

nem rendelkezik magánszálláshellyel sem.  
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27. kép: A Mohácsi Történelmi Emlékhely új kupolája háttérben a kopjafákkal 

 

Forrás: Csapó J. 2012 

A település szálláshelyei 

 Ugyan a KSH nem ad róla tájékoztatást, de az önkormányzat szállásokat biztosít 

kiránduló csoportok, családok részére az egykori címerező tábor területén. 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 könyvtár 

 Sátorhelyi Néptáncegyüttes 

 Múzeum (2013. június 15-én kerül átadásra) 

 

Programok 

 Mohácsi Történelmi Emlékhely programjai 

o Múzeumok Éjszakája a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen – augusztus  

o Megemlékezés a mohácsi csata évfordulóján – szeptember  
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o Csatatéri séták – Nézetek és elméletek a mohácsi csata lefolyásával kapcsolatban – 

november  

o Halottak napi megemlékezés a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen – november  

 Falunap – június  

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Mohácsi Történelmi Emlékhely 

 Római katolikus templom (1926) 

 1868-as telepítésű vadgesztenye fasor 

 Múzeum (2013 június 15-én kerül átadásra) 

 egykori vár épülete 

 Hősök szobra 

 A termékenység szobra  

 volt uradalmi lakások 

 



KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI ÉRTÉKEK FELTÁRÁSA A BARANYA ZÖLDÚT MENTÉN                       

 

 97 

 

KÖLKED 

Statisztika 

Terület (ha) 6194 

Népesség (fő)  

Lakások száma (db) 414 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 8 

Vendéglátóhelyek száma (db) 5 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

1 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

11 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

350 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

37 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

157 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

546 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

4 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Kölked Baranya megyében, Mohácstól délre mintegy 4-5 km-re, az 56-os úttól keletre, a horvát 

határ mellett fekszik. GPS koordinátái: é. sz. 45,94748°, k. h. 18,70226°.  

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.94748_N_18.70226_E_?pagename=K%C3%B6lked
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A település története 

A község területét már a római időkben lakták, az akkori Limes vonal településének elnevezése 

Altinum volt. A tipikus jobbágyfalu elnevezése középkori eredetű, akkor még a következő 

formákban: Kwlked, Kewlked, Kelkedy, Kulkedy, Kulked, Külked. Az 1526. augusztus 29-i 

mohácsi vész után (mely a falu nyugati szomszédságában zajlott le) a törökök nem tudták kiirtani 

a helyi lakosságot, mert azok a környező mocsarakba tudtak menekülni.  

Az összeírások szerint a XVIII. sz. végén a falu 69 házzal és egy templommal rendelkezett. 

Kölked gazdaságának fejlődését aztán a XIX. századi Duna szabályozások segítették elő minek 

köszönhetően mind nagyobb földek kerülhettek művelés alá. A XVIII. századi betelepítések nem 

érintik jelentősen a falut, többségében megmaradt magyarnak (1850-ben a 793 főből mindössze 

26 német, 31 horvát és 29 cigány.). A cigányság megjelenése 1775-től érhető tetten, mikor is 

kiűzik őket Mohácsról.  

 

Gazdaság 

Az egykori halászfalu munkanélküliségi rátája magas, a munkahelyteremtés lehetősége csekély. 

Kölkeden a regisztrált gazdasági szervezetek száma 103, ebből az önálló vállalkozók száma 75, a 

korlátolt felelősségű társaságok száma 6, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 6. A regisztrált 

egyéni vállalkozók száma 27. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban vállalkozók 

száma 46, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 6, a tercier szektorban pedig 42. 

 

Turizmus 

Kölked turizmusa alapvetően a Duna közelségére és a Duna-Dráva Nemzeti Parkra építhet, 

hiszen a település annak egyik centruma is. Ennek köszönhetően az ökoturizmus lehetőségeinek 

kiaknázására nyílik lehetőség, melyre a településen 1 kereskedelmi szálláshely (Bédai Vadászház) 

és 3 magánszálláshely is épít.  
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A nemzeti park kapcsán külön kiemelendő a Fehér Gólya Ház (Múzeum) és a múzeum által 

szervezett programok.  

Szintén kiemelkedő az aktív turizmuson belül a horgászat szerepe, hiszen a térség hazánk egyik 

valódi horgászparadicsoma ahol a természetes állapotokhoz nagyon hasonlító körülmények közt 

lehet horgászni az összesen 20 km2-nyi Duna holtágakban. Ugyanitt vadásztatásra, kerékpározásra 

és vízi sportok űzésére is lehetőség nyílik. A közeli Erdőfűn falusi vendégfogadó és agroturisztikai 

bemutató porta működik (28. kép) 

 

28. kép: Agroturisztikai bemutató porta Erdőfűn 

 

Forrás: Szabó G. 2012 

A település szálláshelyei 

 Erdőfűi Major Vendégház 

 Lovasbirtok Vendégház 

 Béda Ökoház  

 Bédai Vadászház 
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A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Fehér Gólya Ház (Múzeum) 

 Községi és Iskolai Könyvtár 

 

Programok 

 A Fehér Gólya múzeum által meghirdetett programok 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Fehér Gólya Ház (Múzeum) 

o 2001-ben alapította az Önkormányzat a Duna-Dráva Nemzeti Park támogatásával. 

Európai tekintetben is egyedülálló tematikus ház egyetlen állatfaj a fehér gólya 

(Ciconia ciconia) köré szerveződött. 

 Horgászat 

o a Duna holtágaiból létrejövő öt részre tagolt horgászvíz összesen 20 km2-nyi 

területű természetközeli vízi világ (29. kép). 

29. kép: A Kölkedtől délre található Bédai-holtág vízivilága 

 

Forrás: Csapó. J. 2013.  

http://konyvtar.hu/konyvtar/2102
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 Műemlék jellegű, református templom (1817) 

 30 védett lakóépület 

 

UDVAR 

Statisztika 

Terület (ha) 440 

Népesség (fő) 152 

Lakások száma (db) 67 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 5 

Vendéglátóhelyek száma (db) 1 

A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek 

száma (db) 

0 

Összes kereskedelmi szálláshely 

szállásférőhelyeinek száma (db) 

0 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma 

(db) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégeinek száma 

(fő) 

0 

Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak 

száma (vendégéjszaka) 

0 

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma 

(fő) 

0 

 

A település elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai 

Udvar község, a GoGreen zöldút utolsó hazai állomása közvetlenül a magyar-horvát határ 

mentén, az 56-os főúton helyezkedik el. Fő funkciója a határátkelés lebonyolítása, GPS 

koordinátái: é. sz. 45,90429°, k. h. 18,65972°. 

http://toolserver.org/~geohack/hu/45.90429_N_18.65972_E_?pagename=Udvar_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
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A település története 

Annak ellenére, hogy a község közvetlen közelében haladt a római Mursa–Aquincum főút, Udvar 

község kialakulása csak az 1760-as évekre tehető amikor német telepesek hódították meg az 

akkori erdős, fás területet. A településre ma is jellemző egyszintes, hosszú, gangos sváb paraszti 

házak az 1920-as évektől kezdtek épülni, előtte faházakat húztak fel a helyiek. A 

szőlőtermesztéssel is foglalkozó udvariak a bellyei uradalomban végeztek mezőgazdasági 

tevékenységet.  

A zömében katolikus vallású település templomát 1796-ban szentelték fel, az iskola 1880-as 

alapítású.  

1944-ben 37 német család hagyta el a falut, kistelepítés viszont nem érintette, a betelepülő 

felvidéki magyar családok pedig 1948-ban érkeztek a községbe.  

 

Gazdaság 

Udvaron a regisztrált gazdasági szervezetek száma 52, ebből az önálló vállalkozók száma 39, a 

korlátolt felelősségű társaságok száma 7, a regisztrált betéti társaságok száma pedig 2. A regisztrált 

egyéni vállalkozók száma 4. Nemzetgazdasági ágak szerint a mezőgazdaságban vállalkozók száma 

29, ipar-, építőipar-, feldolgozóiparban 1, a tercier szektorban pedig 19. 

 

Turizmus 

A településen kiépült turizmusról nem beszélhetünk, fő funkciója agrárjellegéből és 

határmentiségéből fakad. A ma a mai körjegyzőséghez tartozó falu viszont hűen ápolja német 

nemzetiségi hagyományait (Magyar – német Kulturális Egyesület, a Német Kisebbségi 

Önkormányzat). 
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A település szálláshelyei 

A település nem rendelkezik szálláshellyel.  

 

A kulturális intézmények, művelődési ház és egyéb közösségi színterek: 

 Magyar – német Kulturális Egyesület, a Német Kisebbségi Önkormányzat 

 Faluház 

 Mozgó könyvtár 

 Ifjúsági klub 

Programok 

 Falunap 

 

Vonzerők, attrakciók 

Ember alkotta, kulturális vonzerők: 

 Szűz Mária római katolikus templom (1796) 
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A GOGREEN ZÖLDÚT KÖZVETLEN KÖZELÉBEN ELHELYEZKEDŐ 

TURISZTIKAILAG KIEMELT TELEPÜLÉSEK IDEGENFORGALMI 

ADOTTSÁGAI 
 

KESZÜ, KÖKÉNY 

Keszü és Kökény két alvótelepülése Pécstől délre található. Turisztikai potenciálja mindkét 

falunak a környéken elhelyezkedő Malomvölgyi tavaknak köszönhető, ahol elsősorban a 

kirándulók és a horgászok találnak aktív pihenési lehetőséget a 10,5 hektáros parkerdőben és a két 

elgátolt tó mentén.  

Szintén a Malomvölgyben (Malomvölgyi Arborétum) rendezik meg minden évben a 

Rockmaraton fesztivált, amely rendezvény a maga nemében egyedülálló hazánkban. A mintegy 1 

hetes programsorozat évente mintegy 30-40 000 fiatal zenerajongót vonz a területre.  

 

KISTÓTFALU, VOKÁNY, NAGYHARSÁNY 

A Villányi-hegységtől északra található Kistótfalu és Vokány, illetve délre található Nagyharsány 

turisztikai potenciálja elsősorban a Villány-Siklósi borút vonzerejéből adódik, hiszen ha nem is 

meghatározó részei, de mindhárom település teljes jogú tagja a borútnak. Így a borhoz és 

gasztronómiához köthető események, programok emelhetőek ki főleg falunapok, szüreti 

mulatságok formájában, hiszen a szálláshelyek tekintetében a kiépítettség még gyenge (Kistótfalu, 

Nagyharsány 1-1 vendégház). 

Fentiek mellett az aktív turizmuson belül a horgászturizmus komoly bázisa a Kistótfalu mellett 

található horgásztó és vidéki környezete, illetve Nagyharsánynál a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz 

tartozó Szársomlyó és a keleti oldalán található Szoborpark is (30. kép). Nagyharsány turisztikai 

kínálata még egy helytörténeti kiállítással, műemléki védettségű református templommal és a 

környéken található cseppkőbarlanggal/kristálybarlanggal egészül ki.  
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30. kép: A Szársomlyó keleti oldala a Nagyharsányi Szoborparkkal 

 

Forrás: Csapó J. 2013. 

BÓLY 

Az 1997-ben várossá nyilvánított Bóly, a környező agráriumból élő települések központja, 

turizmusát elsősorban a borturizmusra és a kulturális turizmusra (épített örökség, sváb 

hagyományok) alapozhatja, annak ellenére, hogy sajnos a Mohács-Bóly Fehérborút az utóbbi 

években lényegében csak egy papíron létező szövetségként vegetál. Az összefogás hiányában a 

bólyi pincék tehát egyelőre önállóan próbálnak boros programokkal és szálláshelyekkel 

odacsalogatni a turistákat. A település összesen 12 szálláshellyel várja az odaérkező vendégeket.  

 

A város főbb attrakciói: 

 Klasszicista Battyhány-Montenuovo kastély 

 Battyhány-Montenuovo mauzóleum 

 Késő barokk Nepomuki Szent János katolikus templom 

 Kálvária-domb stációi 

 Uradalmi Magtár pinceszintjén a Borházzal 

 Állandó helytörténeti kiállítás 

http://boly.ekisterseg.hu/turizmus/latnivalok/kastely/
http://boly.ekisterseg.hu/turizmus/latnivalok/mauzoleum/
http://boly.ekisterseg.hu/turizmus/latnivalok/katolikus_templom/
http://boly.ekisterseg.hu/turizmus/latnivalok/kalvaria/
http://boly.ekisterseg.hu/turizmus/latnivalok/magtar/
http://boly.ekisterseg.hu/turizmus/latnivalok/helytorteneti/
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 Agrártörténeti múzeum Békáspusztán. 

 

 

MOHÁCS 

A Mohácsi járás központja a 18 600 fős Mohács a térség egyértelműen legfontosabb turisztikai 

centruma. Kedvező fekvésének köszönhetően a Duna aktív turisztikai, pihenési, nyaralási és 

gasztronómiai (halászlé, halételek) lehetőségeket biztosít (31. kép), történelmi hagyományainak 

pedig természetesen legfontosabb turisztikai-kulturális értéke a 2009 óta UNESCO szellemi 

világörökség Busójárás. A város idegenforgalmát tovább erősíti az épített emlékek, a számos 

jelenlévő kisebbség (sváb, sokac, cigány, bunyevác) hagyományai és rendezvényei, illetve további 

potenciál rejlik a Mohács-Bóly Fehérborút fejlesztésében is. 

 

31. kép: A Mohácsi-sziget felé tartó komp a Dunán 

 

Forrás: Csapó J. 2010. 

http://boly.ekisterseg.hu/turizmus/latnivalok/agrartorteneti/
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A város főbb attrakciói: 

 Busójárás (UNESCO világörökség)  

 Busóház 

 Fogadalmi templom 

 Hősök parkja 

 Kanizsai Dorottya Múzeum 

 Kossuth Filmszínház - Galéria 

 Mohácsi Történelmi Emlékhely 

 Szent Miklós Vízimalom 

 Városháza 

 

http://www.mohacs.hu/?p=4&szid=15&#jump
http://www.mohacs.hu/?p=4&szid=23&#jump
http://www.mohacs.hu/?p=4&szid=12&#jump
http://www.mohacs.hu/?p=4&szid=3&#jump
http://www.mohacs.hu/?p=4&szid=13&#jump
http://www.mohacs.hu/?p=4&szid=19&#jump
http://www.mohacs.hu/?p=4&szid=20&#jump
http://www.mohacs.hu/?p=4&szid=2&#jump
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A BARANYAI-HÁROMSZÖG ZÖLDÚT VONALÁN FEKVŐ 

TELEPÜLÉSEI 

 

Földrajzi jellemzők: Baranya egy földrajzi egység a pannon síkság középső részén. Délen A 

Dráva folyó, keleten a Duna, északon a Tolna régiók, nyugaton pedig Somogy határolja.  

Területe: 1 147 m2 

Területe javarészt síkság, melynek magassága nem haladja meg a 250 métert. Legmagasabb pontja 

243 méter. Három morfogenetikai típus figyelhető meg Baranyában, ezek síksági, dombos és sík.  

Legelterjedtebb a síksági domborzati típus ez terület 80-85%-a. Ide soroljuk az északi és a déli 

löszsíkságokat.  

Déli a Dráva árterétől a Bán – dombig nyúlik, míg az északihoz Nyárád-Harkány legdélebben 

fekvő löszsíkjai tartoznak. 

Dombos terület a Bán – dombot foglalja magában, ami a teljes terület 5 %- a, még is ez a terület 

Baranya legdinamikusabban fejlődő területe. 21 km hosszú, maximum 4,5 km széles. 

A Duna a legjelentősebb vízterület amely Baranya keletiszélét mintegy 50 km- en érint. 

Karasicsa a legkisebb folyó, a középső területen folyik. Magyarországon a Mecsek aljában ered, 

majd Bartinnál torkollik a Dunába – Horvátországi része mintegy 27 km. Vízállása közvetlenül 

függ a csapadékok mennyiségétől. 

Művelődéstörténeti – történelmi örökség. Drávaszög területén található magyar települések 

igen gazdag művelődéstörténeti és néprajzi hagyománnyal rendelkezik. Déli részét Alfalunak 

nevez – Kopács, Laskó, Vándorok – tartoznak ide s elhatárolódik az északabbra fekvő Báni – 

hegy lábánál található Hegyaljai településektől (Hercegszőlős, Karancs, Kő, Csúza, Vörösmart). A 

15.16. és 17. században e vidék volt a magyar művelődés egyik súlypontja. Itt élt az ország 

legműveltebb népe innen ment a legtöbb fiatal az olasz – német egyetemekre. A táj kifinomult 

sajátos népművészetének és népköltészetének emlékeit ma budapesti és pécsi múzeumokban 

őrzik. Laskó nevezetes ferences kolostorral, iskolával és Mária – búcsújáró hellyel büszkélkedett.  

Kolostorból jött és lett a magyarországi ferencesek elöljárója Laskó Osvát akinek prédikációit 
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Európa szerte olvasták. 16. században Vörösmarton olyan középfokú iskolát, gimnáziumot 

alapítottak, mely a török hódoltság alatt Magyarország egyik legjobb iskolájaként tartottak 

számon.  

Közeli Hercegszőlősőn foglalták először írásba a magyarországi református egyház törvényeit.  

Növényvilág: Baranya felbecsülhetetlen értékű ökoszisztéma. Növény és állatvilág sokfélesége 

kiemeli a Kopácsi rét fontosságát.  

Erdei vegetáció: Duna és Dráva árterületén található a fehér fűz. Magasabb területeken a fehér 

fűz mellett megtalálható a feketenyárfa. Az ennél magasabb területeken pedig fehér és fekete 

nyárfaerdők találhatók. Ezekben az erdőkben már más fásszárú növények is megtalálhatók, mint a 

kocsányos tölgy, fekete galagonya, szilfa, fehér eperfa, juharfa s amerikai kőris. 

Vízi és mocsári vegetáció állóvizekben lassú folyású sekély vizekben, lápokban mocsarakban 

megtalálható a vizi lencse, bojtos békalencse, békaliliom, vízi páfrány, rucaöröm. 

Nagy számban található tündérrózsa, tavirózsa. Lápok partja mentén sűrű nádasok fejlődnek – 

nád, káka, gyékény található. Nő a mocsári nőszirom, kecskefűz, stb. 

Baranya védett természetvédelmi területe a Kopácsi rét 

Állatvilág: 402 fajt határoztak meg – e vidéken, 62 hengeresféreg, 21 féle puhatestű, 16 féle 

giliszta, 16 féle pióca, 284 féle rovar. Gerincesek csoportját 401 faj képviseli hal, kétéltű, hüllő, 

madár, emlős. A kopácsi rét átláthatatlan nádasai, az erdők, a lápok, a mezők, szántóföldek ideális 

élőhelyet biztosítanak a a sok emlősfajnak. Baranya a szarvasok egik legismertebb élőhelye. A 

kopácsi réten olyan állat- és növényfajok képesek fennmaradni és megélni, amelyek Európa és 

világszerte ritkaságnak számítanak vagy veszélyeztetettek.  

UDVAR –  DVOR 

Udvar a Žirovac és az Una folyú torkolatánál található. A környező települések gazdagok 

régészeti lelőhelyekben még antik kori leltek is találtak Hrtićben. Mćr az 1463.as évtől kezdve 

foglalkoztak bányászattal. A Zrinyi család idején ezüstöt is bányásztak Gvozdanban és 

Majdanban. A törökök támadások elkerülése érdekében várfalakat emeltek. 1556.-ban az udvari 

térség török fennhatóság alá került egészen 1718.-ig. Csak a XVIII. században a török erők 
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visszaszorítását követően az Una partjára fából készült megfigyelőhelyeket építettek melyeket 

parancsnokok felügyeltek. Ezt a területet később Podovinak nevezték el mely a későbbiek során a 

helyőrség része volt. 1775-után II. János császár látogatását követően a Podovinak nevezett 

települést átnevezik Dvornak azaz Udvarnak A névváltoztatás ellenére az elkövetkező több mint 

száz évben a település régi és új neve egyaránt használatban van.  

 1780-ban iskolát alapítanak bár maga az iskola épülete csak 1859-re épült meg. A XIX. 

század elején a már meglevő par mellé szent Péter és Pál kápolnája is megépül majd később egy 

paplak is helyet kapott.  

 A település épületei nagyrészt földszintes házak. 1881-tól a település a Zágrábi megyéhez 

tartozott. A XX. században a település struktúrája változatlan. A mezőgazdaság és az 

állattenyésztés mellet megjelenek a kézművesek is. A társadalmi élet is fellendülésnek indul, 

megalakul az első kórus és tamburica együttes, olvasókörök és sport klubok is helyet kapnak. A 

Jugoszláv királyság idején ismét névváltoztatás történik, ekkoriban Dvor na Uni azaz Udvar az 

Unán nevet viseli.  

 Udvar saját közlekedési helyzetének köszönhetően vált a járás központyává. Saját járással, 

iskolával, postával és egészségügyi intézményekkel és vendéglátó egységekkel rendelkezik. Első 

középiskolája 1974-ben alakult.  

 Ma a lakosai mezőgazdaságban állattenyésztésben és a fafeldolgozó iparban helyezkednek 

el. Ma a településen a járás épülete mellet a járási bíróság, állatorvosi rendelő, iskola, könyvtár a 

Horvát erdészet irodája. Megújításra kerülnek a kulturális és sportegyesületek. Udvarnak kiváló 

lehetőségei vannak a vadászati és halászati turizmus kialakítására. 

 

BATINA – KISKŐSZEG 

 A település nevének eredetére három magyarázatot is találunk. Az első magyarázat a 

helyiek számára egy jól ismert legendához köthető, amely még Mátyás király korából származik. A 

legenda szerint a terült úrnője akkoriban egy Vörös Márta nevű hölgy volt, aki a jobbágyaival való 

viselkedésével kivívta Mátyás haragját és tudomás szerezve a király érkezéséről lovas kocsijával a 

Dunába hajtott. A legenda szerint egyedül a pálcáját találták, meg amivel a halálukba hajtotta 
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paripáit és önmagát. A pálcát horvátul batina-nak nevezzük és eme legenda szerint innen 

eredeztető a település neve. Egy másik tézis szerint mivel maga a helység is és a későbbi 

archeológiai kutatások is alátámasztották már a római korban is éltek itt telepesek. Eme tézis 

szerint a római kórban a Bacinium pótosában a Batina szóból ered a helységnév. Még is eme két 

elmélet mellett a legelfogadottabb és leghitelesebb magyarázat Györffy György történésztől 

származik. Az ő meglátása szerint a név a Battyán névből származik, amiből a Batina név ered. 

1316-ban kerül használatba a Kőszeg majd később a Kiskőszeg elnevezés. A XVIII. század 

folyamán többször van használatban mind a Batina mind a Kőszeg kifejezés. 1818.-ban még Kis- 

Kőszegként szerepel majd a XX. században véglegesítik a helységnév jelenlegi formáját. 

 Ahogy már az előbbiekben említésre került bizonyos archeológiai kutatások arról 

tanúskodnak, hogy maga a település több mint 5000 éves. Ezt a megállapítást elsősorban a 

megtalált római pénzérmék bizonyítják. Mint sok más település úgy maga Kiskőszeg is több 

uralkodó birtokolta, először a hunok hódították meg a kiskőszegi várat majd a Mohácsi csatát 

követően 1526.-ban török fennhatóság alá került mely egyben a lakosság teljes kitelepülését 

eredményezte. Lakatlanságának vége első ízben a szerb lakosok váltották fel 1696.-ban majd azt 

követően a falu ismét lakatlanná vált. Az utolsó nagyobb visszatelepülés 1719.-ben kezdődött 

meg amikor magyarok és katolikus délszláv családok költöztek be. Az 1780.-ban már sváb 

telepesek és beköltöztek a faluba. Így nem meglepő hogy Kiskőszeg lakói három nyelvet 

beszéltek egyaránt.  

  A XVIII. században a bellyei uradalom alatt kezdődőt meg a gazdasági fellendülés. A 

lakók elsősorban mezőgazdasággal, a folyó menti rakpartoknak köszönhetően hajózással és 

kisipari kereskedelemmel foglalkoztak. Az 1950.-es évekig mészkövet és márgát bányásztak. 

Ugyanebben az időszakban került bezárásra a sokaknak munkát adó téglagyár is. Az 1950.-1976.-

ig tartó időszakban a kanálgyár biztosított munkalehetőséget a helyieknek. Sajnos az 1991. háború 

megbénította a település gazdaságát. 

 A településnek 1780-tól saját iskolája volt. A lakossági növekedésnek köszönhetően 1872-

ben születet meg az igény egy új iskola megépítésére. A munkálatok 1880.-ban fejeződtek be. A 

felekezeti iskolában három nyelven folyt az oktatás: magyarul, horvátul és németül. Sajnos az 

iskola épülete 1902.-ben leégett, de az óta újat építettek. 
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 A településnek két jelentősebb építménye van egyik a templom melyet még 1757-ben 

építettek és a XX. században helyszűke miatt kibővítettek, EZEK a munkálatok 1927 –re 

fejeződtek be. Azóta a templomot egyszer újították fel melynek munkálatai 2011. zárultak. A falu 

másik nevezetessége az emlékmű melyet 1944-i csata emlékére Antun Augustinčić kkészített. Titó 

idején népszerű látogató hely volt a turisták körében azonban Jugoszlávia szétesésével hamar 

feledésbe merült. Ma a turisták ismét közkedvelt látogatóhelyévé vált. A kilátóról gyönyörű kép 

tárul elénk, a Duna Ferenc-csatorna torkolatára de szép időben akár a Kelet-Mecsek része is 

látszik. 

32. kép: A bezdáni híd Kiskőszegnél 

 

Forrás: Szabó G. 2012 
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VÖRÖSMART- ZMAJEVAC 

  

Baranyától keletre Hercegszőlőstől északkeletre elterülő a Dunához közelfekvő helység. A 

falu átvészelte a török uralmat. Drávaszög legjelentősebb és legforgalmasabb helyiségei közé 

tartozott a 16. században. Jelentős szőlőtermesztés volt itt. Katolikus vallás, de később megjelenik 

a református vallás híveinek tábora is.  

Vörösmart mai területe már a Krisztus előtti korban is nagy jelentőséggel bírt ugyanis 

ezen a területen helyezkedet el az akkori limes menti római kolónia. Akkoriban az Ad Novas 

nevet viselte. A falu határrészében egy 18. századi feltárás során egy 24 szögű castellum 

maradványait találták meg. Az 1246-os feljegyzésekben már Verusmorth néven szerepel. A 

középkorban a település a Gara család tagjainak birtokát képezte. Még az 1500. év előtt a környék 

gazdasági központyát képezte és Corvin Mátyás rokonának Geréb Péternek a tulajdona volt 

Vörösmart. 1719.-ig a település lakosai magyar reformátusok voltak amikor első hullámban német 

majd a későbbi néhány évtizedben magyar katolikusok telepedtek meg. A XVIII. század 

közepétől a település a bellyei urodalom tulajdonát képezi. A XVIII. században a lakosság nagy 

része gazdálkodott, főként borászattal, gyümölcstermesztéssel és halászattal foglalkoztak. Ezzel 

egy időben már 21 mesterember is élt a faluban. Területén vendéglő és szálláshely is működött 

már. 1818.-ban 5 dunai malma és 1 patakmalma volt. A XIX. században kereskedelmi fellendülés 

és fejlődés emelkedő tendenciát mutat. A bor és szőlőtermesztés mellet megjelenik az 

állattenyésztés is. 1841-ben V. Ferdinánd király várossá nyilvánította a települést. 1872 egy igen 

jelentős dátum Vörösmart történelmében, mivel ettől a naptól kezdve a Duna szabályzásának 

köszönhetően a megművelhető földterület mértéke megnőtt. Ebben az évben épült meg a több 

mint 32 km hosszú Vörösmart-Kopácsi védőgát.  

1881-ben lakossága elérte a 2276 lélekszámot mely által már mezővárossá nőtte ki magát. 

Az 1948-as felmérés alapján lakossága 2278 főre nőtt. Ettől kezdve népessége csökkenő 

tendenciát mutat. Még az 1991-es felmérésben 1235 fő lakja, mára ez a szám lecsökkent 974 főre.  

Vörösmarthoz és Batinához is köthető egy legenda mely a középkori Vörös Márta 

legendája nevet kapta. A történet szerint a középkorban egy vöröshajú hölgy birtokolta a területet 



KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI ÉRTÉKEK FELTÁRÁSA A BARANYA ZÖLDÚT MENTÉN                       

 

 114 

és kocsijával a szakadék alatti Dunába hajtva öngyilkosságot követett el. Egyes források szerint a 

község magyar nevét (Vörösmarth) a legenda hősnőjéről kapta.  

Vörömart gazdaság a mezőgazdászatra épül azon belül is igazán nagy hírnévvel 

büszkélkedik bortermelés terén. Borútjai, a Katolikus Szurdok és a Református Szurdok egyre 

gazdagabb kínálatával várja a falusi turizmus után érdeklődőket. Legismertebb borászai a 

Gerstmájer család, Josić pincészet, Varga család, Čočić pincészet, és más családok (Varga Ferenc, 

Krencer János, Majority István és Kovács Lajos), akik több generációra visszamenőleg őrzik 

borászati tudásukat. A Gerstmájer család falusi szállásadással is foglalkozik. A település 

gasztronómiai szolgáltatásokban sem szűkölködik kezdve a Tőke Csárda kínálatától a Monyorusi 

Vadászház és a Baranyai Udvar kínálatáig bezárólag. 

Vörösmarton található a kétnyelvű Nyuszi Óvoda Tagozata melynek jelenleg 22 óvodása 

van. Illetve a település nyolcosztályos általános iskolával is rendelkezik ahol az oktatás szintén 

kétnyelvűen folyik, tanulóinak száma 77.  

Kultúra terén és a sport terén fontos megemlíteni a József Attila Művelődési Egyesületet, a 

Sárkány Labdarúgó Klubot és a Horgász Sporthorgász Egyesületet, melyek a legnagyobb múlttal 

rendelkeznek; rajtuk kívül más egyesületek is működnek. 

 

I.2. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG/VONZERŐK - Kulturna Baština/atraktivnosti      

210 Építészeti vonzerők – Atraktivnosti u arhitekturi 

 211 Műemlék épületek (palota, villa, polgári lakóház) – Zaštićene građevine (palaće, vile, civilne 

kuće) 

Pincesor, épületkomplexum védett, 5 pincesor van, abból 2 van levédve. Ebből alapvetően kevés van, 

présház, lukpince, löszben. 80 pince, ebből 50, ami aktív – működik, bort tartanak benne. 50 ha szőlőtermő 

terület van Vörösmarton.  

Házak a főutcán, ami helyi védettség alatt állnak műemlékek, a járás terjesztette fel őket. Három darab 

épület van, valamelyiket lefestették. Státuszszimbólum volt valaha a szín, a leggazdagabb házak voltak. 

Ezért lettek olyan rikító színűek. 

 212 Történelmi helyszínek, emlékművek- Povijesna mjesta, povijesni spomenici 
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Batina – háborús emlékmű. Vörösmarton Baranyai Júlia gyűjteménye helyén – most a Bormúzeum lesz. 

33. kép: A batinai, kiskőszegi II. világháborús emlékmű 

 

Forrás: Szabó G. 2012 

 213 Régészeti lelőhelyek – Arheološka iskapanja  

Voltak, főként római-limes és kelta (kard) de kiásták őket és az anyagukat elvitték az Eszéki Múzeumba. 

Vissza fogják szerencsére kapni őket! Eredet tárgyakat kapnak vissza, nagyon gazdag az anyag! 

 214 Várak, kastélyok, kúriák – Dvorci, palače. kurije 

-Tito kastély!!!! Komplett kínálat, szállás, vadásztatás, trófeabírálat, étkezés, mindent tudnak kínálni. 

 215 Kiemelkedő értékű szobor, szoborpark – Kipovi izvanredne vrijednosti. Park kipova 

Kálvária van, ami értékes. Kálvária-szurdoknak hívják. Itt a pincesorok „szurdokok”. 1766-185 között zajló 

első katonai felmérésben már szerepelt! Tehát ekkor már létezett ez a kálvária. Ezen a vidéken kevés van, 

ami megmaradt, felújítását tervezik. 16 stációból áll. A határban van egy sír. 1800-as évekből származó 

sírkövek vannak, Apostol János síremléke, aki az 1848-as háborúban részt vett, és vörösmarti volt.  

 

217 Népi építészet emlékei – Narodna arhitektura 

Könyv – pécsiek mérték fel. Főként a pincék maradtak meg. Nincs elektronikus formája. Zsivics Tünde 

csinálta, fiatalokkal, két éves felmérés.  

34. kép: Vörösmarti hagyományőrző pincék 
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Forrás: Szabó G. 2013 

 

220 Hagyományok - Običaji 

 221 Népművészet, népszokások – Folklora, tradicije 

Húsvéti locsolkodás, májusfa állítás és kitáncolás, pudárkodás, Vince-napozás. Borral kapcsolatosan 

rengeteg  minden van, szüretek, felvonulások, bálokból is sok van! Vannak baranyai, szlavóniai motívumok. – főkötő, 

csak itt van, egyedi, csak Vörösmarton van! 5-6 féle hímzéstechnikával készítik, de egyszerre 1-2 technikát 

használnak. 

35. kép: Vörösmart főutcája 
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Forrás: Szabó G. 2013. 

 222 Hagyományos tánc, zene, ének – Tradicionalni plesovi, glazba, pjesme 

Nincs, népzenészek vannak, de kimondottan nincs vörösmarti. Van énekkar is. Tánccsoport is! 

 223 Kézművesség – Ručni radovi 

Kézműves mesterek alig vannak. Hímző esetleg. Van egy kádár. Van egy csoport – hímzőkör, akik 

foglalkoznak ezzel. 

 224 Képzőművészet – Vizualna umjetnost 

Táborok vannak – festők, és vannak hazai akadémikus festők is. Fafaragó is van, művész, nem a 

hagyományokat követi, Vörösmarton él. Modern. 

 225 Előadóművészét – Izvedbena umjetnost 

Színjátszócsoport van, amatőr. Nemzeti ünnepeket, stb. témájú előadások, illetve versszínpad (magyar 

témák!) Sok helyre hívják őket Magyarországra is. A vörösmarti színjátszásnak nagyon nagy hagyománya van, anno 

operetteket is adtak elő. Most már szűkebb a repertoár, de vannak kabarék, zenés játék, rövidebb darabok. 

Énekkar: horvátországi magyarok között a legjobb, több díjat nyertek, nemzetközi elismerés! Több műfaj, 

vajdasági vezető, széles a repertoár, több mint 10 éves az énekkar. 

227 Néprajzi gyűjtemény, skanzen – Etnografske zbirke, muzej na prostoru 

A Baranyai (Schneider) Júlia-féle gyűjtemény, ami vissza fog kerülni a múzeumba. 

 

230 Kulturális vonzerők – Kulturne atrakcije 

 231 Múzeumok, kiállítóhelyek – Muzeji, galerije 

Van, és lesz is, néprajzi és bormúzeum is lesz. Egy hónap múlva nyílik. Régi tárgyak és a mai, helyi borokat, 

sőt egész Hercegszőlős borait is meg fogja mutatni. Vinotéka jellege is lesz. 

 232 Magángyűjtemények – Privatne kolekcije 

Ami meg lehet nézni, olyan nincs, dolgoznak rajta, hogy legyen. Amúgy rengeteg van a házaknál! 

Hajnalkának lesz egy privát gyűjteménye (kádárkodás). 

 233 Rendszeres fesztiválok – Redoviti festivali 

Régi konyhák kiállítás lesz júniusban. 
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 234 Rendszeres játékok – Redovite igre, igrokazi 

Bormaraton, idén már 4-5 játék lesz, hordómosás, stb. borral kapcsolatos játékok felelevenítése.  

238 Gasztronómia- és borfesztivál, verseny – Gastronomski natjecaji i natjecaji vina 

HORVÁTORSZÁGI MAGYAR GAZDASÁGI ÉS KULTURÁLIS NAPOK. 

Járási és régiós borversenyek vannak, Hercegszőlősön van a járási, egy db egy évben. Van egy Borbarát 

Hölgyek Egyesülete. De nincs már annyi borász, hogy helyi borversenyt lehessen rendezni! 

239 Hobby rendezvény – Hobi događaji 

Varrás, bábozás, vannak amatőr fényképészek, akik rendeznek kiállítást! 

 

240 Vallási események – Vijerski događaji 

241 Vallási ünnepek – Vijerski blagdani 

Katolikus, református ünnepek megtartása, Mária-ünnepekkor az egész régióból jönnek, érseket is hívják.  

243 Vallási építészeti emlék – Svečenska Arhitektura 

Két templom, a református nagyon régi! 

 

250 Nemzetiségi kultúra, hagyományok – Etničke i manjinske kulturne tradicije  

Szerb-horvát-német hagyományok, évente egyszer, de a Hercegszőlősi járásban a magyarok vannak a 

legtöbben! 

 

I.3. SPECIÁLIS VONZERŐ – SPECIJALNE ATRAKCIJE 

310 Gasztronómia, bor- Gastronomija, vino 

 311 Gasztronómiai specialitás – Kulinarski specijaliteti 

Annyira speciális nincs. Bab – bográcsos bab főzés (bableves-gulyás-szerűség kis hússal, füstölt hús is van 

benne) a Bormaraton része! 700 literes bográcsban főzik. Szabadtűzön készül! A pincészetek főznek 

halászlét, - leves, tésztával, de halpaprikásnak hívják igazából. Ha van bármilyen rendezvény, akkor 

felelevenítik a régi ételeket pl. van kötött-tésztás leves. Már le vannak írva a receptek. Akik még élnek, el 

tudták mondani. Turisztikai szempontból – találkozó – egy pincészetben – régi ételeket előveszik, baranjai, 
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nemcsak Vörösmart! Ez a rendezvény decemberben van. Meghívott vendégek, a készítők pedig különböző 

éttermek szakácsai. Bemutató jellegű, mindenki kóstolhat. A receptek bővülnek. Már kb. 40-50 bemutatott 

étel van, 3 éve csinálják a rendezvényt. Az asszonyok is beszállnak ilyenkor, savanyú leves is van, 

belsőségekkel. Főzőasszonyok. 

312 Bor, történelmi borvidékek, borút – Vino, povijesna vinska regija, vinska cesta 

VAN, Wine tour projekt nyitott. Csúza és Vörösmart benne van. Kékfrankos, minden, ami Villányban van, 

az itt is megtalálható, a modern fajták is. Chardonnay, Sauvignon blanc, Merlot, stb. 

314 Híres vendéglátóhely - Znamenita gostionica 

Josic pincészet, Csokot csárda, a legtöbb aktív pincészet, 34 db, aki vendéget is fogad. 

 

36. kép: Josic pince étterem Vörösmart 

 

Forrás: Szabó G. 2012 

 

320 Sport és vonzerők/szolgáltatások – Sportske i atrakcijske usluge 

323 Golfpálya – Teren za golf 

VAN, csak jelenleg nem aktív. Tulajdonosváltás miatt. 

 325 Rendszeres sportverseny – Redoviti sportski natječaji 

Biciklitúra – horvát-magyar, itt fut keresztül. Más nincs. 
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326 Egyéb, éspedig (extrém sportok: hőlégballonozás, vitorlázó repülés, sziklamászás, ejtőernyőzés) – 

Drugo, molimo navedite (ekstremni sportovi: balon, penjanje po stijenama, skakanje s padobranom) 

Jövőre lesz egy harci kiképző-túlélőtábor-szerű rendezvény, mindig máshol van. 

328 Kerékpározás - Biciklizam 

A túrázók használják a kerékpárutat – több irányban egy, az erdőn és a falun keresztül is megy. Több km. 

 

330 Rendszeres konferenciák, kongresszusok – Redovite konferencije, redoviti kongresi 

 331 Konferenciák, kongresszusok – Konferencije, kongresi 

Horvátországi magyar vállalkozók itt üléseznek a Magyar Házban. Külföldi vendégeket is midig hívnak, a 

regionális fejlesztő irodákból is, 100-as nagyságrendű, étkezés, komoly szakmai program. Októberben, évente 

egyszer. Könyvbemutatók, kiállítások is vannak. 

334 Kiállítás, vásár – Izložbe, sajmovi 

A Bormaratonon van vásár, illetve egy karácsonyi, regionális, sőt nemzetközi érdekeltségű. Október és 

december.  

 

340 Szórakoztató szolgáltatások – Zabavne usluge 

 342 Tematikus park (aquapark, állatkert, vidámpark, stb.) – Tematski park (aqua park, zološki vrt, zabavni 

parkovi, idr.) 

Tematikus park terve – szoborpark, művészeti alkotásokkal, szökőkúttal. Pihenőhely. Készülőben van most. 

Csatlakoznak a Kopácsi-réthez, mint védett terület! 

 343 Vadaspark, parkerdő – Zvjerinjak, park šuma 

…Tito kastély – a Horvát erdők tulajdonában. Monyoros. 

346 Tanfolyam, tábor – Tečaj, kamp 

Gyermektábort szeretnének – történelmi-kulturális játszóházak, táncházak, egyhetes-10 napos. Illetve 

alkotótáborok is vannak, fafaragók pl. Itt a Magyar Házban lenne. Szeretnének szobákat is kialakítani. 

348 Egyedi közlekedési eszköz (erdei vasút, komp, libegő, sikló, hajó, sétarepülés) – Jedinstvena prijevozna 

sredstva (npr.:šumske željeznice, trajekt ,uspinjače, vučnica ) 
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Dunán van egy komp – nem jár a komp, húzós, egy holtágon. Érdekességnek jó. Nem tudják kié, ez jelenti a 

problémát 

350 Szabadidő eltöltés – Slobodno vrijeme 

 351 Szüret - Berba 

A helyi borosgazdák foglalkoznak ezzel, szervezik a turistákat, egyénileg. De ők (Beáék) hirdetik meg a 

programokat, a programok a borúthoz kapcsolódnak. 

 352 Horgászat – Ribolov. 

Egyesület van, van heti, napi jegyek. Látogatható halastó is van, bárki horgászhat! EZ is magántulajdon. 

 353 Lovaglás - Jahanje 

Lovastanya van, magántulajdonban, ahol lehet lovagolni (ranch). 

 354 Vadászat - Lov 

Vadászegyesület és van egy Vadászház – Horvát Erdők tulajdona- megoldható a bejelentkezés. 

 

360 Üzem-, gyárlátogatás – Posječivanje tvornica 

 362 Mezőgazdaság - Poljoprivreda 

Még nincs, de tervezik a bemutatását. 

 363 Bánya - Mina 

Nincs, de vannak barlanglakások a löszfalban. Nem engedik fényképezni azok a családok, akik ott laktak, 

mert számukra szégyen. Pedig megvan a hely bevájva a falban a szekrénynek, ágynak, stb.  
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HERCEGSZŐLŐS - KNEŽEVI VINOGRADI  

Hercegszőlős már az ókorban is komoly stratégia szerepet töltött be. Az archeológiai 

feltárásoknak és leletek azt tanúsítják, hogy egy Donatiumnak nevezett római kolónia volt itt.  A 

település nevét először egy 1687.-es írásos emlékben találjuk. Ebből az időpontból illetve más 

tényekből lehet következtetni a település nevének eredetére is. 

Egyik része Bodolyához tartozott, amely a Hunyadiak korában olyan mezőváros volt, 

amellyel kastélyok és erősségek jártak. Másik fele felett a szakcsői Herczegh család rendelkezett. A 

településnek több mint az egyötödét szőlő fedte és borairól vált híressé.  Lakói földek, szőlők, 

művelésével, halászattal, állattartással foglalkoztak. Neve a szőlőművelők településére a herceg- 

előtag egykori tulajdonosaira utal. 

A 18. század közepén a belleyi uradalom néhány épülete is itt található melyeknek 

többsége a szőlőműveléshez kapcsolódik: présházak, pálinkafőző, urodalmi nagy pince és kádár 

ház. Az uradalmi pince és a két vendégfogadó még Savólyai Jenő idején épült. A nagypince több 

mint 700.000 liter tárolására alkalmas. A faluban 14 iparos lakot: 6 kereskedő, egy szabó, cipész, 

csizmadia, kádár, kalapos, kovács és egy bognár. 1824.-re a település a legnagyobb falunak 

számított az egész bellyei uradalom terültén, a mag 266 házának 1961 lakosa volt. A falu három 

temploma a három különböző vallás meglétét is szimbolizálja, egy pravoszláv, egy református és 

egy katolikus templom. A település közelében téglagyár és cserépégető is épült ezzel biztosítva 

több munkalehetőséget a lakosoknak.  

37. kép: Uradalmi pince Hercegszőlős 

 

Forrás: Szabó G. 2012 
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A népszámlások adataiból érdekes adatokkal szembesülhetünk. Még az 1766-os 

népszámlálás arról tanúskodik, hogy Hercegszőlős lakosságát két nagyobb nemzet tagjai 

képviselik, református magyarok és pravoszláv rácok, addig a későbbi 1824-adatok már más képet 

mutatnak. A falu lakosságát immár négy népcsoport képviseli: németek, sokácok, rácok és 

magyarok. A 2001-es népszámlálás adatai alapján 1.716 lakosa van. 

A XVIII. századában készült épületben, a falu közepén található a Belje Rt. borászati 

részlege. A vállalkozói részben pedig a Bor plastika üzem található. Szintén komoly jelentőséggel 

bír a településen található Bazeni Sport és Rekreációs Központ, amelyet az eszéki Gradnja Kft. 

bérel a Pannon étteremmel egyetemben és Baranyai Ambient étteremmel. Hercegszőlősnek 

vannak sportpályái is, amely a Borac Labdarugó Klub nevet kapta.  

A Nyuszi óvodának 32 óvodása van, még a még a nyolcosztályos általános iskolának 263 

tanulója van. Különböző civil, kulturális és sportszervezet is működik: Borac LE, Izvor Nőegylet, 

a nyugdíjasok egyesülete, Baranya Gyöngyei Tamburazenekar, és más sport és kultúregyesületek. 

38. kép: Az uradalmi pince belső tere 

 

Forrás: Szabó G. 2012 
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KARANCS - KARANAC  

A Hercegszőlősi járás többi településétől Karancs legfőképpen abban tér el, hogy a dárda 

uradalom fennhatósága alá tartozott. Pélmonostortól délre épült helység, városi rangú, Baranyával 

azonos sorsú. A törökök alóli felszabadító harcok után földesúri tulajdonváltásra került sor. Fő 

megélhetési forrás a szőlészet – borászat, juhtartás. A környék gazdag legelőinek köszönhetőn a 

szőlészet mellet az állattartás is biztos megélhetést nyújtott. Lakosai magyarok és németek voltak, 

rendezett vasútállomással posta – és távíróhivatallal rendelkezett. Később a vasutat felszámolták 

így lakóinak élettere beszűkült. Iskolája már a 16. században volt. Református iskola mellett 

katolikus felekezet is volt.  

Ma a második legnagyobb községe a városnak a maga 1065 lakosával. A település 8 

utcából áll. A faluhoz hozzátartozik a Karancsi Puszta és a Karancsi Téglagyár. A faluban 

működik a Bellje Rt. szőlészeti részlegének gépállomása valamint központi kooperációs osztálya.  

39. kép: Szőlőskertek Karancs határában 

 

Forrás: Szabó G. 2013 

Az utóbbi évtizedekben a turizmus kapott jelentősebb szerepet azon belül is a falusi 

turizmus vált népszerűvé. Egyre több család kezd turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozni. A 

turizmuson belül a település az „etno-falu” megjelenésével vált népszerűvé, mint belföldön és 
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külföldön egyaránt nagy népszerűségnek örvend. A falu gasztronómiai kínálatában sem szenved 

hiányt a népszerűen látogatott helyek közé tartozik a Baranya ház és a Sklepić család félpanziós 

szálláshelye amely helyi ízeivel és finom boraival várja a látogatókat. 

 

40. kép: Parasztház Karancson 

 

Forrás: Szabó G. 2013 

A Nyuszi Óvoda Karancsi Tagozatának 21 óvodása van és Karancson működik a 

Hercegszőlősi Általános Iskola Kihelyezett Tagozata. Az 1-4. osztályig melyet 33 diák látogat. A 

civil szervezetek közül a Polet-Baranya Női Labdarúgó Klub és a Polet Labdarúgó Egyesület, 

valamint a ZANTO „Váltsátok fel a bánatot mosollyal” Ifjúsági Egyesület váltak ismerté. 

 

KŐ 

Hercegszőlőstől északnyugatra eső kis község, fontos útkereszteződés mellet épült. 

Pélmonostorhoz tartozik az 1289 es években. Török megszállás után létszáma csökkent. Magas 

fokon művelt borkultúrája évszázadokon keresztül megélhetést biztosított kevés lakosságának. 

14. században önálló plébániája volt. Mint ahogy sok más települése a Hercegszőllősi járásban így 

Kő is a bellyei uradalom alá tartozott.  A borászat mellet a gyümölcsértékesítés biztosított 

megélhetést.  1766-ban a falu lakossága alapvetően reformátusvallású volt.   
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Népesség napjainkban nagyon kis létszámú mindössze 177 lakossal rendelkezik, melynek 

minden tagja a település egyetlen utcájában lakik.  Ennek az egy utcának van egy Budzsák nevű 

része melyet egyfajta bor útnak is lehetne nevezni. A település északi részén helyezkedik el a 

drávaszög löszhát lejtője ahol a Beljei Rt. és más magánszemélyek szőlőültetvényei találhatók. 

 

LASKÓ - LUG  

Bellyétől mint egy 7 km-re és Eszéktől északra – északkeletre található település. Eszékről 

a római birodalom belsejébe vezető hadiút mentén feküdt. A Birodalom bukása után híre sincs a 

településnek. 11 században a pécsváradi apátság birtokaként tűnik fel. Legmagasabb dombján 

fényűző gótikus templom épült, melyből csak pár kő maradt meg. Városi rangot kapott s szinte 

évről évre gyarapodott lakossága kereskedelemmel foglalkoztak – jó minőségi hal, elsősorban vízi 

és mezőgazdasági termékek voltak. Dunai és mellékágai voltak országútjai, melyen keresztül nem 

csak az áruk, de az eszmék is gyorsabban jutottak el ide. A török elleni harcok miatt a város 

lakosságának fele meghalt másik fele elmenekült. Város rangját soha nem nyerte vissza. A Duna 

visszahúzódott 3 mérföldet. Ennek köszönhetően a halászat, a gabona – és a szőlőtermesztés és 

az állattenyésztés, elsősorban a sertéstenyésztés adott megélhetést az 1890-es években. Az 1970-

es évektől ipari tevékenységet folytattak. 

Helység nevét a határában működő vízimalom lassan járó kerekéről kapta (Lassúnak majd 

Laskónak nevezték). A község életében az iskola foglalta el az egyik legfontosabb helyet. A Sztárai 

által újrafundált iskola mindmáig működik.  

A településen egy nagyon értékes archeológiai lelőhely található. Lakosságának túlnyomó 

többségét magyarok teszik ki.  

A római kori várromokra épült meg 1475-ben a település református temploma. A 

templomhoz köthető egy érdekes történet is mi szerint a XVI. század közepén Starin Mihajlo, 

híres baranyai református, majdnem az összes katolikus hívőt átterített a kálvinizmusra. Vannak 

olyan feljegyzések is mi szerint a török uralom alatt is még több, mint 7 éven át tartott 

istentiszteleteket. A templom belsejének a restaurálását 2009.-ben fejezték be. A 2010-ben 

ünnepélyesen átadott, felújított templom mellet van egy történelmi park melyben a falu 

történelmének fontosabb eseményiről olvashatunk. Ennek a parknak egy része vallási személyek 
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megemlékezésére is szolgál, helyieknek akik részt vettek a reformokban a mai Horvátország 

határain kívül. A templom előkertje szintén megemlékezésül szolgál egy emlékmű azoknak a 

lakosoknak, aki a második világháború idején elestek, az emlékműn az „Ősök jussán” felirat 

olvasható. A templom északi oldalán található egy emlékkő, amely a római kori légiósnak Florius 

Felix-nek szenteltek.  

1591-ben a településnek 211 magyar lakosa volt. Majd a török uralom végére már volt 

némi szláv lakossága is. Ezt erősíti meg egy adat 1696.-ból is mi szerint 30 magyar és 14 szláv 

család élt itt. Ma a településnek 852 lakosa van melyből 358 lakos horvát származású.  

Vallás tekintetében is történtek az idők során változások. Még a török idők előtt maga a 

templom és hívei katolikusok voltak addig a XVII. században már református egyházként 

működött, ezért Szűz Mária szobrát is Aljmašba vitték. 

Laskó megőrizve saját építészeti értékeit kiválóan alkalmas a falusi turizmus kialakítására. 

Emellett a falu fekvése is ideális mivel forgalmas csomópontja a Bellyét a Kopácsi rétet és a 

Hercegszőlőst összekötő útnak. 

41. kép: Falusi vendégfogadó Laskón 

 

Forrás: Szabó G. 2013 
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VÁRDARÓC - VARDARAC  

Eszéktől északkeletre a valamikori római limes mentén épült község. A település nevének 

etimológiája igen sokrétű többen azt feltételezik, hogy a daróc kifejezés a foglalkozásból ered. A 

drócok voltak azok, akik a lelőt vadak megnyúzásával, a bőr megmunkálásával és agancsuk 

felhasználásával foglalatoskodtak.  Mások a kifejezést egy közeli Daróc nevű vízfolyásból 

eredeztetik. De a legvalószínűbb hogy maga a kifejezés Daróc azért került bele az elnevezésben, 

mert akkor az emberek durva szövésű ruhában jártak, darócba öltöztek. A Daróc kifejezés 

egészen a Trianoni békeszerződésig használatban volt, a köznyelvben a mai napig használatban 

van. A „Vár” előtag csak a XX. században kerül be a köztudatba. Mint a Daróc kifejezés esetében 

itt is több elmélet van. Az egyik tézis szerint az előtag azzal magyarázható, hogy valaha 

Baranyavár birtoka volt. Még a másik tézis szerint a vár előtagot egy népi mondából eredeztetik, 

mi szerint a település délnyugati részén amit Cserjdombnak neveznek állt egy török erőd ( vagy 

ahogy a magyarok hívták vár). A hivatalos iratok szerint a Belügyminisztériumban 1903.-ban lett 

Várdarócnak bejegyezve.  

A legrégebbi lakók, akik itt éltek és kézelfogató bizonyíték van rá még a korai bronzkorból 

származó leletek igazolják Kr.e. 1700 és 400 között fen maradt kerámiamaradványok. A település 

akkoriban a mai Almás mezőin helyezkedett el ahol római korból származó sírokat és 

pénzérméket találtak. Az Árpád család uralkodása alatt ezen a térség nagyon sűrűn érték egymást 

a települések ezek közül is az egyik Daróc volt.  

A népszámlálási adatok tekintetében az első írásos adat az 1696.-ból származik mely 

szerint a településnek akkoriban 19 család élt. Ez az adat egyáltalán nem volt akkoriban meglepő, 

mivel a törökök kiüldöztetése során sokan elhunytak. A törökök kiüldözését követően a népesség 

növekvő tendenciát mutat.  

A falu nagyobbik része magyar lakosságú mely a történelem során sokszor vérzett és volt 

olyan is hogy majdnem a lakossága teljesen kihalt. De mindezek ellenére lakosai bátran kitartottak 

otthonaik mellet és nem hagyták el azokat.  

A lakosság az 1830-as években elsősorban halászatból és marhatartásból élt. A lakosság fő 

foglalkozása Eszéknek köszönhetően az 1950-es években megváltozott. A lakosság a környező 

mezőgazdasági- ipari vállalatokban vagy eszéki üzemekben helyezkedtek el. 
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A népesség az elmúlt évtizedben ismét csökkenő tendenciát mutat egy 2001. –es 

népszámlálási adatból tudjuk, hogy 661 lakosa volt.  

A Várdaróciak, mint Laskói és Kopácsi szomszédiak híresek őrölt pirospaprikájukról, ami 

a legjobb a Fišparpikaš –hoz a Citadela éteremben.  

 

KOPAČEVO/KOPÁCSI-RÉT 

Bellye szomszédja, tőle 4 km keletre eső település, amely a Kopácsi Nemzeti Park határán 

található. Kopács túlnyomó lakossága magyar. Az archelógiai ásatások arról tanuskodnak, hogy 

Kopács területén már Kr. e. második évezredben is lakot terület volt. Az akkori északi részén a 

Rómaiak alakítottak ki egy települést amely köré várfalat is emeltek, hogy megvédjék az akkori 

barbár portyáktól Ezt a helyet valószínűleg Ad Labores-nek hívták. Nyugatra Kopácstól a Mali 

Sakadaš nevű helység részén római kori erőd és temető maradványait találták. A hetvenes 

években egy csatornázási rendszert is találtak mely a volt római kori településről vezette el a vizet 

a mocsárba.  

Első írásos emlékeiről egy 1212-ből II. András uralkodása alatt írt ajándékozási 

szerződésből értesülünk, mely szerint a magyar király háromrésznyi földet adományoz a 

településnek halászat céljából. Sajnos eme dokumentumnak a nagy része megsemmisült vagy 

eltulajdonították a háború alatt, nyomai már csak pár régi térképen látható, amelyen a Bellyei 

uradalom területét ábrázolták a XVIII. században.   

Kopácson 1591.-ben körülbelül 100 magyar család élt. 1713.-ban már magyar faluként 

emlegetik ahol 18 család élt fejedelmi birtok keretében. A település Drávafok vagy 

Drávatorokhoz tartozott ahol a XX. századában gőzhajó kikötő és telegráf központ volt. 

A pécsi püspökség 1839.-es adatai szerint, Kopácsnak 1203 lakosa volt még harminc évvel 

később itt jegyezték le a legtöbb lakost a történelem során 1412 fővel. Egy legenda szerint 

Kopácson a törökök bejövetele előtt egy díszes vár állt amely a törökök küldözését követően a 

Bellyei uradalom része volt.  

Ennek a falunak a nagy részét maga a Duna vize teszi ki. Értékét gazdag halászó helyei 

adták, illetve gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. Ezen, helyek megszűnése után a férfiak a 
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környék mezőgazdasági ipari üzemeiben dolgoztak, a családok másik fele intenzív kertészkedéssel 

kezdett foglalkozni. Lakosai kálvinisták voltak akik saját templommal is rendelkeztek. A honvédő 

háború előtt 805 lakosa volt a falunak, majd egy 2001.-es felmérés szerint már csak 608 főt 

tartanak nyilván.  

Mint ahogy az már korábban is említésre került a lakosok halászattal foglalkoztak. Ennek 

tiszteletére minden ősszel általában szeptemberben a Kopácsiak Halnapokat szerveznek. A 

rendezvénynek már volt olyan éve hogy több mint 2000 látogatót számoltak. Ezeken a Hal 

napokon különböző speciális halkülönlegességeket kóstolhatunk és finom vad ételeket 

ízlelhetünk, melyeket a baranyai borok tesznek különlegessé. Mindemellett a Kopácsiak méltón 

híresek őrölt pirospaprikájukról is. 

Kopács közvetlen szomszédságában található a Kopácsi rét Nemzeti park amely 

ornitológiai és ramsari értékeivel vált ismerté. A Kopácsi rét nemzetközileg is elismert, jegyzet és 

védett mocsaras terület. 

42. kép: A Kopácsi-rét vizes élőhelye 

 

Forrás: Szabó G. 2012 

A turizmus lassan fellendülőben van. A régi archeológiai maradványok az ethno 

idegenforgalom kapcsán kapnak új jelentést. A falu közepén még a háború előtt a Kopácsi rét 

állatmúzeuma volt melyet Josip Majić híres természettudós és állatpreparátor hozott létre. A 

múzeumban megtalálható volt a Kopácsi rét madárfajainak legnagyobb állománya és más fajok. 
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Sajnos a háború alatt a legtöbb kiállított állatot tönkretették vagy ellopták. Ma a múzeumban egy 

ethno szoba található és régi horgászati eszközök kellékek kerültek kihelyezésre. Kopács 

büszkélkedhet az egyik legrégebbi tűzoltó egyesülettel egész Horvátországban.  

 

I.2. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG/VONZERŐK - Kulturna Baština/atraktivnosti      

Kopácsi-rét, Golub Mária és Tóth Renáta adatközlők 

210 Építészeti vonzerők – Atraktivnosti u arhitekturi 

 214 Várak, kastélyok, kúriák – Dvorci, palače. kurije 

 Tito-féle kastély, u.az, amit már említettünk. Neo-romantikus. Van egy vadászház-kúria, és egy kastély. 

Nem látogatható jelenleg, de a jövőben restaurálják, 4 millió kunás szerződés lett aláírva. Itt volt elnöki 

találkozó – 1990 – Tudjman-Milosevic, a háború részleteiről, határvonalakról.  

43. kép: A Tökösi-kastély 

 

Forrás: Szabó G. 2013 

 215 Kiemelkedő értékű szobor, szoborpark – Kipovi izvanredne vrijednosti. Park kipova 

Emlékmű van Kopácson. A 2000-res évek elején lett restaurálva.  

(Itt van egy szárazmalom restaurálva a réten, de itt a környéken sehol máshol nincsen!) 
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217 Népi építészet emlékei – Narodna arhitektura 

A Kopácsi-rét épületei mind a népi építészetre emlékeztetnek, nádtetős, hagyományos. A hidak – mint 

kapocs, történelmi funkciója volt – fontos szereppel bír itt. Kopácson is nagyon régi ház van, vannak 

műemlékek is köztük.  

A górék amiket útközben láttunk – Kopácson is van minden háznál. Hosszúkás, nagyok. Akik a turizmussal 

foglalkoznak, látnivalónak felújítják, de nincs még más funkciója. A házak homlokzata is jellegzetes, téglával 

ki van rakva az udvar. 

Ahol a Kopácsi-rét hajója van, a három kis épület góréra hasonlít, zsalugáterek – itt nádból is vannak.  

219 Egyedi építészeti alkotás (híd, kilátó, torony) – Jedinstvena arhitkturška djela (most, toranj, 

itd.) 

Szárazmalom itt van a Kopácsi-rét látogatóközpontjában. Kilátó lesz itt, 2014-előtt nem, de tervben van 

biztosan. 

 

220 Hagyományok - Običaji 

 221 Népművészet, népszokások – Folklora, tradicije 

Múzeumként ilyenek lesznek a kastélyban. Pécstől kaptak több száz képet, ezek lesznek a falon – viselet, 

népcsoportok, stb. Ez mind-mind a múzeumban benne lesz.  

 Halásznapok, mint népszokás – gasztronómiai rendezvény.  

 222 Hagyományos tánc, zene, ének – Tradicionalni plesovi, glazba, pjesme 

Néptánc van Kopácson és Beljén is. Kultúregyesület működik. Alfalusi vegyeskar – a három településről 

származnak a tagjai – Vardaroc, Kopács és Lasko – nagy múltú, inkább idősebbek. Néptáncegyüttes is 

működik a Kultúregyesületen belül, gyermeknéptánc-csoport. A kórus nemzeti ünnepeken, 

rendezvényeken, falunapokon mindig szerepelnek. Kb. 20 főből áll. Népdalokat, vallási dalokat i énekelnek.  

 223 Kézművesség – Ručni radovi 

Kopácson van kézműves – de nem adja el, nem mutatja be – hivatalosan nincs…Hímzők vannak, horvát 

hímzés aranycérnával. Ezeket bemutatják a Halásznapokon bemutatják. Ünnepnapi viselethez 

kapcsolódnak ezek a hímzések. Vannak fazekasok, fafaragók is. Nyitott műhely nincs igazából. Karancson 

van egy család – sokác család – nekik van szövőszékük, régi a házuk, szőtteseket csinálnak. Ők adnak 

házilag készült terméket, van szálláshelyük. Pár órás túrát is szerveznek. Kopácson a Vas Tibor felújította a 

régi házát és falusi turizmussal foglalkozik. Programokat is szervez a vendégeinek, igazi jó vendégfogadó. 
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Nagyon helynek tartják Renátáék. Anyagi oka van annak, hogy a falusi turizmus nem indult be igazán. 

Beljén van levendulás – szappan, stb. Nem tengeri levendula. 

Bakszittyó – vékony vízinövényből készít egy hölgy állatokat – életnagyságút. (A kakast is ő csinálta 

Laskón).  

 227 Néprajzi gyűjtemény, skanzen – Etnografske zbirke, muzej na prostoru 

 Makettek kicsiben, de nagyban nincs. Vannak régi szerszámok, értékek, de nincsenek kiállítva. A jövőbeli 

terv egy néprajzos professzor által összegyűjtött tárgyakból kiállítás létrehozása. A következő pár évben még nem 

valószínű a kiépítése. 

230 Kulturális vonzerők – Kulturne atrakcije 

 231 Múzeumok, kiállítóhelyek – Muzeji, galerije 

Majd a kastély. Tökösön a parknak van kiállítása – természeti kiállítás: növények, madártojások, herbárium, 

stb. Majd bővítik. 

 

 233 Rendszeres fesztiválok – Redoviti festivali 

Egyszer évente, szeptemberben van a halásznapok, halételeket tálalnak, magyar vendég sok van, ki 

kézműves kiállítások, házi sütemények, pálinkafőzés. Mindig egyre többen jönnek, két napos, több ezer 

ember látogatja. Vannak programok is. Beljén van néprajzi találkozó – fellépők vannak mindenhonnan, 

vannak kis kiállítások is, étel-italkínálat, kézműves termékek. Általában ősszel vannak ezek a rendezvények. 

Laskón Paprika-napok vannak, fűszerpaprika és mindenféle paprikás ételt készítenek. Kakasütés van 

Vardarócon (műkakassal), halászléfőzés, és sok-sok program, ami megszokott (tánc, játékok, versenyek, 

kézművesek stb.) 

 234 Rendszeres játékok – Redovite igre, igrokazi 

Átmenő kerékpározás van, de nem verseny, stb. 

 236 Egyéb, éspedig (színház, opera, koncert) – Drugo, navedite (kazalište, opere, koncerti) 

Alkalmanként a park szervez fellépőt, de nincs a programban. 

238 Gasztronómia- és borfesztivál, verseny – Gastronomski natjecaji i natjecaji vina 

Halászléfőzés – kakaspaprikás főzés van itt is. Általában hétvégén, de sokszor hétköznap is, helyi 

jelentőségű inkább. A halat farkával, fejével együtt teszik fel főni, a paprika nagyon fontos, abban van a 

zamata, a titok, hagyma, nem passzíroznak, elsősorban ponty, de egy-egy darab csuka és harcsa is 
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belekerülhet, bográcsban fő, lobogó tűzön. Tészta van, nem annyira fontos, hogy milyen, általában 

gyufatészta. Általában egyben eszik meg a halat-levet-tésztát. 

A Kakasütéskor van a kakaspaprikás főzés – vagy ugyanazon a napon, vagy kicsit utána. A fiatal lányokat 

bekötöttt szemmel megforgatják és le kell csapniuk a kakas fejét, ha sikerül, még abban az évben férjhez 

mennek. Februárban van. A laskói Paprika-napok pedig ősszel van. A Beljei – Nemzetek Találkozója. 

44. kép: Csiptetett ponty Kopácson 

 

Forrás: Szabó G. 2012 

 

240 Vallási események – Vijerski događaji 

241 Vallási ünnepek – Vijerski blagdani 

Húsvét, karácsony, pünkösd, reformátusoknál konfirmálás, helyi ünnepek. 

243 Vallási építészeti emlék – Svečenska Arhitektura 

A kopácsi Református templom, 1997-ben lett felújítva, a 19. századnál korábbi, kb. 17-18. századi lehet. 

Műemlék épület. Háborúban sérült, a magyar kormány segítségével lett felújítva. A Tökösi 

Kastélykomplexumban van egy kápolna, ez is háborús sérült, már nincsenek képek a falon, fából vannak a 

stációk, katolikus. 

 

250 Nemzetiségi kultúra, hagyományok – Etničke i manjinske kulturne tradicije  
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Szerb-horvát-német hagyományok, csak ez a beljei rendezvény van. Tánc, zene, minden, szeptemberben 

van. 

I.3. SPECIÁLIS VONZERŐ – SPECIJALNE ATRAKCIJE 

310 Gasztronómia, bor- Gastronomija, vino 

 311 Gasztronómiai specialitás – Kulinarski specijaliteti 

Hal- és vadételek jellemzőek. Csiptetős ponty. Csukapörkölt, harcsapörkölt. Túrós tésztával, kapor nélkül 

kínálják. Béka Étterem – rántott békát kínálnak ott, ez valódi helybéli étel. A pincéknél az oldalukban látott 

kemencék inkább a horvátokra jellemzőek. A peka – az is jellemző itt, főként vadhúst sütnek benne (. kép). 

Szarvas, őz, vaddisznó. Vadszárnyasok nem jellemzőek. Mákos, diós kalács, rétesek, kelt pogácsák, kiflik, 

dobostorta, csokis zserbószerű lapokból álló sütemény. 

45. kép: Peka sütő üzemben 

 

Forrás: Szabó G. 2012 

 

Esküvőkön – éféli vacsora a töltött káposzta, rizzsel készül.  

312 Bor, történelmi borvidékek, borút – Vino, povijesna vinska regija, vinska cesta 

314 Híres vendéglátóhely - Znamenita gostionica 

Zöld Béka Étterem – halpaprikás és a béka a különleges, Kormorán Étterem – itt a vadételek a legjobbak. A 

halpaprikás a halászlé, de ugyanaz. 
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320 Sport és vonzerők/szolgáltatások – Sportske i atrakcijske usluge 

322 Fürdő, gyógyfürdő (szanatórium, gyógyszálloda, gyógyfürdő-kórház, gyógyvíz-ivócsarnok, éghajlati 

gyógyintézet, természetgyógyászat) – Spa kupaonice (sanatorij, spa bolnice, klimatske bolnice, 

alternativna medicina idr.) 

 325 Rendszeres sportverseny – Redoviti sportski natječaji 

326 Egyéb, éspedig (extrém sportok: hőlégballonozás, vitorlázó repülés, sziklamászás, ejtőernyőzés) – 

Drugo, molimo navedite (ekstremni sportovi: balon, penjanje po stijenama, skakanje s padobranom) 

327 Vízi sport – Vodeni sportovi 

Kenutúra, nem kell engedély, de csak kísérővel lehet menni. Csónaktúrák. 

328 Kerékpározás - Biciklizam 

A töltésen mennek a bicikliutak, lehet bérelni, két út van. Beljén is lehet kerékpárt bérelni. 

329 Természetjárás (turistaút, vadmegfigyelő hely, tanösvény) – Planinarenje (pješačke staze, 

mjesta za promatranje biljnog i životinjskog svjeta) 

Minden van, tanösvény, megfigyelőhely. Kijelölt turistaút van, ahol engedély nélkül lehet menni, az erdőben 

is van, a lapályon is. Ez a kettő van, az ökoszisztémát, állatvilágot mutatja be. Ki vannak táblázva. 

46. kép: Tanösvény a Kopácsi-réten 

 

Forrás: Szabó G. 2012 

330 Rendszeres konferenciák, kongresszusok – Redovite konferencije, redoviti kongresi 
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 331 Konferenciák, kongresszusok – Konferencije, kongresi 

Szoktak lenni, de nem rendszeresen, van rá lehetőség mindenképpen. Vannak olyan időpontok, amik a 

természetvédelemben fontosak, Föld napja, Víz napja, stb. ekkor mindenképpen vannak. 

334 Kiállítás, vásár – Izložbe, sajmovi 

Itt a kiállítóközpontban vannak régi eszközök, játékok, stb. Egy hónapban egyszer szeretnének kis 

kirakodást, ökopiacot, a kopácsiak termékeivel. Helyi termék vásár. 

 

346 Tanfolyam, tábor – Tečaj, kamp 

Gyerekeknek vannak programok, erdei iskola-szerű, egy civil szervezettel szervezik. 

348 Egyedi közlekedési eszköz (erdei vasút, komp, libegő, sikló, hajó, sétarepülés) –  

Lesz egy kis turisztikai vonat, gumikerekű, illetve van két hajójuk (. kép). A vonat télen is használható lenne, 

meglátják, mennyire lesz érdeklődés. 

 

47. kép: Kirándulóhajó a Kopácsi-réten 

 

Forrás: Szabó G. 2012  

350 Szabadidő eltöltés – Slobodno vrijeme 

 352 Horgászat – Ribolov. 
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Igen, engedéllyel lehet. 

 353 Lovaglás - Jahanje 

A környéken van, aki szervez ilyen programot. 

 354 Vadászat  

 Igen, van. 

 362 Mezőgazdaság - Poljoprivreda 

Beljén vannak Hereford és szürkemarhák, tervben van, hogy gyerekek számára megmutassák ezt a farmot, 

de még nem működik. A marhákat meg lehet nézni közelebbről. 

 

BELLYE - BILJE  

Eszéktől 3 km Északkeletre található település, nevét a terület birtokosáról Bellyei 

Boldizsárról kapta. A település a dél- északnyugati hadiút tövében ált, amely Szigetvár, Kőszeg, és 

Bécs irányba vezetett. Lakói biztonsága érdekében Zrínyi Miklós felégette a település határánk 

hosszú szakaszán keresztülvezető hídját. 1697-ben Zentai csata győztesének Szavoyai Jenőnek 

adományozta. 

 Szavoyai birtokának központja Bellye lett ahova kastélyt is épített mely késő reneszánsz 

és kora barokk stílusú. A kastély külön érdekessége magához a kastély építészhez Jhonn Lucas 

von Hirdebrant köthető. A kastély alatt állítások szerint egy hatalmas pince lett kialakítva amely 

több mint 400.000 liter bor tárolására alkalmas. A kastélyon belül egy kis kápolna is található 

melyben 1721-ben keresztelték meg az első gyermeket. 1775-ig a kápolna töltötte be a megyei 

templom szerepét is, amikor megépült a templom. A templomot Szűz Mária szeplőtlen 

fogantatásának tiszteletére szentelték fel. Halála után birtokai 1736-ban a koronára szállt vissza. 

1772- 1776 között fontos kikövezett utat építettek, mely Bellyéről Eszékre vezetett, azaz 

Magyarországot Szlavóniával kötötte össze. 

 A terület új tulajdonosa Mária Krisztina halála után a területet Frigyes főherceg örökölte, 

meg aki felvirágoztatta hatalmas birodalmát. 1820-1848 között a faluban 35 telek volt. Lakosság 

földművelésből, állattenyésztésből, elsősorban marhatartásból és halászatból élt. Település 
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református. Anyakönyvvezetés 1758-ban kezdődött 1771-től állandó katolikus lelkészség 

működött a településen.  

A XVIII. századtól Bellye volt a bellyei uradalom középpontja. Szintén a településhez 

tartozott Tököspuszta és Várdaróc. A XIX. században több mint 1000 lakosa volt egyben ez volt 

az egyetlen olyan település, amelynek lakossága a háborút követően sem mutatott csökkenő 

tendenciát. 

Az utóbbi időben a település turizmusának fellendülésében is pozitív változások 

tapasztalhatók. Ezt a növekvő érdeklődést elsősorban a közelben elhelyezkedő Kopácsi rét 

nemzeti parknak köszönheti illetve sűrűn látogatott helység azok számára akik a nyüzsgő Eszék 

város zajától szeretnének elvonulni.  

48. kép: A Tököspusztai kirándulóhely és látogatóközpont 

 

Forrás: Szabó G. 2013 
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