HOSSZÚHETÉNY BEMUTATKOZIK

Hetény vezér birodalmában
A ki egyszer eltöltött már

egy napot Hosszúhetényben, a szíve mélyén mindig visszavágyik
a Zengõ lába alatti,
számtalan legenda által
megverselt vidékre.

Hosszúhetény Pécstõl 16 km-re, a
Kelet-Mecsek déli lejtõjén, a Zengõ
és a Hármas-hegy lábánál festõi környezetben fekvõ település, melyhez
szervesen kapcsolódik két gyönyörû,
a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben fekvõ hegyi falucska, Püspökszentlászló és Kisújbánya. Már a kõkor népe otthonra talált itt, s a római
korban Pannónia jelentõs települése
lehetett, melyet a határában feltárt,
majd betemetett villa romja is igazol.
Itt ölelkezett egybe az Aquincumból
és Lugióból induló két fontos hadiút,
amelynek békéjét a Zengõ tetejére
emelt õrhely vigyázta, ahonnan az elmúlt években míves bronzfibula került elõ. A település villa Heten néven szerepel az 1015. évben kelt
pécsváradi apátság alapító oklevelében, de hagyjuk a száraz történelmi
adatokat, figyeljünk inkább a nép ajkán továbbélõ történetekre. A helyiek szerint a település névadója
Hetény vezér volt, akinek itt, a bánáti bazsarózsa hazájában volt az otthona, és emlékét ma szobor õrzi az egykori kõbányában. Bár Anonymus
mester szerint Árpád vezér két vitéze szerezte meg a környéket a magyarok számára, de honnan tudhatta
volna a derék scriptor az igazságot?
Hetény sorsa szorosan összefonódott a fölötte magasodó 682 méteres
csúccsal büszkélkedõ Zengõvel,
amelyet a régiek Vashegynek neveztek, és gyomrából már az Árpádok
idején ércet bányásztak. Mára belepte az idõ a régi vájatokat, a hegy fél16
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Rendezvények 2011-ben
Május 13–14.: XI. Hetényi Talicskaolimpia
Május 28–29.: Vadkerti Árpád
autós emlékverseny
Június 11.: Pusztabányai majális
Június 26.: Püspökszentlászlói búcsú
Június 26.: Hosszúhetény–Máza amatõr
szlalombajnokság (autósport)
Július 9.: Arató Nap
Augusztus14.: Népviselet Napja
Augusztus 20.: Zengõ Lovas-kupa
Augusztus 21.: Hosszúhetény-Máza
amatõr szlalombajnokság (autósport)
Szeptember 9–11.: Üveges hétvége
Óbánya–Hosszúhetény
Szeptember 24.: Hetényi Szüret
(esõnap október 2.)
Október 21.:
Kisújbányai jubileumi év megnyitója
Október 23.: Hosszúhetény–Máza
amatõr szlalombajnokság (autósport)
Október 30.: Hetényi Búcsú
November 12.:
Márton-napi búcsú Kisújbányán
November 24.:
Orgonahangverseny Kisújbányán

tékenyen õrzi titkát. Nem véletlenül,
talán szégyenkezik is, hiszen tragédiákat is rejtenek az ormok. Történt
egyszer, hogy élt a környéken egy
pásztor a feleségével és kisfiával.
Egyszer a hegy szelleme elárulta az
asszonynak, hogy a Zengõ minden virágvasárnap megnyílik, és megmutatja rengeteg kincsét. A szellem igazat szólt, és a szegény asszony kisgyermekével a karján valóban bejutott a rengeteg drágakõvel megrakott
barlangba. A pásztor feleségén akkora mohóság vett erõt, hogy a kisdedet letéve inkább az aranyat, gyémántot vitte ki elõször, ám mire viszszafordult volna, a hegy bezárult. Az
asszony pedig tébolyultan járta a rengeteget, s kereste elveszett kisfiát.
Néha morgás hallik a hegy belsejébõl, ez a bennszorult szerencsétlennek a jajkiáltása. Utána rendszerint
óriási vihar jön, dühöng, tombol,
üvölt az orkán a hegy körül. Ilyenkor
a pásztorasszony jajgat és siratja elveszett gyermekét. Igaz lehet ez a
történet, hiszen IV. Béla királyunk
idején a falu földesura dúsgazdag
volt, talán éppen a pásztor elátkozott
kincsei kerültek hozzá.
Szent László királyunk is vadászott a környéken, amikor egy óriási
vihar bekergette a Zengõ egyik barlangjába. Megfogadta, ha túléli az ítéletidõt, hálából kápolnát emel ezen a
helyen. Így született meg Püspökszentlászló, amely máig a környék
egyik szakrális központja.
Érdemes ma is hosszabb idõre
megszállni a számos vendégház egyikében, és gyalogosan vagy kerékpárra pattanva bebarangolni a falu északi
oldalán fekvõ szõlõspincéket, vagy a
számtalan védett növénynek otthont
adó Nagymezõt és Arany-hegyet,
ahol nyári esõk után vidáman dugják
ki kalapjukat az õzlábgombák az elcsilingelõ rackanyáj nyomában. A kirándulás céljai közül nem maradhat
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Hosszúhetényi szállásadók
ZENGÕ VENDÉGHÁZ
3 napraforgó – ökoporta minõsítéssel
7694 Hosszúhetény, Fõ. u. 57.
Tel.: 72/490-328, mobil: 30/373-3424
molnarf@chello.hu – www.zengovendeghaz.hu
BERKENYE VENDÉGHÁZ – 3 napraforgó
7694 Hosszúhetény, Zengõ u. 15.
Tel.: 72/490-025, mobil: 30/282-3962
gajdocsie@dravanet.hu – www.berkenye.lapunk.hu
GARAMVÁRI-PORTA – 3 napraforgó
7694 Hosszúhetény, Tavasz u. 3.
Tel.: 72/490-878, mobil: 70/223-5332
garamvari84@freemail.hu
TOBAK-HÁZ – 3 napraforgó
7694 Hosszúhetény, Bencze J. u. 14.
Tel.: 72/490-159, mobil: 70/562-6860
DÖMÖS-HÁZ
3 napraforgó – ökoporta minõsítéssel
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 13.
Tel.: 72/490-476, mobil: 20/851-9332
LOVIG-HÁZ – 3 napraforgó
7694 Hosszúhetény, Kossuth L. u. 21.
Tel.: 72/490-863
ZENGÕLAK VENDÉGHÁZ
4 napraforgó – ökoporta minõsítéssel
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 22.
Tel.: 72/490-018, mobil: +36-20/338-1987
zengolak@zengolak.hu – www.zengolak.hu
EMESE-HÁZ – 3 napraforgó
7694 Hosszúhetény, Béke u. 9.
Tel.: 72/490-037, mobil: 30/431-0334
rozsaszab77340@gmail.com
VÁRI-HÁZ – 3 napraforgó
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 13.
Tel.: 72/490-259
MACKÓLAK VENDÉGHÁZ
4 napraforgó – ökoporta minõsítéssel
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 10.
Tel.: 72/490-332
mackolakvendeghaz@yahoo.com
www.mackolak.hu
FLÓRA VENDÉGHÁZ
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 6.
Tel.: 30/678-4881 – puxlermarton@yahoo.de
ÉLETRENDEZÉS HÁZA
Lelkigyakorlatos ház a pihenni,
elcsöndesedni vágyóknak.
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 11.
Tel.: 72/490-610, mobil: 30/338-5784
Email: eletrendezes@jezsuita.hu
www. eletrendezeshaza.hu

www.hosszuheteny.hu

ki sem a Zengõ, a védjegyének
számító bánáti bazsarózsával,
sem a vadregényes Hármashegy,
ahonnan csodálatos panoráma tárul az ember szeme elé.
Nem szabad úgy elhagyni
Hetényt, hogy nem látogatunk el
a néhány kilométerre fekvõ
Püspökszentlászlóra. A török
idõkben elnéptelenedõ faluba
1760 körül érkeztek az elsõ német telepesek. Az egyutcás
Szentlászlón Esterházy Pál pécsi
püspök építtetett kastélyt és kápolnát, a legenda szerint azért,
hogy a feloszlatott pálos rend tagjainak menedéket nyújthasson. A
csodálatos építményt hatholdas
arborétum veszi körül, melyet
Hetyey Sámuel püspök létesített.
A parkban 25 fajta fenyõfa és 80
fajta egyéb növény található a világ minden tájáról.

szeti csoporttá nõtte ki magát.
Szívesen hívják õket fesztiválokra, rendezvényekre, és a falu jeles ünnepein is megcsodálhatják
tudásukat.
Külön említést érdemel a díszes hosszúhetényi népviselet,
amelyre szintén Nemes irányította rá a figyelmet. Az öltözködés során az asszonyok öt-hat alsószoknyára egy virágos selyemszoknyát, majd egy ennél is virágosabb kötényt húztak. Felül fehér vászonból készült, bõ ujjú inget viseltek. Ezt hímzéssel vagy
tarka szõttessel díszítették. A lábukat piros csizma, késõbb színes harisnya és bársonycipõ fedte. Vállukon fekete csipkefodros,
tarka selyemkendõt vetettek keresztbe, a fejükön az asszonyok
hímzett fõkötõt, a lányok piros
szalagos, tarka pártát viseltek.

Vendéglátó egységek:
TAVASZ VENDÉGLÕ
Hosszúhetény, Fõ u. 154. – Tel.: 30/227-6196
menü, a' la carte étkeztetés, rendezvények lebonyolítása

LILA PRESSZÓ

Szent Borbála u. 1/A – Tel.: 72/490-431, 70/223-5332
italkiszolgálás, fagylalt, sütemény, rendezvények

Támogatók:
HETÉNYKER BT. – TÜZÉP
Hármashegy u. 30. – Tel.: 30/959-8565

HELIAN NATOUR UTAZÁSI IRODA

7694 Hosszúhetény, Hármashegy u. 12.
Mobil: 30/526-9494 – adrienn@helian.hu – www.helian.hu
Kerékpártúrák, gyalogtúrák, kerékpárkölcsönzés

Ha már ellátogatunk Hosszúheténybe, érdemes a faluban is
alaposan körülnézni. A sokáig
színmagyar, kontinuus településen minden idõkben gazdag népek laktak, akik szorgalmas munkájukkal nemzedékrõl nemzedékre mûvelés alá fogták a hegyeket és a környezõ határt. A
mára 3400 fõre duzzadt lakosság
összetartó, gondosan ápolja hagyományait. Az 1930-as években
Nemes János helybéli tanító
kezdte meg a népi hagyományok,
a páratlanul gazdag népdalkincs
gyûjtését. Õ szervezte meg a
Gyöngyösbokréta mozgalmat,
amelybõl 1972-ben kialakult a Pávakör, majd a Hosszúhetényi Népi Együttes, amely ismert mûvé-

Sétánk során meglátogathatjuk az eredeti bútorzattal berendezett borbélymúzeumot,
ahol a Szántó-Szauer család egykoron használt eszközeit állították ki. A ma Hosszúhetényhez
tartozó Kisújbányán és Pusztabányán a 18-19. században virágzott az üveggyártás. Ennek emlékét õrzi az üvegmúzeum, mely
a kelet-mecseki üveghuták hagyatékát mutatja be. Ha elfáradtunk, térjünk be a Bocz Árpád által megálmodott – õszre megújuló – tájházba, ahol beszippanthatjuk annak az évszázados tapasztalatnak és életörömnek az illatát, amely körbelengi Hosszúhetényt és vidékét a Vashegy lába alatt.
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