
 

  

I. Húsvéti készülődés, húsvét i programok 

 

  

 

 

 

 

 

 

A programcsomag olyan eseményeket, rendezvényeket tartalma z, 

amelyek fókuszában a Húsvét, és az ünnepre való készülődés, 

ráhangolódás áll .  A programokon k icsik és nagyok együtt 

kereshetik a húsvéti tojásokat, és készíthetnek egyedi, kreatív 

kézzel készített dekorációkat .  

 

Húsvétvárás felsőfokon  

Időpont:  2014.04.12 .  

Helyszín:  Ökopark,  Bükkösd  

 

A Bükkösdi Ökopark szeretet tel  vár ja a k icsiket  és nagyokat bic ik l is 

versenyére!  A férf iakat technikai,  a hölgyeket tojásszál l í tó,  a gyermekeket 

pedig ügyességi versenyre hívják.  A gyermekeket vár ja még bábszínház,  

húsvét i  játékok,  tojásfestés,  nyuszi csomag keresés, nyuszi futóverseny is!  

A hagyományőrző bemutatóban a f iúk locsolóversenyt szavalhatnak,  a 

legügyesebbek pedig az ajándékok mellet t  besegíthetnek a locsolkodásba!  

További információ:  http: / /www.okobukkosd.hu/  

 

Húsvétváró kézműves program a Dráva Kapu Bemutatóközpontban  
Időpont:  2014.04.12. 10:00 óra  

Helyszín: Dráva Kapu Bemutatóközpont,  Barcs -Drávaszentes  

Program időtartama: 3 óra  

Részvétel i  d íj :  500 Ft /fő  

 
Az ünnepváró programon a résztvevők kedves húsvét i  ajándékokat, 

dekorációkat készíthetnek.  Különböző technikákkal,  somogyi mintákkal 

díszítet t  tojások festésére is lehetőség nyí l ik .  

További információ:  www.ddnp.hu  

 

 

http://www.okobukkosd.hu/
http://www.ddnp.hu/


 

  

Virágvasárnap és húsvéti készülődés  

Időpont:  2014.04.12 -  04.13. 

Helyszín:  Szennai Skanzen, Szenna  

 

Húsvéti fesztivál a Szennai Skanzenben  

Időpont:  2014.04.20 -  04.21 

Helyszín:  Szennai Skanzen, Szenna  

 

 

Húsvéti készülődés és tojásírás Orfűn  
Időpont:  2014.04.12. –  13. 

Helyszín:  Orfű, Kemencés Udvar,  az Orfűi Kézműves Egyesület  k ihelyezett  

programja 

A programon k icsik  és nagyok megtanulhat ják a hagyományos tojásd íszítő 

technikát ,  az írókázást ,  de lesz még tojásfestés,  kézműves játszóház.  A 

rendezvény a Medvehagyma Feszt ivá l ideje alat t  lesz megtartva.   

További információ:  www.orfu.hu  

 

Húsvétváró kézműves program a Fehér Gólya Múzeumban 
Időpont:  2014.04.12.  

Helyszín:  Fehér Gólya Múzeum, Kölked  

Program időtartama: 3 óra  

Részvétel i  d íj :  500 Ft /fő  

A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges!  

Tel. :  30/846-6020 

További információ:  www.ddnp.hu  

 

Húsvéti nyuszi járat  

Időpont:  2014.04.18 -  2014.04.19 (09:00)  

Helyszín:  Kiker ics Erdészet i  Erdei Iskol a,  Mecsekerdő Zrt . ,  Almamellék  

 

9:00-kor Kisvasút indul Almamellékről  Sasrétre.  Program: tojáskeresés a 

tavaszi  erdőben,  ál latok húsvét ja (et etés,  s imogatás),  kézműves 

foglalkozás.  12:00 -kor visszaindulás Sasrétről Almamellékre.  Jel entkezési 

határ idő:  ápr i l is 13.  

További információ:  http: / /www.mecsekerdo.hu/  

 

 

http://www.orfu.hu/
http://www.ddnp.hu/
http://www.mecsekerdo.hu/


 

  

Húsvét a Katica Tanyán  

Időpont:  2014.04.19 -  2014.04.21 (10:00-18:30)  

Helyszín:  Kat ica Tanya, Patca  

 

Programok: cserépnyuszi,  papírbárány és tojástartó készítés;  tojásfestés 

különböző technikákkal;  Melyik  a kedvenc locsolóversed? –  Hadd hal l ja 

mindenki! ;  tojáskeresés; lókörmölés;  birkanyí rás;  í jászat;  t réfás népi 

játékok;  sétakocsikázás a hordóutánfutóval;  haj ítógéppel lövés;  kenyér - ,  és 

langal lódagasztás;  k isál lat  s imogatás;  tehénfejés; sötétedéskor:  tüzesgolyó 

haj ítás. . .  Gasztronómiai ajánlat :  csirkeragu leves c ipóban tálalva,  tanyasi 

húsvét i  tál ,  mákos és diós kalács.   

További információ:  http: / /www.kat icatanya.hu/  

 

Húsvéti tojáskeresés a Mecsextrém Parkban  

Időpont:  2014.04.20 -  2014.04.21 

Helyszín:  Mecsextrém Park,  Mecsekerdő Zrt . ,  Pécs -Árpádtető  

 

A Mecsextrém Park nyula a Park játékelemei közé rej tette tojásait .  A feladat 

egyszerű:  keresd meg az elrej tet t  tojásokat,  játssz és nyer j !  

További információ:  http: / /www.mecsextrem.hu/  

 

Húsvéti ünnepi hangverseny  

Időpont:  2014.04.23. 19 óra 30 perc  

Helyszín:  Pécsi Bazi l ika  

A műsor díjköteles!  Jegyárak:  3.190 Ft ,  2.590 Ft ,  2.190 Ft,  1.000 Ft  

 

Műsor:  

Wolfgang Amadeus Mozart :  Exultate,  jubi late –  motet ta 

Joseph Haydn: C–dúr „Al leluja”  szimfónia,  Hob.I :30  

Kodály Zoltán:  Missa brevis  

Vezényel:  Ménesi Gergely  

 

Közreműködik:  

Váradi Zita szoprán  

Breinich Beáta szoprán  

Ruszó Alexandra alt  

Haramza László tenor  

Molnár Zsolt  bar i ton 

MR Énekkar (mb. kar ig:  Oláh Gábor)  

 

A műsorról  további  információ:   http: / /www. iranypecs.hu  

http://www.katicatanya.hu/
http://www.mecsextrem.hu/
http://www.iranypecs.hu/


 

  

II. A természet tavaszi kincsei  - túrázási lehetőségek és 

kirándulóprogramok Húsvét környékén  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavasszal a világ színes ruhát ölt.  A természet ragyogó színvilága 

valódi feltöltődés t nyújt a léleknek. A tavaszi nap ragyogó sugarai 

mindenkit csábítanak a természetbe. Ellenállni nehéz. De miért is 

kellene? Tavasszal testünk - lelkünk megújul a természettel együtt. 

Hát túrára fel,  és szívjuk magunkba a természet éltető erejét!  

 

Talpunk alatt. . .  geológiai túra  
Időpont:  2014.04.12  
Helyszín:  Veronika Erdei Iskola,  Gyűrűfű  

 

Gyűrűfű környékének igen változatos a földtana. A falutól 1 km - re található 

a gyűrűfűi r iol i t  formáció,  az alsó perm időszak (300 mil l ió éves) egyet len 

hazai felszín i k ibúvása. A perm időszakból származik  az a vörös homokkő 

k ihantolódás is,  ami egy mély szurdokvölgy végében található.  Láthatunk 

felhagyott  homokbányát,  agyagos patakmedret ,  de az avart  me gforgatva 

sekély termőréteg is előkerül.  A programot legalább 10 részvevő esetén 

indít ják.  Előzetes bejelentkezés előt te 3 nappal szükséges!  

A túra időtartama: 2 óra.  Részvétel i  d íj :  300 Ft /fő  

További információ:  http: / /www.gyurufu.hu/erdei iskola/  

 

 

Túra az „Üvegesek útján”  

Időpont:  2014.04.12 (10:00 -17:00) 

Helyszín:  Hosszúhetény  

 

 

A Kelet -Mecsek erdeiben, a Pécsváradi Apátság és a Pécsi Püspökség 

bir tokain több mint száz éven keresztül folyt  üve ggyártás.  A 17. század 

végétől a 19.  század elejéig négy üvegkészítő műhelyben olvasztot tak és 

fúj tak üveget a Németországból és Csehországból érkezett  hutamesterek.   

http://www.gyurufu.hu/erdeiiskola/


 

  

A túra két  helyszínt  ér int ,  ahol hajdanán üveget készítet tek.  Pusztabányán 

bográcsos ebéd  vár ja a k irándulókat.  

Táv: kb.  17 km, időtartam: 6 -7 óra.  Részvéte l i  d í j :  1.500 Ft /fő,  amely az 

ebédet,  2 d l Naturalé gyümölcs lét  és a túravezetést  is tar talmazza.  

További információ:  http: / /www.mecsekerdo.hu/  

 

 

„Ébredező tavak mentén”  
Időpont:  2014.04.12.  

Helyszín (Találkozó helyszíne):  Pécsi vasútál lomásnál 42 buszmegállóban. 

Gyülekezés 08:35 órakor. Visszaindulás:  14.31 órakor vonattal Pécsre 

( tel jes árú jegy:  470. -Ft) 

Túraútvonal:  Nagyárpád -  Pogány -  Szőkéd –  Áta  

A túra hossza: 15 km Szintemelkedés :  150 m  

További információ:  www.baranyatermeszetbarat .hu   

 

 

Kockáslil iom túra a Dráva Kapu Bemutatóközpont 10 éves 

évfordulóján –  Jelvénygyűjtő túra  

Időpont:  2014.04 .12. 14:00 óra  

Helyszín:  Dráva Kapu Bemutatóközpont,  Barcs -Drávaszentes  

A túra hossza: 4 km, időtartama: 3 óra  

Részvétel i  d íj :  500 Ft /fő  

 

A változó vízál lású ártér i  rétek és l igeterdők pompás tavaszi v irága a 

kockásl i l iom. A kotul i l iomnak is nevezett ,  sakk tábla mintázatú virág a 

Közép-Dráva Tájegység területén csak a Drávaszentes határában fekvő üde 

rétek területén csodálható meg. A Natura 2000 területen ta lálható Üde rétek 

tanösvény mentén húzódó l igeterdők nyí l tabb fol t ja in és a mocsárrétek 

területén fel lelhet jük ezt  a gyönyörű növényt.  A Dráva Kapu k iál l ítás 

megtek intése után a tanösvényt bejárva számos érdekességet tudhatunk 

meg túránk névadó virágáról,  valamint  a nedves rétek élővi lágáról.  

További információ:  www.ddnp.hu 

 

 

http://www.mecsekerdo.hu/
http://www.baranyatermeszetbarat.hu/
http://www.ddnp.hu/


 

  

Túra a Nyugat -Mecsekben 

Időpont:  2014.04.19.  

Találkozó: Bakonyai  elágazás (erdészház)  

Útvonal:  Miska –  forrás –  Húsvét –  forrás –  Bükkösd  

A túra távja:  13 km, szintemelkedés: 200 m.  

 

Igazi kel lemes hétvégi k ikapcsolódás! A 13 km hosszú séta alkalmával  

megismerhetjük a Nyugat -Mecsek csodálatos vi lágát.  A nem túl hosszúra 

tervezett  útvonal ideál is túralehetőség a k isebbek számára is.  

További információ:  www.mecsekerdo.hu  

 

Gyógynövénytúra - ehető növények és virágok 

Időpont:  2014.04.19 .  (9:30-12:00) 

Helyszín:  Hosszúhetény  

 

A túra során lehetőség nyí l ik  gyógynövények, ehető virágok gyűj tésére.  A 

túra után a Kövestető Vendégházban teát  és salátát  készíthetnek a gyűj töt t  

növényekből.  Táv:  5 km, időtartam: 2 -2,5 óra.  Részvétel i  d íj :  1.500 Ft /fő, 

amely az ebédet,  2 dl Naturalé gyümölcs levet é s a túravezetést  is 

tar talmazza.  

További információ:  http: / /www.mecsekerdo.hu/   

 

 

„Gesztenyéstől Gesztenyésig”  

Időpont:  2014.04.19. Találkozó 08:45 órakor  

Helyszín (Találkozó helyszíne):  Pécsi vasútál lomásnál a 40 -es 

buszmegállóban. A busz Indul:  08:55 -kor.  

Túraútvonal:  Gesztenyés –  Fehérkút i - tur istaház –  Keresztkunyhó –  Meleg-

mányi –  völgy –  Anyák kútja –  Mésztufa lépcsők –  Páfrányos –  Tr ipammer fa 

–  Gesztenyés  

A túra hossza: 12 km. Szintemelkedés: 200 m 

További információ:  www.baranyatermeszetbarat .hu   

 

„Bazsarózsa nézőtúra”  

Időpont:  2014.04.27.  Találkozó: 08:45 órakor  

A találkozó helyszíne:  Pécsi Távolsági Autóbusz Pályaudvaron a 11 -es 

kocsiál lásnál.  

A túra útvonala:  Zobákpuszta -  Kecskegyűr –  Vöröspart  –  Hosszúhetény  

A túra hossza:  12 km. Szintemelkedés: 200 m  

További információ:  www.baranyatermeszetbarat .hu  

http://www.mecsekerdo.hu/
http://www.mecsekerdo.hu/
http://www.baranyatermeszetbarat.hu/
http://www.baranyatermeszetbarat.hu/


 

  

III. Együtt a család - Kellemes kikapcsolódást nyújtó 

áprilisi programok 

 

Középkori hétvége  

Időpont:  2014.04.12 -  2014.04.13 (10:00-18:30)  

Helyszín:  Kat ica Tanya, Patca  

 

 

Programok: folyamatos programok a Fehér Hol ló Középkor i  Műhel lyel:  

í jászat,  vívás,  fegyver -  és páncélmustra,  interakt ív játékok középkor i 

v iseletben; t réfás népi játékok;  sétakocsikázás a hordóutánfutóval;  

haj ítógéppel lövés;  kenyér - ,  és langal lódagasztás;  k isál lat  s imogatás; 

tehénfejés;  sötétedéskor:  tüzesgolyó haj ítás. . .   

Gasztronómiai ajánlat :  lovagok á lma, csülökpörkölt ,  mákos guba. 

További információ:  http: / /www.kat icatanya.hu/  

 

 

XI. Medvehagyma Fesztivál - Az egészséges életmód fesztivál ja  

Időpont:  2014.04.12 -  2014.04.13 (10:00)  

Helyszín:  Orfű, Kemencés Udvar  

 

 

 

A térről zenés jelmezes átvonulás a Kemencés Udvarba. A legöt letesebb 

jelmezes felvonulókat jutalmazzák. Mindkét napon k isvonat  köröz az Orfűi 

tó körül,  medvehagyma szedési  lehetőséggel.  Feszt iválkonyhán 

medvehagymás ételek és kemencés péksütemények bő választékát k ínál ják. 

Megkóstolhat ják a Magyarhertelendi  Kapucinus Sörfőzde kézműves 

sörkülönlegességeit .  Díszvendég: a zsel ic i  Káca Tanya. Kézművesek és 

helyi  termelők k ínál ják portékáikat .  

További információ:  http: / /www.orfu.hu/ 

 

 

Föld világnapja  

Időpont:  2014.04.22 .  

Helyszín:  Sziágyi Erdei Iskola,  Sziágypuszta  

 

Az erdei iskola a Föld napja alkalmából családi pályázatot  hirdet .  Olyan 

családi munkákat várnak,  melyek új rafelhasznált  hul ladékból vagy a 

Földünkkel kapcsolatos  témakörben készülnek.  Képeket is gyűj tenek az 

http://www.katicatanya.hu/
http://www.orfu.hu/


 

  

ál latokról,  növényekről,  a Földről.  A csoportok ezekben a hetekben 

növényeket,  ál latokat,  zö ldség -gyümölcs f igurákat készítenek. A gyönyörű 

alkotásokból k iál l ítást  rendeznek, így mindenki megcsodálhat ja a gyer ekek 

határtalan kreat ivi tását .  A Föld napja alkalmából szemétgyűj tést  is 

szerveznek az erdei  iskola környékén.  

További információ:  http: / /www.sziagyisul i .hu/  

 

 

I I .  Cserkúti „kisbúcsú” és kézműves vásár  

Időpont:  2014.04.26 .  (10:00-18:00) 

Helyszín:  Cserkút , polgármester i  hivatal udvara  

 

 

Programok: Mecsek és Baranya Zöldút  programjai,  Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület  programjai,  Zsuzsi néni  szalmazsákos 

dögönyözése, Cserkút  Árpád -kor i templomának meglátogatása 

idegenvezetéssel,  közös népdaltanulás és éneklés a Cserkút i 

Szimpat ikusokkal,  kemencében sült  lepény, kézműves árusok, büfé. 

Gyerekprogramok: kőfestés,  fonás tanítása, feladat lapok, népi játé kok, 

kocsikázás, ál lats imogató.  

További információ:  Pal los Er ika:  20/805 -0114, ht tp:/ /www.cserkut.hu/  

 

 

Föld napjára emlékezve  

Időpont:  2014.04.26 -  2014.04.27 

Helyszín:  Ökopark,  Bükkösd  

 

Megemlékeznek Földről,  természet i  k incsekről és  a méhecskékről.  Olyan 

versenyzőket is várnak,  ak ik  szeretnék megmutatni tudományukat és 

elnyerni a Bükkösdi Ökopark t iszteletbel i  szabadtér i  szakácsa címet!  A 

versenyzők szabadtéren készít ik  el  ételeiket ,  melyet  szakértő zsűr i  

osztályoz.  Méhészet i  bemutatók,  mézkóstoló és vásár vár ja az 

édesszájúakat! A Föld napjára emlékezve környezetvédelmi bemutatók,  

„Tükörben a vi lág” c ímű k iál l ítás és sok érdekesség vár ja a k i látogatókat!  

További információ:  http: / /www.okobukkosd.hu/  

 

 

Tájházak Napja - Meghoztuk a mátkatálat. Fogadják -e? 
Időpont:  2014.04.26 .  (14:00-18:00) 
Helyszín:  Bátai Tájház,  Báta  
 

http://www.sziagyisuli.hu/
http://cserkut.hu/
http://www.okobukkosd.hu/


 

  

A Szent Vér csodája a 15.  század elején nagy hír t  szerzet t  a báta i 
apátságnak, országszerte ismert té tet te.  Királyok,  főurak zarándokoltak 
Bátára búcsút nyerni.  Ez a szel lemiség k ihatot t  a társadalmi szokásokra, 
r ítusokra és ünnepi eseményekre valamint  a népművészetre,  a 
hagyományos kézműves tevékenységekre is.  A tájházban jelentős számú az 
egyházi é let tel ,  a népi val lásos gyakor lat tal  kapcsolatos tárgyi emlékanyag, 
melynek a bemutatása lesz a központ i  téma ezen a napon.  
Kedvezményes jegyár:  felnőt t :  250 Ft , nyugdíjas:  150 Ft .  
További információ:  http: / /www.tajhaz-bata.hu/  
 

 

„Legyél környezettudatos” hétvége  

Időpont:  2014.04.26 -  2014.04.27 (10:00-18:30) 

Helyszín:  Kat ica Tanya, Patca  

 

Programok: megújuló energiaforrások és ökológiai lábnyom; járgányok PET 

palackból;  kupakvirág és papírgur iga ál latka készítés;  t réfás nép i játékok; 

sétakocsikázás a hordóutánfutóval;  haj ítógéppel lövés;  kenyér - ,  és 

langal lódagasztás;  k isál lat  s imogatás;  tehénfejés; sötétedéskor:  tüzesgolyó 

haj ítás. . .  Gasztronómiai ajánlat :  karf iol leves,  töl töt t  burgonya, túrós batyu.  

További információ:  http: / /www.kat icatanya.hu/  

 

 

 

IV. Szakmai programok 

 

 

Dél-Dunántúli Régió Erdészeti Erdei Iskoláinak Nyílt Napja, és a 

hozzá kapcsolódó „Velünk élő értékeink” című tanár továbbképzés  

Időpont:  2014.04.25 .  (09:00-17:00) 

Helyszín:  Hetvehely -Sás-völgy,  Mecsekerdő Zrt .  Mókus Sul i  Erdészet i  Erdei 

Iskola és Erdő Háza  

 

 

 

 

 

 

Gazdag oktatási és erdészet i  terepi programmal,  a tanórákhoz és tanórán 

kívül i  környezet i  neveléshez kapcsolódó, együttműködésre építő,  

tevékenység -  or ientált  módszerek bemutatásával  vár ják az érdeklődőket.  A 

8 órás nem akkreditál t  képzésről tanúsítványt  adnak. A továbbképzés a 

http://www.tajhaz-bata.hu/
http://www.katicatanya.hu/


 

  

bennünket körülvevő természet i  és építet t  környezet ér tékeinek,  k incseinek 

felfedezéséhez és megőrzéséhez nyúj t  módszert ani ismereteket.  Egész nap 

az egyes erdészet i  erdei iskolák k iál l ításának megtek intése, Naturalé 

kóstoló és vásár.  A tanár továbbképzés és a programon való részvétel  

ingyenes. Jelentkezési határ idő:  2014. ápr i l is 4.  

További információ:  http: / /www.mecsekerdo.hu/  

 
 
Kis Természetbúvárok Szakköre  
Időpont:  2014.04.28. 15:00 óra  

Helyszín:  Pécs,  Tettye Oktatási Központ  

Részvétel i  d íj :  300 Ft /fő  

 

 

 

 

A Kis Természetbúvárok Szakkörének foglalkozásain rátermett  okta tók 

segítségével,  é lményt adó programokon fedezhet ik  fel  a gyerekek az 

élővi lág t i tkait .  Az ápr i l is 28 - i  program témája:  Magyarország orchideái .  

További információ:  www.ddnp.hu  

 

 

 

 

 

 

 

Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter –  Gyeregyalog.hu Egyesület  

Székhely:  7477 Patca,  Fő u.  9.  |  Központi  iroda:  7625 Pécs,  Vince u.  9/2.   

E-mail :  info@gyeregyalog.hu  | Web: http://www.gyeregyalog.hu / 

Facebook:  https://www.facebook.com/ddokoklaszter  

http://www.mecsekerdo.hu/
http://www.ddnp.hu/
mailto:info@gyeregyalog.hu
http://www.gyeregyalog.hu/
https://www.facebook.com/ddokoklaszter

