
Hosszúhetényi programok
A gazdag hetényi rendezvénynaptár 
legfontosabb állandó programjai:

Június eleje: Talicskaolimpia – fesztivál 
és mulatság minden korosztálynak
Június vége: Püspökszentlászlói Búcsú

Július: Hosszúhetényi Aratónap

Augusztus: Üveges Hétvége a Kelet-
Mecsekben

Szeptember: Hetényi Szüret

December: Szent Miklós Napi Borünnep

Nemes János Művelődési Központ
Hosszúhetény, Fő u. 154.

72/490-827, 30/425-96 23, 30/447-4237 

muvhaz@hosszuheteny.hu 

facebook.com/Nemes János Művelődési Központ

www.hosszuheteny.hu

Készült Hosszúhetény Község Önkormányzata megbízásából,
a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 "A helyi identitás és kohézió 
erősítése a Komlói járásban" projekt finanszírozásával.
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Hosszúhetény a Kelet-Mecsek déli lejtőjén,
a Zengő és a Hármas-hegy lábánál festői környe-
zetben fekvő település, melyhez két gyönyörű hegyi 
falucska, Püspökszentlászló és Kisújbánya 
kapcsolódik. A kőkor óta lakott, vendégszerető hely 
pezsgő közösségi élettel és számtalan természeti 
és kulturális értékkel várja a látogatókat.

Európai Szociális
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Hosszúhetényi Tájház
Az 1860-as években épült, ötszobás 
parasztház elődeink életmódját
és néprajzi örökségét tárja elénk.
A tisztaszobában a gyönyörű hetényi 
viselet darabjai, a füstöskonyhában 
működőképes kemence, a kiállítótér-
ként használt szobákban és gazdasá-
gi épületekben pedig a környékbeli 
mesteremberek legszebb alkotásai
és régi időket felidéző szerszámok, 
gépek várják a látogatót. 

Kisújbánya
A klasszikus sváb faluképet őrző 
kicsiny település a Kelet-Mecsek 
közepén, egy festői szépségű 
völgyben található. Első telepesei 
bajor és morva üveggyártók voltak, 
akiket a gazdag bükkösök 
vonzottak ide. Az erdei üvegfúvás 
ötven éves történetének egy 
gyönyörű üvegharang állít emléket 
a falu közepén. A patak melletti 
bájos parasztházak többségét ma 
felújítva nyaralónak használják.
A Szent Mártonnak szentelt 
templomhoz zarándokút vezet, 
hagyományos túraösvények is 
behálózzák a környező völgyeket.

Püspökszentlászló
A legenda szerint Szent László 
király egy közeli barlangban talált 
menedéket vihar idején, ahol 
később kápolnát is építtetett. A 
falu felújított, látogatható barokk 
kastélyát és hatalmas, gondozott 
arborétumát a pécsi püspökök 
építtették. A Hetényből kerékpár-
ral vagy gyalogosan is könnyen 
elérhető kis falu eredeti állapot-
ban megőrzött, sváb házai ma 
többnyire üdülők. Kitűnő fekvése, 
klímája és élővilága tökéletes 
hellyé teszi a testi-szellemi 
feltöltődésre.

Borbélyműhely
Hat évtizedig működött a 
műhely, mely a múlt század 
közepének hangulatát idézi.
A korabeli berendezés mellett,
a ma használtaktól sokszor 
gyökeresen eltérő szerszámok 
és eszközök idézik fel azt a kort, 
amikor a borbély nem csak 
borotvált és hajat vágott, hanem 
ha kellett, fogat is húzott. 
Műhelye pedig a társasági élet 
fontos színtere volt.

Üvegkiállítás
A Kelet-Mecsekben a XVIII. század-
ban folyó üveggyártás örökségének 
állít emléket a kultúrházban látható 
állandó kiállítás. A tárlat gerincét a 
hetényi üveggyárnak is hívott 
pusztabányai huta ásatásai során 
előkerült évszázados üvegtárgyak és 
a készítésükhöz használt szerszámok, 
valamint Jegenyés János üvegmű-
vész kisújbányai gyűjtései adják. 
Emellett a pécsi üvegszimpóziumok 
alkotásai – köztük világhírű üvegmű-
vészek munkái láthatók.

Túralehetőségek
Hosszúhetény környéke egyedi, 
mediterrán hatásokat is tükröző 
növényvilágnak ad otthont. A falu 
határában lévő Nagymezőn láthatjuk 
májusban a hazánkban csak itt 
virágzó bánáti bazsarózsát, hetényi 
nevén pévönyét. Emellett itt található-
ak a bodzaszagú ujjaskosbor ritka, 
piros színváltozatú példányai, a 
fekete- és leánykökörcsin, a magyar 
zergevirág és a tavaszi hérics.
A bakancsos turisták legnépszerűbb 
célpontjai a Zengő (682 m) és a 
Hármas-hegy (603 m), amelynek 
környékét a dél-dunántúli kéktúra is 
érinti. További jelzett és jól kiépített 
turistautak sora, valamint az 
Üvegesek útja elnevezésű tanösvény 
vezet az egykori huta-településekhez, 
erdei forrásokhoz, kilátókhoz szerte a 
Mecsekben. Az utak egy része 
kerékpárral is járható.
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