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Szlovénia
Dobrovnik (13 km) 
Gyógyító Energiapark a Bakónaki-tónál, a Goricko Natúrpark területén,Szent 
Vid kápolna, gyógyvíz forrással. 

Orchideafarm és Trópusi kert
Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő vállalkozása, ahol évente csaknem 
500 ezer növényt nevelnek.
A 14 ezer négyzetméteres üvegházában - amelyet termikus energiával, saját 
termálkútjukból fűtenek -, 160-féle orchideát termesztenek, trópusi 
körülményeket biztosítva számukra. Az egyre nagyobb érdeklődés miatt nemrég 
egy 500 négyzetméteres trópusi kertet is kialakítottak a szlovéniai cégnél.

Moravske Toplice (23 km)
 Gyógyfürdő,- és víziváros csúzdákkal

Lendva (27 km)
Vár, vármúzeum, Szentháromság kápolna, Bánffy Magyar Művelődési ház

Ausztria
Bad Radkersburg (40 km)
Európa-díjas műemlékekben gazdag város, korhű történelmi városnegyeddel, a 
radgonai városrészben a várral.
Többféle építészeti stílus van jelen, nem rég felújított főtérrel büszkélkedhet a 
város, ahol gyógyfürdő is található.

ŐRSÉGI KALANDOZÁSOK
- programlehetőségek az Abbázia Country Club ajánlásával -

 Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt 
gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat 
telepítettek. Innen származik a táj neve is, Őrség.  A mai Őrség területe Szent 
István korában alakult ki. Az államalapítás idején a történeti Őrség területe a 
magyar szállásterület nyugati széle volt. Az itt letelepített, elsősorban török nyelvű 
népek feladata a nyugati határ védelme volt. Az Árpádok korában az ismétlődő 
német betörések miatt a nyugati határvidéken különösen fontos volt a határőrizet.  
 Az I. világháborút követő trianoni békeszerződés kettévágta az Őrséget. A 
szomoróciak fellázadtak a döntés ellen, és hősiességüknek köszönhetően másfél 
év után ismét Magyarországhoz kerültek, mint Kercaszomoróc része. Ezzel 
nyerték el „a legbátrabb falu” jelzőt. 
 Ma az Őrség egy dinamikusan fejlődő turisztikai térség, melynek vonzerejét a 
hagyományok és a vigyázva óvott természet adja. Az évszázadok során az itt élők 
a természettel harmóniában élve alakították ki a táj arculatát, kisparcellás 
gazdálkodásukkal, tájba simuló épületeikkel megteremtve annak hosszútávon 
fenntartható sokszínűségét.
 A térség legnagyobb vízfolyása a Rába folyó. A Sárvárig terjedő szakasza 
Magyarország egyik legtermészetesebb állapotban. 

E csodálatos táj természeti, kultúrtörténeti, néprajzi értékeinek megóvására az 
Őrségi Nemzeti Park ügyel, melyet 2002. március 1-jén hoztak létre hazánk 
tízedik nemzeti parkjaként.
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Szalafői látnivalók:

Felsőszeri tanösvény, Szala menti tanösvény, Körtike tanösvény
Skanzen - Őrségi Népi Műemlékegyüttes, és ajándékbolt
(emeletes kástu, kerített lakóház, eredeti helyükön bemutatott berendezési- és 
használati tárgyak) 
Jakosa porta és pajta múzeuma (Van itt mindenféle kéziszerszám, használati eszköz, 
földi munkához való gépezet: arató- cséplőgép, szövőszék, olajütő.)
Ferencz Tibor bio gazdasága
Múltidéző Porta (előre egyeztetés után - az ebédet igazi őrségi 
vendégszeretetben tölthetik)

Jó idő esetén a nap lezására képpen ellátogathatnak a közelben fekvő Hársas 
tóhoz egy kellemes nyári fürdőzésre (kb. 11km)

Őriszentpéteri látnivalók:

Árpád-kori római katolikus templom
(A román kori Szent Péter templom 1230 körül épülhetett, a gótikus bővítést pedig a 
XIV-XV. században kapta. Különösen figyelemre méltó a bélletes kapuzat. A belső 
festés XVII. századi kora barokk munka.
A templom a később elbontott szentély kivételével megőrizte román jellegét. A 
faragott kövek stílusa a jáki iskoláéval rokonítható. A román kori freskók nagy része 
elpusztult, csupán a déli külső falon található néhány töredék. A hajóban és a 
szentélyben látható bibliai idézetek a XVII. században készültek.
Az épület a XVI. században a protestánsok (reformátusok) tulajdonába került, csak az 
ellenreformáció idején, 1730-ban lett ismét a katolikusoké.
A templomot 1550 táján erődítménnyé alakították, bástyákkal, sánccal és árokkal 
vették körül. Ennek nyomai ma is jól látszanak.) 

Téglaégető
(Az Árpád-kori templom mögötti völgyben található a középkori téglaégető. A XV. 
századi téglaégetőhely maradványait az 1980-as években tárták fel. Föléje védőépületet 
emeltek, de szabadon látogatható.)

Református templom
(A késő barokk stílusú templom 1790 körül, a türelmi rendelet után épült. Az 
orgonaház és a szószék szintén XVIII. századi, de népies copf  stílusú munka.)

Szikszai Edit Helytörténeti Gyűjtemény
(Az őriszentpéteri művelődési ház emeletén alakították ki az őrségi tanárnő, Szikszai 
Edit gyűjteményéből rendezett kiállítást. A tablókon nyomon követhetjük az Őrvidék 
kialakulását, az itt élők több évszázados történelmét, a falvak lakosságának vallási 
megoszlását. Fotók mutatják be a térség természeti értékeit, a fakitermelés és a 
mezőgazdaság hagyományát, a helyi népviseletet. A tárlókban használati eszközök és 
viseletek sorakoznak. Belső szobarészlet és egy felépített korabeli konyha mutatja be az 
őrségi emberek életmódját. A tárlat a száz évvel ezelőtti falusi iskolák eszközeinek és 
gyerekjátékoknak a bemutatójával zárul.)

Belépődíj
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Magyarszombatfai látnivalók:

Fazekasház
Magyarszombatfa a gerencsérek faluja. A községben található fazekasház 1790-ben 
épült, zsúpfedeles, döngölt padlójú parasztház. A házban egykor fazekas család lakott. 
Itt látható a fazekas múzeum gyűjteménye.
Magyarszombatfa és Gödörháza főutcáján végigsétálva tapasztalható, hogy a fazekas 
hagyományok ma is élnek: sok porta bejáratánál ma is ott lóg a fazekas cégér. A 
portéka jelentős része helyben is elkel, de szívesen hívják a fazekasokat különböző 
népművészeti vásárokra is. Kérésre bármelyikük szívesen megmutatja műhelyét is, és 
beavatja az érdeklődőt a korongozás fortélyaiba.

Őrségi Vadászati Kiállítás (- Gömbös Mátyás vadásztrófeái)
Az Őrség állatvilágába enged bepillantást a kiállítás. A tematikus tárlat elején a fán és a 
fa körül élő állatokkal ismerkedhet meg a látogató. Róka, fácán, nyuszt, borz látható a 
tárlat installációjában álló fa alatt, míg az ágak között egerészölyvet, erdei fülesbaglyot, 
szalonkát, gyöngybaglyot helyeztek el. A következőkben a nádasok élővilágát mutatják 
be, ahol hörcsög, vidra, tőkésréce, kormorán bújik meg a növényzetben. 

A továbbiakban a vadászok öltözéke és használati tárgyai következnek, majd 
vadásztrófeákat, illetve különböző fajtájú fegyvereket szemlélhet meg az érdeklődő. A 
kiállítás épületének kertjében kis vadasparkot alakítottak ki.

Velemér látnivalói:

Római katolikus Árpád kori templom
Veleméren, az országúttól kicsit távolabb, a falu délkeleti szélén, a temető közelében 
található a Szentháromság tiszteletére emelt templom. 
A fény fontos szerepet kapott az épület kialakításában. A keskeny ablakok meghatározott 
időpontokban engedik be a fényt a templom belsejébe.
A XIII. század végén épült, a késő román és kora gótikus stílus jegyeit egyaránt magán 
viselő épületet Aquila János 1377 körül készült freskói tették világhírűvé. Szentélye 
északi oldalán gótikus fülke is látható.
Aquila Jánosnak öt településen maradtak fenn munkái: Veleméren kívül Szlovéniában 
Mártonhelyen és Bántornyán, Ausztriában pedig Fürstenfelden és Radkersburgban.
A XIX. század második felében Gózon Imre és Rómer Flóris hívta fel a figyelmet az 
akkor nagyon rossz állapotban lévő templomra és az ott található falképekre.

Sindümúzeum (Varga Géza jóvoltából)
Veleméren, a Fő utca 7. sz. alatt található és előzetes egyeztetés esetén, díjmentesen 
látogatható, tel: +36 20 534-2780.
A házilag készített tetőcserepeken (sindükön) ősvallási eredetű motívumok találhatók.
Az Őrség jelkincsét kutatják és mutatják be a Sindümúzeumban. 
A paraszti kultúra néhány egyéb tárgya is megtalálható itt.

Gödörházi harangláb
A Velemér és Magyarszombatfa közötti Gödörházán álló református harangláb 
1790-ben készült. A "szoknyás" fazsindelyes épületet egy nemesnépi ácsmester 
készítette. Magasságát császári rendelet korlátozta. Ha meg akarjuk nézni, akkor érdemes 
figyelmesen hajtani Velemér és Gödörháza határán. Bár az országútról látható, a turisták 
rendszerint nem veszik észre, és anélkül hajtanak el mellette, hogy megtekintenék.

Búzás Attila - Őrségi Ínyesmester kecskesajt manufaktúra (előzetes egyeztetés 
alapján sajtkóstolással)
Dávid Éva habán és reneszánsz edényeket kibocsátó kerámiaműhelye 
Balogh István Péter festőművész műterme
Sárgaliliom tanösvény (A tájismertető táblákkal rendelkező kirándulóútvonal. 
mely átvezet a magyarszombatfai fazekasházhoz)



www.abbazia-nemesnep.hu

Nemesnép - Márokföld - Szentgyörgyvölgy 3

Nemesnép látnivalói:

A legnagyobb őrségi harangláb 
(és az ország egyik legnagyobb szoknyás fa haranglába a XVIII.századból)

Fekete gólya fészek, Nemesnép határában 
(ritka védett faj, melynek itt található költőhelye ritkaság számba megy)

Nagyon sok szépen helyreállított kisnemesi lakóház és porta.

Nemesnépi “Börü” fahíd.

Márokföldi látnivalók:

Palisca Mária, keramikus művész - Mesekerámia műhely és kiállítóterem
Leclerc Ulrik, szobrászművész
Bedő Katalin, kézműves

Márokföldi Kalandpark
(rengeteg izgalommal és íjászattal, opcionális lehetőség, egyénileg szervezve)

Energiapark (Leclerc Edith - tanácsadó és metafizika oktató kutatásai alapján)
Tündérkert (Kovács Gyula erdész és örökségvédő gyümölcstermesztő támogatásával)
Jurta tábor
A leglelkesebbek még a református Haranglábat is megnézhetik

Szentgyörgyvölgy látnivalói:

Katolikus templomát szent György tiszteletére építették a falu középkori 
templomának helyére. (A korai templomot a hagyomány 1202-ből származtatja. 
Dorfmeister freskókkal díszített.)

Református templom
(ezen a tájon ritkaságnak számító fa kazettás mennyezettel, 1787-ben épült.)

Csótár Rezső fazekas mester műhelye.
(előre egyeztetés után térítésmentesen kipróbálható a korongozás)

7500 éves település régészeti maradványai. 
(1995-ben a szentgyörgyvölgyi Pityer-dombon tárta fel egy 7500 éves neolitikus falu 
maradványait Bánffy Eszter régész. A leletek között a szentgyörgyvölgyi tehénszobrot, 
amely a világ legkorábbi, jól elolvasható írásemléke. A székely írás jeleivel rokonítható 
szójelekkel írt kőkori írásemléket a szomszédos Veleméren élő Varga Géza írástörténész 
olvasta el. A tehénszobor hiteles másolatát a veleméri Sindümúzeumban lehet 
megtekinteni.)

Béres János szobrász műterme.
Szép népi lakóházak


