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KÖSZÖNTŐ «
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BARANGOLO
Az idei tavaszt meghatározó koro-
navírus-járvány és az azzal járó in-
tézkedések mindenkit az otthona
falai közé kényszerítettek, hiába ér-
kezett meg a jó idő, elmaradtak a
kirándulások, a szabadtéri progra-
mok... Nem csoda, hogy a nyár be-
köszöntére szinte kiéheztünk az él-
ményekre, a barangolásra,
amelyhez idén nagyon sokan bel-
földi úti célt választanak.

Barangoló kiadványunk nekik szól.
Mindegy, hogy egynapos „csavar-
gásra” készülünk, vagy egy élmény-
dús családi hétvégével színesíte-
nénk a nyarat, esetleg hosszabb
nyaralást tervezünk a határainkon
belül, Magyarország rengeteg cso-
dás úti célt kínál, s ehhez még csak
nem is kell messze mennünk: néha
a közvetlen környezetünk is csodá-
kat rejt! Kalandos túraútvonalak,
műemlék templomok, lenyűgöző
panorámájú kilátók, történelmi kin-
csekkel teli városok várják, hogy
felfedezzük őket, tartalmas kikap-
csolódást kínálva kicsiknek, na-
gyoknak egyaránt. 

A Barangolóban összegyűjtöttük
Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megye legfőbb látnivalóit és neve-
zetességeit, segítséget nyújtva a
kirándulások megtervezéséhez. A
sok-sok érdekesség nyomán feltá-
rulnak a múlt titkai, megmutatják
eddig nem ismert arcukat a közeli,
alig néhány órára lévő tájak, telepü-
lések.

Kalandra fel! 

TÖBB MINT 30 IZGALMAS ÚTI CÉL KIRÁNDULÓKNAK

Győr-Moson-Sopron megye

Vas megye

Zala megye

Útrafel!
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GYŐR / Győr-Moson-Sopron megye»

A Rába és a Duna találkozásánál ta-
lálható Győr legrégebbi része, a Káp-
talandomb, amelynek macskaköves
utcáin sétálva egymást érik a látni-
valók. Legmagasabb pontján rögtön
a Szent István király által alapított
Nagyboldogasszony-székesegyház,
amely háromszoros búcsújáró hely:
itt található a Szent László-herma, a
Könnyező  Szűzanya-kegykép és
Boldog Apor Vilmos sírja.

KÖNNYEZETT MÁRIA 
A bazilikába belépve impozáns lát-
vány fogadja a látogatót, két hatal-
mas oszlopsor választja szét három
hajóra a  teret. A szentély boltozatá-
nak mennyezetfreskóján a magyar
szentek hódolata látható, a főoltár
két oldalán és a felső nyílásokban
aranyozott barokk szobrok állnak. 

Az északi mellékhajó legfőbb
látnivalója az Írországból  szár-

mazó Könnyező Szűz Mária-kép,
melyet Walter Lynch írországi püs-
pök az Oliver Cromwell-féle katoli-
kus üldözés elől menekülve hozott
magával Győrbe, ahol menedékre
talált. A legenda szerint a képen
látható Mária szeméből 1697. már-
cius 17-én, Szent Patriknak, Íror-
szág védőszentjének ünnepén vé-
res könnyek gördültek alá – e
csoda hatására a templom Ma-

KÁPTALANDOMB, 
AZ ÉKSZERDOBOZ 
Igazi ékszerdoboz Győr legmagasabb pontja, 
ahol lépten-nyomon történelmi emlékekbe botlunk.  Ha meg szeretnénk csodálni

Győr egyedülálló panorámá-
ját, azt a Püspökvár toronyki-
látójából tehetjük meg. Az ál-
lamalapítás korában épült
vár ma is a győri püspökség
székhelye. Benne megismer-
hetjük többek között a Szent
László-herma győri kultu-
szának történetét, míg az
ereklyeterem a magyar és az
európai szentek emlékét őrzi.

KILÁTÁS 
A VÁRBÓL 

A győri székesegyházban
hazánk egyik legszebb 
és leggazdagabb barokk
stílusú belső tere ejt 
ámulatba. 

„
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gyarország egyik legjelentősebb
búcsújáró helyévé vált.

A székesegyház sekrestyéiben
kapott helyet a bazilika kincstára
olyan értékes darabokkal, mint II.
Rákóczi Ferenc ezüstkötésű ima-
könyve vagy egy Mátyás király által
adományozott, XV. századi firenzei
miseruha. 

KIRÁLYI EREKLYE 
A déli mellékhajóból juthatunk az
1404-ben épült gótikus Héderváry-
kápolnába, ahol hazánk kiemelke-
dően fontos ereklyéjét, a Szent
László-hermát őrzik. Szent László
király halála, majd szentté avatása
után koponyáját egy mellszobor
alakú tartóba helyezték, amely egy
tűzvészben  megrongálódott, de
magának az ereklyének nem esett
baja. A  mai ereklyetartó Zsigmond
királysága alatt készült el, benne a
koponya ezüstborítással lett körül-
véve. A szent király  ereklyéjének
tisztelete az 1762-es földrengés
után terjedt el, amikor a hívek Szent
Lászlóhoz folyamodtak, hogy
mentse meg a földrengés veszedel-
métől Győrt – nem is érte súlyosabb
kár a várost. Az ereklyét minden év-
ben körmenetben hordozzák körül a
belvárosban. A Héderváry-kápolná-
ban található Győr vértanú püspö-
kének, Apor Vilmosnak a sírja is. 

A székesegyház mellett a XI–
XII. századi Szent Lázár-templom
maradványai láthatók, ez a plébá-
niatemplom a székesegyház építé-
séig működött. 

LEGENDÁS FRIGYLÁDA 
A Káptalandomb tövében áll a
Frigyláda-szobor, Győr egyik leg-
szebb barokk kori emléke. A le-
genda szerint 1729-ben

egy bigámiával és hamis névhasz-
nálattal gyanúsított katona az ak-
kori jezsuita kolostorba menekült. A
várőrség ezért ostromgyűrű alá
vonta az épületet, megakadályozva
ezzel a szökevény menekülését. A
püspök azonban kiötlött egy tervet:
mivel éppen úrnapi körmenetet tar-
tottak, ministránsnak öltöztette a
katonát, hogy így menekülhessen
társai elől. Ők azonban mégis felis-
merték, s az üldözés során kiesett a
pap kezéből a monstrancia és el-
tört. A szó szoros értelemben vett
szentségtörés híre egészen a bécsi
császári udvarig elért, és maga III.
Károly király rendelte el, hogy ezzel
a szoborral adózzanak Győr polgá-
rai Isten bocsánatát kérve. 

A Káptalandomb aljának másik
oldalán, a Bécsi kapu téren

magasodik Kisfaludy Károly, a ne-
ves magyar költő, drámaíró szobra. 

MEGSZÓLALT A VASKAKAS
Pár méterrel odébb, a Dunakapu té-
ren megpihenhetünk a Vaskakas-
kút mellett. Győr ismert szimbólu-
mát, a vaskakast a törökök a város
elfoglalásakor, 1594-ben állították
széljelzőként a Dunakapu térre. A
megszálló seregek vezetője hitt ab-
ban, hogy a vár bevehetetlen és
büszkén azt jósolta: Győr akkor lesz
ismét keresztény kézen, ha a vaska-
kas elkezd kukorékolni és az alatta
lévő félhold teliholddá változik. Négy
évvel később, amikor a vár visszavé-
telére vonuló magyar sereg elérte a
Fehérvári kaput, egy bátor huszár
felmászott a vaskakashoz, és az éj
leple alatt ott várakozott egészen
napfelkeltéig. A hajnali derengésben
akkor trombitájával utánozta a ka-
kaskukorékolást, és mivel a felkelő
nap sugaraiban a félhold telihold-
ként pompázott, a törökök azt hit-
ték, hogy a jóslat beteljesedett, is-
tenük a magyarok pártjára állt. A
nagy pánikban felrobbantották a lő-
poros hordókat, megpecsételve ez-
zel a csata sorsát. �

További információk:
www.kaptalandomb.hu

GYŐR / Győr-Moson-Sopron megye «

Tudta? A Püspökvár épületében megismerhetjük a Szent Korona, 

a Szent Jobb és a Szent László-herma győri kultuszának történetét.

A Frigyláda-szobortól 

pár perc alatt lejuthatunk

a szépen felújított folyó-

partra, ahol hangulatos

sétát tehetünk a várfal

tövében. 

TIPP:

Tavaly új látványossággal
gazdagodott Győr. A barokk
belváros frekventált helyein,
műemléki környezetben lát-
ható keresztút tizennégy stá-
cióját tizenkét művész készí-
tette el, mindegyik a maga
technikájával, a maga gon-
dolatait megjelenítve Jézus
szenvedéséről.

TUDTA?
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A pannonhalmi Szent Márton-he-
gyen magasodó Pannonhalmi Ben-
cés Főapátság épülete vigyázó őr-
ként magasodik a táj fölé immár
több mint ezer éve; még Géza feje-
delem emelte 996-ban. Ha nem
csoportosan érkezünk, audio guide
készülékek segítségével járhatjuk
végig az apátság látogatható ré-
szeit. 

ÚJRAGONDOLTÁK A BAZILIKÁT 
A monostor szíve, a Szent Márton-
bazilika nagy része a XIII. század-
ban épült kora gótikus stílusban. 
Az ötven méter hosszú, háromhajós
bazilika tere a 2012-ben befejező-
dött restaurálás során nyerte el mai
megjelenését, ekkor a fő szempont
a templom szerzetesi karakterének

visszaállítása volt, összhangban a
ma is itt élő bencés közösség éle-
tével. A restaurálás a templom tör-
téneti terének újraértelmezését is
magával hozta: a beavatás terévé
változott, melynek transzcendens
pontja a Krisztus második eljövete-
lét jelképező keleti körablak. Ennek
az ónixszal fémjelzett beavatási út-
nak az eredője a templom nyugati
végében álló keresztkút. 

A bazilika újragondolt belső
tere letisztult vonalakkal és nemes
anyagokkal teszi könnyen befogad-
hatóvá és értelmezhetővé a vallá-
sos teret: mészkő padozat, ónix li-
turgikus tárgyak, diófa bútorok és
patinázott sárgaréz lámpatestek
békés és erős tárgyi világot vará-
zsolnak a bazilikába.

ALTEMPLOM TRÓNUSSAL 
A bazilika főhajójából nyíló altemp-
lomba vörös márvány kapukon át
jutunk. A keresztboltozatos teret
levéldíszes oszlopok, emberfejeket
formázó, szimbolikus faragványok
gazdagítják, az oldalfalakba fülkék
mélyülnek; az egyik a könyvek és li-
turgikus eszközök tárolására szol-
gált, a másikban kis kézmosó me-
dence áll. A lépcső alatti, vörös
márvánnyal burkolt trónusszerű
ülőfülke a legenda szerint Szent
István széke volt, valójában azon-
ban inkább apáti trónus lehetett. 

KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR
Az apátság egyik leglélegzetelállí-
tóbb pontja a XIX. századi díszes
klasszicista könyvtár, ahol ma is

Nem véletlenül nyerte el a világörökségi címet a Pannonhalmi
Főapátság: falai között ezeréves történelmünk elevenedik meg,
s közvetlen közelében is rengeteg a látnivaló.    

MÚLT ÉS JELEN 
TALÁLKOZÁSA 
PANNONHALMÁN 

A parkerdőben épült fel két
éve a lombkoronaösvény,
amelynek a fák lombkoro-
nája fölé kinyúló, közel 80
méter hosszú sétányáról él-
vezhetjük a kilátást.  Érde-
mes lesétálni az apátsági 
arborétumba és gyógynö-
vénykertbe is, ahol ma több
száz – köztük sok ritka és 
különleges – fa- és cserjefaj
található. 

SÉTA A LOMBOK 
FELETT

TIPP: Ne felejtsünk el végigsétálni

a hétkörös labirintuson: a szinte

meditatív séta közelebb visz 

Istenhez és önmagunkhoz is.

PANNONHALMA / Győr-Moson-Sopron megye»
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PANNONHALMA / Győr-Moson-Sopron megye

közel 400 ezer kötet található. Az
ovális terem mennyezetén a jog-,
hit-, orvos- és bölcselettudomány
jelképe látható, de megtaláljuk itt
az alapító Szent István és a rendet
visszaállító I. Ferenc szobrát és
Pallas Athéné freskóját is. 

MENNYEI KAPU 
ÉS PARADICSOMKERT 
A Porta Speciosa (magyarul ékes
kapu) a templom egyik főbejárata
volt a középkorban, a szerzetesek a
kerengőfolyosóról ezen keresztül
léptek be közösen a templomba. A
Jelenések könyvéből tudjuk, hogy a

mennyei Jeruzsálemnek tizenkét
díszes kapuja van; ezekből építet-
tek meg egyet Pannonhalmán, hogy
amikor a szerzetes az imádságra
megy, úgy mehessen oda, mint a
mennyei Jeruzsálembe. A kaput a
templom védőszentje, Szent Már-
ton képe díszíti. 

A kerengőfolyosó által körül-
ölelt kis belső kertet gyakran Para-
disumnak nevezték, a középkorban
gyógynövényeket termesztettek itt
a szerzetesek. �

További információk:
www.pannonhalmifoapatsag.hu

PANNONHALMA / Győr-Moson-Sopron megye «

Ne hagyjuk ki az apátsági pin-
cészet meglátogatását sem!
A finom nedűknek évszáza-

dos hagyományuk van: a 996-ban
itt letelepedett bencés szerzetesek
élesztették újjá a vidék római alapí-
tású szőlő- és borkultúráját. 

Az 50 hektáros szőlőterület
négy különböző dűlőjének talaja
markánsan különbözik, így széles a
választék az itt készülő borokból.
Válogathatunk például a klasszikus
fajtaborok közül, amelyek felvonul-
tatják az egyes szőlőfajták – mint a
rajnai és olaszrizling, a fűszeres
tramini, a sauvignon blanc, a pinot

noir – legszebb fajtajelleges jegyeit.
Az apátsági pincészet úgynevezett
két alapbora az elérhető árú Tricol-
lis fehér- és vörösbor, és rozé. 
A népszerű rajnai rizlingből készül a
pincészet büszkesége, a dűlősze-
lektált és fürtválogatott Prior, s ne
feledkezzünk meg a tölgyfa hordó-
ban érlelt,  kivételes illat- és színvi-
lágú fehér és vörös Hemináról sem.
A látványborászatban nemcsak az
apátsági borokat  kóstolhatjuk
meg, hanem betekintést nyerhe-
tünk a bencés szőlő- és borkultú-
rába, s abba, milyen utat tesz meg
a szőlő a tőkétől a poharunkig. �

Kiváló hazai és nemzetközi elő-
adókkal csábít a 15. Pannon-
halmi Jazznyár.  

A borteraszon idén fellép az Enyedi
Sugárka Jazz Tett a latin jazz
gyöngyszemeivel, majd a Random
Trip formáció mutatkozik be egy
improvizatív műsorral és Dés
Lászlóval. Sárik Péter zongorista
triója magyar dalok feldolgozásából
álló friss anyagot prezentál Falusi
Mariann-nal, a Loop Doctors a mo-
dern elektronikus irányzatokat a
jazz játékos elemeivel vegyíti, és fel-
lép a többszörös Grammy-díjas
Brandon Fields amerikai szaxofonos
is. A Viator Jazzvacsorák sorát a
Vintage Dolls koncertje adja, mely

az 1930-as és ’40-es évek hangu-
latát idézi meg, a kor dalainak már-
már elfeledett stílusát felelevenítve
s kicsit át is alakítva. A vacsoraest
főszereplője lesz a Czirják Csaba
Trió is jazzsztenderdekkel, bartóki
és népzenei tradíciókból táplálkozó,
jazz-rockos elemeket is ötvöző sa-
ját zenékkel. Az augusztusi záróak-
kordot pedig nem kisebb formá-
tumú csapat szolgáltatja, mint az
Egri Drive Stuff, a legkiválóbb hazai
jazzistákkal, mint Egri János Jr. és
Szakcsi Lakatos Róbert, válogatott
önálló szerzeményeket és ismert
jazzmelódiák populárisabb átdolgo-
zásait felvonultatva a funky, a soul,
a latin és a világzene gyökereire
építkező groove-os lüktetésben. �

KÓSTOLJA MEG 
AZ APÁTOK BORAIT! 

JAZZCSEMEGÉK 
FESTŐI KÖRNYEZETBEN

Pannonhalmán járva 
ne hagyjuk ki a helyi 

finomságokat sem, pél-
dául a híres pannon-

halmi levendulából 
készült limonádét vagy

a levendulás krémest 
a városka központjában

lévő apátsági Pausa
cukrászdában!  

„

Tudta? Az apátság egyik leglélegzetelállítóbb pontja 
a XIX. századi díszes klasszicista könyvtár.
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SOPRON / Győr-Moson-Sopron megye»

A Tűztorony Sopron jelképe, barokk
hagymakupolája a kétfejű sassal 58
méter magasra emelkedik, így a vá-
ros több pontjáról is jól látható. 

A torony római kori falmaradvá-
nyokra épült a XIII. században, re-
neszánsz körerkélye az 1676-os
pusztító tűzvész után készült el. A
szélforgó kétfejű sas, amely a vá-
rosban  zajlott koronázások emlékét
őrzi. 

A Tűztoronyban egykor szolgála-
tot teljesítő őröknek sokrétű felada-
tuk volt. Figyelmeztették Sopron la-
kóit, ha tűz ütött ki valahol vagy ha
ellenség közeledett, ők kezelték a
toronyórát, kürtszóval jelezték az
idő múlását, sőt, egy ideig a torony-
őrök voltak a városi zenészek, ők
muzsikáltak a városi ünnepeken,

esküvőkön, temetéseken. A torony
körerkélyéről, ahova a  látogatók kö-
zel 200 csigalépcsőn juthatnak fel,
páratlan kilátás nyílik a belvárosra
és a Sopront körülölelő Lőverekre,
tiszta időben pedig az Alpok közeli
vonulatai is látszanak. 

A LEGHŰSÉGESEBB VÁROS 
A Tűztorony Fő tér felőli oldalát a
Hűségkapu díszíti, amely az 1921-
es népszavazásnak állít emléket.
Ekkor Sopron és környékének lakos-
sága népszavazáson döntötte el,
hogy  Magyarországhoz vagy Auszt-
riához tartozzon-e. Eredményekép-
pen Sopron magyar maradt, s ezért
kapta a Civitas Fidelissima, azaz a
„Leghűségesebb város” címet. A
kapu fölött látható szoborcsoport –

Kisfaludy Strobl Zsigmond alkotása
– Hungáriát ábrázolja, körülötte
Sopron polgáraival, amint kinyilvá-
nítják hűségüket.

A Hűségkút felől  jutunk be a Fő
térre, amelynek minden épülete
műemlék: a Tűztorony, a városháza,
a Patikaház, a Gambrinus-ház, a
Kecsketemplom, a Kossow-ház, 
a vármegyeháza, a Fabricius-ház, 
a Lackner- vagy Generálisház, a
Storno-ház. 

ÉRTÉKES GYŰJTEMÉNYEK
Az utóbbi, ez a palotaszerű barokk
sarokház Sopron egyik legszebb
épülete, ahol még Mátyás király is
vendégeskedett. Jellegzetessége a
kétemeletes, gazdag díszítésű, ke-
rek sarokerkély, a Festetics-címer-

rel díszített toszkán, közrefogott
kosáríves kapu és a pelikános ko-
pogtató.

Storno Ferenc több pusztulásra
ítélt értéket mentett meg, mellyel
megteremtette a híres Storno-
gyűjtemény alapjait. A régiségekkel
és a családtagok alkotásaival be-
rendezett enteriőrök képet adnak a
XIX. század végének lakáskultúrájá-
ról. A kiállítás darabjait értékes bú-

Sopron kétszáznál több műemlékével egyedülállónak számít
hazánkban; ódon hangulatú, barokk óvárosával és gótikus
templomaival az egyik legkedveltebb kirándulóhely. 

SÉTA A MÚLT 
TANÚI KÖZÖTT 

Sopron hazánk egyik legré-
gebbi települése, kétszáznál
több műemlékével a budai
vár után következik, területé-
nek több mint a fele műem-
lékvédelem alatt áll. 

TUDTA?

Egykor a Tűztoronyból 

trombitaszóval jelezték, ha

valahol a városban tűz ütött

ki, ellenség vagy előkelőség

közeledett, esetleg bor-

szállítmány érkezett 

a városba.

TUDTA?
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torok, fegyverek, porcelán- és üveg-
munkák képezik, amelyek a második
emeleti szobákban tekinthetők
meg.

A szintén a Fő téren álló Fabricius-
ház érdekessége, hogy a ház alatt
római fürdő maradványaira leltek a
régészek. Pincéjében Scarbantiából,
a római kori Sopronból, illetve a kör-
nyékéről előkerült kőemlékek – sír-
kövek, oltárkövek, szobrok,  szarko-
fágok – láthatók. Az emeleteken a
XVII. és XVIII. századi polgári lakás-
kultúra változását korabeli tárgya-
kon és bútorművészeti remekeken
követhetjük végig. 

A KECSKE KINCSE
A belváros éke a Nagyboldogasz-
szony-templom, más néven Kecs-
ketemplom – melyet a Sopronban
élő ferences szerzetesek építettek
a magyar gótikus építészet egyik
legkiemelkedőbb alkotásaként. A
rendet 1787-ben II. József felosz-
latta, népies nevén a Kecsketemp-
lom a bencések temploma lett. 

A Nagyboldogasszony tiszteletére
szentelt templom onnan kapta né-
pies nevét, hogy a kecske az épít-
tető Geisel család  címerállata volt.
Ábrázolása több helyen megjelenik,
a 47 méter magas torony homlok-
zatától az ezüstmezőben lépdelő
kecskével díszített címerig a karza-
ton. Sőt, a szájhagyomány szerint a
templom egy kecske által kikapart
kincsből épült. 

A templom falai között királyné-
kat és királyt is koronáztak, ország-
gyűlések színtere volt, a XVII. század
közepén pedig a nemesi családok
közül az Esterházyak és a Széché-
nyiek is ezt a templomot választot-
ták családi temetkezőhelyül. A déli
oldalhoz csatlakozó kolostor copf
stílusú kapuja vezet a káptalante-
remhez, amely ima-, majd temetke-

zési helyként szolgált, végül Lo-
retto-kápolna lett. A templom be-
rendezése építészetileg több kort
tükröz: a mozgalmas, levéldíszes
vagy torz emberfejes gyámkövek, a
szép boltozat és a finom kőrácsok a
középkor, a gótikus hálóboltozat
alatti, szobrokkal gazdagon díszített
oltárépítmény a XVIII. század ízlés-
világát és életérzését tükrözi. �

SOPRON / Győr-Moson-Sopron megye «

A Fő tér alaprajza, 
épületeinek elhelyezkedése 

a XIII. század óta 
változatlan, minden 

épülete műemlék.



TUDTA?

Héderváron őrzik első 

Khuen-Héderváry Károly 

szívét és a híres Fekete

Madonna-szobrot.  

Viczay, valamint a Khuen család
egyesített címerét láthatjuk. 

A lorettói kápolna szoborfülké-
jében megcsodálhatjuk Szűz Mária
ébenfából faragott, 500 éves szob-
rát. Évszázados hagyomány, hogy a
szobrot minden ünnepre felöltözte-
tik, több garnitúra ruhája is van. 

VÁNDOROK ÉS LÁBFÁJÓSOK 
A Darnózselibe vezető út mentén,
bal oldalon áll a nyolcszögletes
Szent Peregrinus-kápolna. A ha-
gyomány szerint Viczay Jób fele-
sége, Ebergényi Eszter emeltette
1709-ben a lábfájósok és vándorok
védőszentjének tiszteletére. A helyi
monda szerint egy főrangú hölgy
Franciaországból gyalog jött Hé-
dervárra, s mivel az út teljesen
elcsigázta, a mezővárosba érve (a
kápolna helyén) összeesett. A kas-
télyba vitték ápolni, ahol lázálmá-
ban megjelent előtte Szent Pereg-
rinus és meggyógyította. Hálából
kápolnát építtetett a szent tisztele-
tére és megfestette megmentőjé-
nek képét úgy, ahogyan álmában
látta.

A LEGÖREGEBB TANÚ 
Minden bizonnyal Magyarország
legidősebb fája a Boldogasszony-
kápolna mellett álló Árpád-fa. A te-
kintélyes méretű kocsányos tölgy a
néphit szerint már ezeréves, s an-
nak idején Árpád fejedelem a tör-
zséhez kötötte a lovát, amikor sere-
geivel 907-ben itt pihent meg a
pozsonyi csatába készülvén. Ennyi a
legenda, valójában azonban az Ár-
pád-fa „csak” 700–800 éves lehet.

Az 1942 óta védett tölgyfa,
amely 2014-ben elnyerte Az év fája
címet, sajnos korhadásnak indult, s
négy hatalmas ágából már csak
egy van életben. A fa alól össze-
gyűjtött makkokból új fákat ültet-
tek, hogy megőrizzék, továbbvigyék
az öreg tölgy legendáját. �

További információk:
www.hedervar.hu 
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Akár egy családi biciklitúra
ideális helyszíne is lehet Héder-
vár, ahol többek között Magyar-
ország legöregebb fája és a Fe-
kete Madonna vár. Sőt, még a
krumplibogár is szobrot kapott. 

Hédervár ékessége a Boldogasz-
szony-templom és -kápolna, amely
1300 körül épülhetett, s egyszerre
volt plébániatemplom, Mária-kegy-
hely, valamint a Héderváry család
temetkezőkápolnája. Később neo-
gótikus stílusban átépítették, de a

keleti falán még beazonosítható
egy eredeti, román kori ablak. 
A kápolna falában öt vörös márvány
sírlap látható, balról Héderváry Kont
Istváné. A templomhoz utólag épí-
tett lorettói kápolnában díszes urna
őrzi az első Khuen-Héderváry Ká-
roly szívét. Ugyancsak itt több
ezüsturna áll, ezeket családi címe-
rek és szimbolikus jelek díszítik: ha-
lálfej, a feltámadás angyala pálma-
ággal, és lepke, az eltűnő élet
szimbóluma. Az asztaloltár mögött
a császári, királyi és a Héderváry, a

Valószínűleg nem sok helyen
emelnek szobrot egy bogár-
nak, de Héderváron pont ez
történt: az 1997-ben felállított
krumplibogárszobor annak
emlékét őrzi, hogy 1947-ben
Héderváron látták meg elő-
ször a származási helyéről
kolorádóbogárnak is nevezett
kártevőt. A szobor a kártevő
ellen hihetetlenül gyorsan ki-
bontakozó országos méretű,
szervezett növényvédelem
előtt is tiszteleg. 

SZOBROT KAPOTT 
A BOGÁR 

A SZIGETKÖZ
GYÖNGYSZEME 

A híres Árpád-fa – egy ősi kocsányos tölgy – 700-800 éves is lehet. 



DARU 
GYŐR KFT.

Daruzás felsőfokon! 
Bízza ránk a magasságot!

Autódaru-kezelő 
munkatársak 
jelentkezését  

várjuk!

Telephely: 
9028 Győr,  

Fehérvári út 75.

E-mail: 
darugyor@gmail.com

Mobil: 
+36-30/3400-500, 
+36-30/473-8942

Pihenés nyugodt,  
falusi környezetben

Szeretettel várjuk 
Sokorópátkán!

www.sokorofogado.hu  

Tel.: 06-20/389-1323 

CSALÁDIAS PANZIÓNKAT AJÁNLJUK ÖNNEK, HA SZERETNE  
VIDÉKEN, EGY CSENDES HELYEN KIKAPCSOLÓDNI.

SZOLGÁLTATÁSAINK:  
étterem, játszószoba (35 m2), kültéri medencék, játszótér,  
horgásztó, lovaglás,  lovas kocsikázás, túrázási lehetőség. 

WELLNESS-SZOLGÁLTATÁSAINK:  
szauna, pezsgőfürdő, masszázs.

Lakossági, közületi apró- és  
gyászhirdetés feladása:

• gyorsan • egyszerűen • online.

Hirdessen  
a megyei napilapokban
otthonról, kényelmesen!
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Árpád-kori templomunk Magyaror-
szág román kori gyöngyszeme,
egyszerre hasonlít középkori vár-
kastélyra és fedezzük fel benne a
híres jáki templommal való hason-
lóságot. Ez egyben az egyik legré-
gebbi templomunk is, hiszen a XIII.
század elején épült, s egykor ben-
cés apátsági templom és középkori
monostor volt. Az apátságot már
egy 1199-es keltezésű oklevél is
említi – külső falára az 1206-os év-
számot vésték –, védőszentje Szent
Jakab apostol lett, akinek Santiago
de Compostela-i sírját zarándokok
milliói keresik fel évente.

CSODÁS FARAGVÁNYOK 
A Szent Jakab-templom tökéletes
úti cél azoknak, akik a mindenna-
pok rohanásából kiszakadva, a
templom elmélkedésre ösztönző
csendjére vágynak, s azoknak is,
akik a középkor építészetének egyik
legszebb magyarországi alkotásá-
ban, történelmünk több mint 800
éves tanújának szépségében sze-
retnének gyönyörködni. 

A kéttornyos, háromhajós
templom kváderkövein rábukkan-
hatunk az egykori építők bevésett
jeleire. A XIX. században készült, de

a román korhoz illő oltár és míves
szószék csodálatos mestermunka,
akárcsak a díszesen faragott osz-
lopfők és az eredeti keresztbolto-
zatok. 

A főhomlokzat legfőbb dísze a
befelé lépcsőzetesen szűkülő főka-
punál a gazdag inda- és akantusz-
levél-faragások melletti két férfifej,
ezekről a helyi hagyomány azt
tartja, hogy az építőmestert és az
építtető apátot formázzák, valószí-
nűbb azonban, hogy a két fej a
rossz és a jó megtestesítője.

ÉVSZÁZADOK VIHARÁBAN 
Fennállása több mint nyolc évszá-
zadában számos veszély fenye-
gette a templomot. 1242-ben a ta-
tárok, majd Ottokár cseh király
katonái dúlták fel, a XV. században
pedig a németek gyújtották fel a
kolostort és a templomot. 1478-
ban Mátyás király visszaadta az
apátság birtokait, hogy helyreállít-
hassák a bevételekből az épületet.
1529-ben a törökök gyújtották fel
az apátságot, ekkor hagyták el a
bencések az épületet, s Pannonhal-
mára költöztek.

A romos apátságot 1631-ben a
jezsuiták kapták meg, néhány éven

belül az épületeket helyre is állítot-
ták. A jezsuiták rendjük 1773-as
feloszlatása után elhagyták Lé-
bényt, a kolostor másodszor is el-
néptelenedett.

A birtokok többségét a Zichy
család szerezte meg, ők a templo-
mot a falunak adták át, így lett
1830-ban Lébény plébániatemp-
loma. 

RÉGI POMPÁJÁBAN 
LÁTHATÓ 
Bár a történelem viharai nyomokat
hagytak a templomon, ma már fel-
újítva, a régi pompájában várja a
zarándokokat, látogatókat. A legna-
gyobb felújítás a XIX. század ’60-
as, ’70-es éveiben történt – csak a
belső restaurálás három évig tar-
tott –, ekkor nyerte el az épület a
mai megjelenési formáját, s ekkor
készültek új üvegablakok és a Há-
romkirályok imádása című freskó
is. Tíz éve a tető, a párkányok és a
kövek is megújultak. 

A bélletes kapu felett ez olvas-
ható: „Íme újjászülettem, s az ép-
ség újra megadatott nékem.” �

További információk:
www.szentjakabtemplom.hu

Lenyűgöző belső terével, impozáns megjelenésével mindenkit megérint a lébényi
Szent Jakab-templom. A román stílusú műemlék mellett a híres lébényi tölgyerdőben
is érdemes egy sétát tenni. 

NYOLCSZÁZ ÉVES TANÚ 

A híres Camino de Santiago
zarándokút magyarországi
szakaszának kegyhelye Lé-
bény. Az út teljesítéséhez in-
dulhatunk Budapestről vagy
Tihanyból, majd a Dunántúl
változatos tájain haladva jut-
hatunk el a hazánkban egye-
dülálló Szent Jakab-kegy-
helyre, Lébénybe. Utunkat
Szlovákia és Ausztria felé
folytathatjuk, akár egészen
Santiago de Composteláig. 
A zarándokutat sárga fésűs-
kagylójelek mutatják.

A SZENT JAKAB-
ZARÁNDOKÚT
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Igazi hansági családi program
lehet az Osli és Bősárkány kö-
zött félúton található Esterházy
Madárvártánál induló Hany Is-
tók tanösvény meglátogatása. 

Az 5 km hosszú séta a fokozottan
védett Csíkos-éger erdő, majd a Ki-
rály-égeres mellett vezet a Király-
tóig; a sűrűn benőtt tó környékén
találták meg állítólag egykor Hany
Istókot. 

Útközben számos állat- és nö-
vényfajt láthatunk: a lombkorona-
utaktól távol eső része szürkegém-
telepet rejt, az utak menti ágakon
csilpcsalpfüzikék, barátposzáták,
erdei pintyek ugrándoznak, a csa-

tornák és vízzel borított területek
felől a vöröshasú unkák hangja hal-
latszik. Egy kis kitérővel az egykori
lápszigeteket látogathatjuk meg, a
dombok körüli lápréteken olyan
szemet gyönyörködtető növények
virítanak, mint a mocsári kosbor, a
buglyos szegfű és a tömegesen
nyíló sárga nőszirom. 

A tanösvény utolsó szakasza az
erősen elöregedett állományú Ki-
rály-égeres mellett vezet. A sok he-
lyen elszáradt, megcsonkult, de
még így is méltóságteljes fák alatt
kutyabenge és kányabangita szegé-
lyezi az utat. A nedvesebb részeken
mocsári pajzsika összefüggő foltjai
teszik vadregényessé az erdő alját. 

Az út végén, a Király-tó partján
álló kilátótoronyból szemlélhetjük

meg a tavat és a jöttünkre a gyéké-
nyes közt menedéket kereső szár-
csák és cigányrécék menekülő kis
csapatait. 

ŐSI MAGYAR FAJTÁK 
Az őshonos magyar háziállatokat és
a környék sokszínű állatvilágát is
megismerhetjük a Fertő–Hanság
Nemzeti Park lászlómajori bemuta-
tóhelyén. Az Esterházyak egykori
gazdasági központjában interaktív
és látványos kiállítások, természet-
ismereti játékokkal teli élményös-
vény és játszótér várja a családo-
kat, a majorság udvarán pedig
olyan régi magyar háziállatfajtákat
láthatunk, mint a szürke marha, a
házi bivaly, a racka juh vagy az ősi
magyar baromfifajták. �

HANSÁG / Győr-Moson-Sopron megye «

TIPP 
Az út végén,
a Király-tó partján 

álló kilátótoronyból 

szemlélhetjük meg a tavat 

és élővilágát, például 

a szürke gémet.

HANY ISTÓK
NYOMÁBAN 

1749-ben a hansági lápvidé-
ken furcsa szerzetet fogtak a
kapuvári halászok. Nyolc-tíz
éves gyermek lehetett, kéz-
és lábujjai között a legenda
szerint úszóhártya feszült, 
kígyókkal, békákkal, nyers
hallal táplálkozott. A fiú mez-
telen volt, és ha embert pil-
lantott meg, azonnal a vízbe
ugrott, és úgy úszott, mint a
hal. A kapuvári templomban
meg is keresztelték, az István
nevet kapta. Majd egy évig élt
a várban, megette már a főtt
ételt, elviselte magán a ruhát,
de aztán egyszer a vártól
nem messze folyó Rábába
ugrott és leúszott a Hanyba.
Soha többé nem találták
meg. Történetét még Jókai
Mór is „megénekelte” a Név-
telen vár című regényében.

HANY ISTÓK 
LEGENDÁJA A Fertő–Hanság Nemzeti Park

különleges élővilágot véd: itt
költő és vonuló vízimadarakat,
ritka növénytársulásokat,
kétéltű- és hüllőfaunát. 

„

Bivaly és rackajuh is 
látható Lászlómajorban. 

Tudta? Az 5 km hosszú tanösvény a gyerekeknek is
sok felfedezni valót kínál, két óra alatt végigjárható.   



TUDTA?

A kastély csak tárlatvezetéssel

látogatható; az alapvezetésen

kívül vásárolhatunk exkluzív

belépőt és benevezhetünk

színháztörténeti 
túrára is. 
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Az Esterházy „Fényes” Miklós épít-
tette főúri rezidencia messze földön
híres volt, Bécsből is gyakran érkez-
tek látogatók – köztük Mária Terézia
– a barokk-rokokó stílusú kastélyba.
Már csak azért is, mert ott pezsgő
kulturális élet fogadta a kor arisz-
tokratáit, itt dolgozott többek kö-
zött Joseph Haydn is évtizedekig,
aki Eszterházát az európai magas
kultúra egyik centrumává tette. 

A felújított kastély ma a máso-
dik virágkorát éli. Már a kastély-
szárnyak ölelte díszudvar is lenyű-
göző, eredetileg ünnepi ceremó-
niákat, felvonulásokat tartottak itt.
A míves kovácsoltvas főkapun át
belépve elámulunk a kor pompáját

felidéző, sárkányölő jeleneteket áb-
rázoló szökőkutak, vízköpők, fara-
gott erkélyek és díszlépcső láttán. 
A belső udvart neobarokk díszkertté
alakították, ahol szabályos pázsit-
ágyások, csobogó falikutak és több
ezer virág között sétálhatunk.

POMPA ÉS RAGYOGÁS
A kastély mind a 126 szobája gaz-
dag rokokó díszítéssel és berende-
zéssel készült. A főépületben kap-
tak helyet a hercegi lakosztályok
mellett a rokon családok lakosz-
tályai, a különböző hercegi gyűjte-
mények és a képtár, de a főépület-
hez tartoznak a főbejárat melletti
gránátosházak is, melyeket a her-

cegi testőrség számára emeltek.
A Sala Terrena (nyári hűsölő) a
földszinti hercegi lakosztályok egyik
gyöngyszeme. Télikertszerű kialakí-
tásával átmenetet képez az épület
és a kert között, terét áttört pillé-
rek, falait gazdagon díszített rokokó
stukkó ékesíti. 

Az emeleti nagyterem mennye-
zeti freskójával és az évszakok
szobraival igazán ámulatba ejtő, tíz
aranyozott puttó jeleníti meg a mű-
vészeteket és az úri mulatságokat,
mint a verselés vagy a vadászat. 

KÍNA BŰVÖLETÉBEN 
Különleges pontja a kastélynak a
kínai lakkszoba, amely a XVIII. szá-
zadi Európa keleti művészet iránti
érdeklődését jelzi. A Kína-divat a
barokk és rokokó művészet megha-
tározó elemévé vált, Eszterházán
kínai pavilon, egzotikus faliképek,
bútorok és dísztárgyak tömege állít
emléket a Távol-Kelet művészeté-
nek. A lakkszoba falait 250 éves, Kí-
nában készült paravánok borítják,
rajtuk korabeli vadász- és egyéb je-
lenetekkel, mellettük kínai kerámia-
figurák és más dísztárgyak. 

RÓZSÁK BIRODALMA 
A központi rész koronája, a Belve-
dere hatalmas terének ablakaiból
elénk tárul a csodás kastélypark. A
300 hektáros franciakertet a ver-
sailles-i kastély parkjáról mintáz-
ták, a mértani pontossággal kiala-
kított sugárutak és fasorai között
szobrokkal díszített terek álltak. 

A kastély rendkívüli látvány- és
illatélményt ígérő rózsakertjében

220 méter hosszú, futórózsákkal
befuttatott lugasban illatoznak a vi-
rágok. A helyreállított korabeli lu-
gasrendszerben 300 magyar neme-
sítésű rózsafajta 8000 töve díszlik. 

A MUZSIKAHÁZ, HAYDN OTTHONA 
A XVIII. században ez az épület volt
a hercegi zenészek, közöttük Jo-
seph Haydn otthona, aki itt kompo-
nálta remekműveit. Az épületben
jelenleg polgármesteri hivatal,
könyvtár és a helyi zeneiskola mű-
ködik, de kultúrtörténeti jelentő-
ségű hanganyaga, kottagyűjtemé-
nye is megtekinthető a Joseph
Haydn-emlékszobában. �

További információk:
www.eszterhaza.hu

Impozáns díszudvar, mesés bálterem, romantikus rózsakert  – a fertődi Esterházy-
kastélyban minden megvan, amit egy pompás főúri kastélytól elvár az ember. 

A MAGYAR VERSAILLES

A díszudvar valóban úgy néz
ki, ahogy az egy igazi főúri
kastélyhoz illik: hatalmas
díszkút, grottók, formára
nyírt bokrok, puttókkal díszí-
tett díszlépcsők, a barokk
pompa jegyei mindenütt. 

MÁRVÁNY DÍSZKÚT 
AZ UDVARON

Tudta? A kastély fejedelmi lakosztályainak nagytermében lenyűgöző 
freskó és mitológiai témájú olajfestmények ejtik ámulatba a látogatókat.
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E kisvároshoz köthető Széche-
nyi István – a legnagyobb ma-
gyar – és az egész Széchenyi
család élete. Múzeumi gyűjte-
ménye a legnagyobb az ország-
ban, amely egy történelmi sze-
mélynek állít emléket. 

A kastély a korai klasszicizmus
pompás emléke, Magyarország
kastélyépítészetének egyik kiemel-
kedő alkotása. 

Emeleti termeiben Széchenyi
István közéleti munkásságát, gaz-
dasági tevékenységét, műszaki al-
kotásait szemlélhetjük meg. A
nagyteremben látható a kastély
egyetlen megmaradt rokokó kály-
hája, a falakon pedig neves művé-
szek Széchenyi Istvánt és a család
más tagjait ábrázoló festményei
láthatók.

Megismerhetjük többek között a
folyószabályozásokkal, gőzhajózás-
sal, selyemhernyó-tenyésztéssel
kapcsolatos emlékeket, de a Lánchíd
építésének történetét is nyomon kö-
vethetjük, a kiállítás különleges da-
rabja például az alapkőletételnél
használt ezüst vakolókanál.

A Széchenyi-szárny emeletén
az Országos Műszaki Múzeum

anyaga kapott helyet, bemutatva a
magyar ipar Széchenyitől a XX. szá-
zadig tartó időszakát.

A kastélyon kívül méntelep, vé-
dett park  és csodás, több mint két
kilométer hosszú – még a XVIII.
században ültetett – hársfasor is
található Nagycenken.  

A plébániatemplom mögötti te-
mető közepén áll a Széchenyi csa-
lád temetkezési helyéül szolgáló
mauzóleum. A sírbolt egy ovális ba-
rokk kápolnából  és klasszicista
előcsarnokából áll, a görögös hom-
lokzat közepén két dór oszlop kö-
zött nyílik a bejárat.

A kápolna oltárképén Krisztus
mennybemenetele látható,  az
1800-as évekből származó orgo-
náján Liszt Ferenc is játszott. Az ol-
tártól jobbra nyílik a családi kripta
kőkeretes lejárata, amelynek szűk
lépcsője felett ez olvasható: „Vol-
tunk mint ti, lesztek mint mi: por és
hamu.”

A kápolnában, feliratos sírkő
mögött nyugszik Széchenyi István
és felesége, Seilern Crestentia. Az
előcsarnok alatti, kereszt alapú fo-
lyosó sírkamráiban 47 Széchenyi-
leszármazott földi maradványai
kaptak helyet, köztük a Nemzeti
Múzeumot alapító Széchényi Fe-
renc és neje. Ugyancsak itt találjuk
Széchenyi Pál kalocsai érsek üveg-
koporsóját, és közelében azt a vas-
ládát, amelyben Széchenyi István –
az öngyilkos golyó által kiszakított
– koponyacsontját láthatjuk. �

További információk:
www.szechenyiorokseg.hu 

A LEGNAGYOBB 
MAGYAR OTTHONA

Tudta? A barokk kápolna alatti

kriptában nyugszik Széchenyi István

és felesége, Seilern Crescentia. 

Történelem a síneken 
A nagycenki Széchenyi Múzeumvasút Fertőbozt köti össze a nagy-
cenki Széchenyi-kastéllyal, 3,6 km hosszan. A kisvasút felidézi a
régmúlt idők utazásainak hangulatát, romantikáját. Járműparkja
a gazdasági vasutakról megmentett különféle kocsikból áll, fel-
fedezhetjük a Magyarország egyes vidékein egykor közlekedtetett
mozdonyokat, vasúti kocsikat és kipróbálhatjuk a vonathintát, 
valamint a gőzösmókuskereket. 
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A MÚLT NYOMAIT ŐRZIK A FALAK 

A NAPISTEN 
NYOMÁBAN

Ősi idők élőlényeinek nyomait
őrzi a Fertőrákosi Kőfejtő – az
UNESCO Világörökség része –,
ahol egyedülálló koncertél-
ményben is részünk lehet. 

A Fertőrákosi Kőfejtő tavasztól
őszig látogatható, belső területe
többfunkciós, az ember és a termé-
szet formálta barlangot – egy nem
szokványos kiállító- és játszóhelyet
– rejt. A barlangbelsőben kialakított
témapark látványos formában mu-
tatja be a terület természeti, kőzet-
tani és őslénytani értékeit. 

ŐSBÁLNA ÉS FOSSZÍLIÁK 
Az őslénytani bemutatón, miközben
áthaladunk az Időalagúton, a Mio-
cén tenger csarnokán, a Kőbányá-
szat és a Kőfaragás csarnokán,
megismerhetjük például a területen
fejtett lajtamészkövet. A Fertőrákosi
Kőfejtő anyagát adó lajtamészkő
10–12 millió éve keletkezett, abban

az időben a környéket a Pannon-
beltenger borította. Sekély, meleg
vizében éltek azok a mészvázas vö-
rösmoszatok, amelyek hatalmas
iszaptömeget hoztak létre. A mész-
iszapba rakódott bele sokféle állat
teteme és növény maradványa: mo-
haállatok, osztrigák, fésűskagylók,
tüskésbőrűek, csigák és halak, sőt,
még cápafogak is. A bánya hatal-
mas termeinek falán és a 15–25
méteres oszlopain jól megfigyelhe-
tők a megkövesült állat- és növény-
maradványok, mementóiként a ré-
gen kihalt, ősi fajoknak. 

Életnagyságú ősbálna-, ős-
cápa-, ősdelfin-testrekonstrukciók,
őscápaállkapocs, fosszíliamásola-
tok, gerinces- és gerinctelen-ős-
maradványok várják a látogatókat,
akikhez filmvetítés és diorámák is
közelebb hozzák a múltat. �

További információk:
www.fertorakosikofejto.hu

Fertőrákos és az ausztriai Fer-
tőmeggyes között római kori
templomot rejt az erdő. A Mith-
ras-szentély a római napisten
előtt tiszteleg. 

A Mithras-szentélyek a II–IV. szá-
zadban élték virágkorukat a Római
Birodalom területén. A Római Biro-
dalomban kialakult misztérium
szerint az isten titkait nem ismer-
hette meg akárki. A felvett tagok-
nak először titoktartási fogadalmat
kellett tenniük, majd lépésről lé-
pésre, az egymásra épülő hét foko-
zat próbáinak teljesítése után jut-
hattak el a teljes beavatásig, a
tanok végső ismeretéig. A keresz-

tény korban a vallást elfelejtették,
barlangjait magukra hagyták. 
A Fertő partján álló szentély bolto-
zata beszakadt, az erdő növényzete
benőtte. Így telt el 1500 esztendő...

REJTETT ÜZENET 
A Mithras-barlang maradványait
1866 júliusában fedezték fel, egy
feliratos kultuszképet, oltárköveket,
oroszlánszobrokat, sírokat találtak
benne.  

A szentélyben látható 2x1,5 mé-
teres színes dombormű Mithras is-
tent ábrázolja, amint egy bikát nyom
térdével a földre, miközben a tőrével
ledöfi. Jobbról és balról Cautes, a
pirkadat és Cautopates, az alkony

szimbóluma áll, s felfedezhető az
egyenlő oldalú háromszög és a má-
gikus pentagramma ősi jelképe is. 

FÉNY DERÜL A TITKOKRA 
Előzetesen egyeztetett időpontban
tekinthetjük meg a Mithras-szen-
télyt, amelyhez a Fertő–Hanság
Nemzeti Parkon keresztül juthatunk
el, hogy bepillantást nyerjünk egy
2000 éves titkos vallásba. Útközben

megcsodálhatjuk a Fertő tavi pano-
rámát, valamint megismerhetjük
Hany Istók legendáját.

Az egyórás program során
megtudhatjuk többek között, hogy
miért volt titkos a Mithras-vallás,
miért pusztult el szinte mindegyik
Mithras-szentély, hogyan fedezték
fel a fertőrákosi barlangot, s fény
derül a barlangban látható kultusz-
kép rejtett üzenetére is. �

A kőfejtő nem csupán kiállítótér, hanem egyedülálló koncerthely-
szín is: a barlang egyik, 750 férőhelyes csarnokában különleges
hangulatú előadásokra ad lehetőséget a modern hang- és fény-
technikával felszerelt forgószínpad. Élő zenekaros koncertek, ko-
molyzenei szimfonikus hangversenyek, opera-előadások váltják
egymást, a monumentális kőfalak között idén fellép többek kö-
zött a Budapest Bár, a Recirquel Újcirkusz Társulat, Vastag Ta-
más, de felcsendülnek az István, a király népszerű dallamai is..

KÜLÖNLEGES KONCERTEK

TIPP 
A szentély 
óriási dombor-
művének rejtett
üzenete régóta
foglalkoztatja 
a tudósokat.

Fertőrákos területén 10–12

millió évvel ezelőtt a Pannon-

tenger hullámzott, az itt

bányászott lajtamészkőben

ma is láthatók megkövesedett

állati maradványok.

TUDTA?



»  A SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTAL ALAPÍTOTT SEMMELWEIS KFT. ORSZÁGOS VIZSGÁLÓPONTJAI
»  SZEMÉSZ SZAKORVOSOK, OPTOMETRISTA KONTAKTOLÓGUSOK,  

LÁTSZERÉSZMESTEREK ÉS SZAKKÉPZETT ELADÓK
»  A LEGKORSZERŰBB INFRASTRUKTÚRÁVAL FELSZERELT SZEMÉSZETI SZAKRENDELŐK
»  ÉRINTÉSMENTES, SZÁZAD DIOPTRIAPONTOSSÁGÚ SZEMVIZSGÁLAT
»  A RÉGIÓ EGYIK LEGNAGYOBB NAPSZEMÜVEG- ÉS OPTIKAIKERET-VÁLASZTÉKA
»  STANDARD ÉS PRÉMIUMMÁRKÁK, TOVÁBBÁ A NAGY VILÁGBRANDEK MODELLJEI EGY HELYEN
»  TÖBB MINT HÁROM ÉVTIZEDES TAPASZTALAT

VAS MEGYE:

TREND OPTIKA PALACE  SZOMBATHELY, FŐ TÉR 15/A +36-94/792-359

TREND OPTIKA SZOMBATHELY  SZOMBATHELY, FŐ TÉR 16.  +36-94/320-898

TREND OPTIKA SZOMBATHELY  SZOMBATHELY, SAVARIA TÉR 1/G +36-94/312-105

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE:

BELVÁROSI SZEMÉSZET  GYŐR, BAROSS G. ÚT 19.  +36-96/488-341

ZALA MEGYE:

DINTER OPTIKA  KESZTHELY, KOSSUTH LAJOS U. 30.  +36-83/314-285

ADMIRÁL OPTIKA  HÉVÍZ, DEÁK FERENC TÉR 1.  +36-83/342-060

ADMIRÁL OPTIKA  HÉVÍZ, KÖLCSEY FERENC U. 4.  +36-83/340-960

AZ EGÉSZ RÉGIÓ  
LÁTÁSÁRA FIGYELÜNK
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Vas megye központja, Szombathely
jellegzetes, háromszög alakú Fő
tere, a Szentháromság-szobor, 
James Joyce regényíró szobra, a
Császárkő, a bronz városmakett és 
a belvárosi szökőkutak a turisták
kedvelt állomásai. Itt már láthatók
az Európát átszelő Via Sancti Mar-
tini, vagyis a Szent Márton-útvonal
térkövei is, amelyek jelzik: ez Szent
Márton szülővárosa. Az út a francia-
országi Tours-tól egészen a vasi
megyeszékhelyig vezet, így évente
több ezer zarándok érkezik Szom-
bathelyre. A tours-i püspök több
mint 1700 évvel ezelőtt Savariában
látta meg a napvilágot, a Szent Már-
ton téri látogatóközpontban számos
érdekességet megtudhatunk Európa
legnépszerűbb szentjéről. 

Belvárosi sétánk következő ál-
lomása lehet a Rákóczi Ferenc ut-

cában épülő új kulturális negyed, a
Savaria Szimfonikus Zenekar ott-
honát jelentő Bartók Teremmel, a
Szombathelyi Képtárral, az Iseum
Savariense Régészeti Műhely és
Tárházzal, valamint a Schrammel-
gyűjtemény számára hamarosan
helyet kínáló egykori Éva-malom-
mal. Az utóbbi két épület felújítása
éppen zajlik, de a közöttük álló
Iseum most is kihagyhatatlan cél-
pont. A vallástörténeti múzeum pá-
ratlan régészeti leletanyaga bemu-

SZOMBATHELY, 
A 2000 ÉVES VÁROS
Az Iseum kiállítótere, a Borostyánkőút egy szakasza, 
Szent Márton szellemi, vallási és kulturális hagyatéka, 
valamint a jellegzetes barokk Fő tér igazolja: ez a város 
már kétezer éve jelen van Európa szívében. 

Csónakázótó: a város zöld szíve
A belvároshoz közeli zöldövezetben horgászstégeket, futópályát,
felnőttjátszóteret alakítottak ki, s kajakozási és csónakázási lehe-
tőség is várja a látogatókat. A tótól pár száz méterre, ha átme-
gyünk az Arany-patak hídján, látható a Kalandváros megannyi
kültéri játszóeszközzel és a Sportliget számos szabadtéri sportpá-
lyával, mászófallal.

Tudta? A püspöki palota

hazánk egyik legszebb késő

barokk, copf stílusú épülete.
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tatja, hogy a császárkorban milyen
tisztelet övezte a római isteneket, s
bepillanthatunk az antik ember
mindennapjaiba is. 

Innen mindössze pár perces
sétával átérünk a Berzsenyi térre: a
Megyeháza barokk stílusú épülete
és a Smidt Múzeum előtt elhaladva
pazar látványt nyújt a székesegy-
ház és a püspöki palota. A látogatót
a Püspökkert további sétára csá-
bítja; a Romkert sétányról megte-
kinthető Savaria maradványainak
legnagyobb egybefüggő részlete,

így a Borostyánkőút egy szakasza
is. A bazaltborítású úton
egykor a római légiók
és kereskedők is jár-
tak, a fontos keres-
kedelmi útvonal
ugyanis Rómát kö-
tötte össze a
Balti-tengerrel. 

A HARMADIK 
LEGNAGYOBB 
1955-ben egyedülálló
régészeti leletekre, az egyip-
tomi eredetű Ízisz istennő templo-
mának márványfaragványaira buk-
kantak Szombathelyen. A savariai
szentély a ma ismert Ízisz-templo-
mok sorában – az alexandriai és a
római után – a harmadik legna-
gyobb volt. De ez az egyedüli, ame-

lyet szinte teljesen egykori pompá-
jában, rekonstruált antik

templomként, páratlan
régészeti tárlattal

nyitottak újra. 

HA NEMCSAK 
SZÉPET, 
ÉRTÉKEST IS 

KERES
Szombathely első

püspökét sokan a vá-
ros második alapítója-

ként emlegetik, a székesegy-
ház, a Püspöki Palota és az
Eölbey-ház építése, az első szom-
bathelyi nyomda, a líceum, a köz-
könyvtár és a Sala Terrena, vagyis
az ország első kőtárának megalapí-
tása is az ő nevéhez fűződik. 

Az egyházmegyei gyűjtemény
és látogatóközpont méltán viseli
Szily János nevét. Itt láthatók a
többi között a XIII. századból szár-
mazó zsolozsmáskönyv, a francia
felvilágosodás idején keletkezett
Enciklopédia eredeti példánya, a
Huszita Biblia, Luther Márton és
Rotterdam Erasmus által fordított
Bibliák, valamint Giovanni Battista
Piranesi olasz mester metszetei. 
A látogatóközpontban emellett
ámulhatunk a sárga szalon, a
Szent Pál és a metszetterem gyö-
nyörű berendezésén, sőt, felmehe-
tünk a székesegyház tornyába is,
hogy madártávlatból is megcso-
dálhassuk a várost. �

További információk:
latogatokozpont.martinus.hu

SZOMBATHELY / Vas megye «

Tudta? Az Iseum egy 1955-ben

talált egyedülálló jelentőségű

régészeti leletre, az egyiptomi

eredetű Isis istennő templomá-

nak maradványaira épült.

A belvárostól három kilomé-
terre található a Parkerdő. A
majdnem 300 hektáros terü-
leten a pihenni vágyókat vál-
tozatos időtöltési lehetőségek
várják: pikniktér, mintegy 2,5
kilométeres Cinege tanös-
vény, futófolyosó, túraútvonal
és játszótér számos lehetősé-
get teremt a kikapcsolódásra. 

TIPP

A Szent Márton-templom 

előtt Rumi Rajki István 

szobrászművész alkotása 

a tours-i püspököt ábrázolja, 

ahogyan megkereszteli 

édesanyját. 

TUDTA?

A Szent Márton-templom a legenda szerint Szent Márton szülőháza
felett épült; a kápolna bejáratánál az volt olvasható: „HIC NATUS EST

SANCTUS MARTINUS”, azaz „Itt született Szent Márton”.  
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Az osztrák határ menti kisvá-
rost, Kőszeget szokás az Alpo-
kalja ékszerdobozának nevezni.
Nem véletlenül: ez az ország
műemlékekben egyik leggaz-
dagabb városa

ÉVSZÁZADOS FALAK
Induljunk képzeletbeli sétára a vá-
ros szívéből, a Jurisics térről! A kö-
zépkorban piactérként szolgáló
helyszínen minden épületnek törté-
nelme van. A Hősök kapuján be-
lépve (ennek a helyén állt a XIV.
században épített déli városkapu
vagy alsó torony, a város legfonto-
sabb bejárata), balról mindjárt ott a
„Lábasház”, Magyarország egyetlen
dupla árkádos épülete, ami ma a
városi levéltárnak ad otthont, míg 
a városháza a XIV. századtól ugyan-
azt a funkciót látja el. 

A tér jobb oldalán szembetűnik a
város egyik legismertebb műemléki
épülete, a reneszánsz eredetű
Sgraffitós-ház. Néhány házzal
odébb az Arany Egyszarvú Patika-
múzeum, Európa egyik legszebb
patikája, amely a szerzetesi és pol-
gári patika emlékeit is bemutatja. A
tér közepén a XVIII. században állí-
tott Mária-szobor, mögötte a díszes
Városkút, majd egyházi épületek
emelkednek: egymás közvetlen
szomszédságában a Szent Imre- és
a Szent Jakab-templom. 

JURISICS NYOMÁBAN
Csupán néhány percnyi sétára a
tértől ott a Jurisics-vár: 1532-ben
Jurisics Miklós vezetésével hatal-
mas török sereg ellen sikerült meg-
védeni Kőszeget, megállítani előre-
nyomulásukat Bécs felé. A
várkapitány alig ezerfőnyi védőse-

reget szervezett, ami 19 ostromot
vert vissza; győzelmeikre emlékez-
tet a Kőszegen mindennap 11-kor
megszólaló harangszó. A vár most
múzeum, a művelődési központ és
a várszínház is ott működik. Külön
terem mesél az ostromról, a déli és
délkeleti szárny emeletén a városi
múzeum állandó kiállítása kapott
helyet, míg a vár nyugati tornyából
pazar kilátás nyílik a történelmi bel-
városra, körben a hegyekre. Meg-
nézhetünk egy, a magyar történel-
met feldolgozó 3D-s filmet is,
mindezt akár úgy, hogy középkori
jelmezt öltünk. 

A történelmi belváros kihagyha-
tatlan látnivalója a Jézus Szíve-plé-
bániatemplom; az impozáns neo-
gótikus stílusú templom bejárata
fölött magasodik 57 méteres tor-
nya. A templomtól egypercnyi sé-
tára, a Chernel utcában érdemes
hosszabban időzni az épületek
előtt: a Zwingernél például (Öregto-
rony), amely a vár korai védművei-
nek egyike, vagy a tavaly felújított
Festetics–Chernel-palota nagypol-
gári ház jellegű barokk épületénél.

KŐSZEG: AHOL 
11 ÓRAKOR IS 
HARANGOZNAK

Tipp: A Hősök kapujának erkélyéről felülről is megcsodálhatók

a város hangulatos utcái, terei, házai és a Kőszegi-hegység.

Az aktív kikapcsolódásért ide
utazóknak ideális célpont
gyalogosan az Írott-kő (882
m), a Kőszegi-hegység csúcs-
pontja. Ugyancsak gyalog jár-
ható a Kálvária-hegyre ve-
zető, stációkkal szegélyezett,
meredek út; a hegy tetején
álló Kálvária-templom mellől
gyönyörű panoráma nyílik a
városra. 

HEGYNEK FEL



Kőszeg legrégebbi temp-

lomát, a Szent Imre-templo-

mot eredetileg a protestáns

gyülekezetnek építtette a

város a boradóból. 
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MADÁRMENTÉS A PARKBAN
Az Aradi vértanúk parkjában épült a
Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpont: interaktív kiállítá-
sokat, élményösvényt, kültéri prog-
ramokat is kínál, a Kőszegi-hegy-
ség természeti értékeit bemutatva.
A szomszédságában lévő arboré-
tum Chernel István európai hírű tu-
dós-ornitológusról kapta a nevét,
itt madárvédelmi mentőközpont
üzemel, s ragadozó madarakkal és
fehér gólyákkal találkozhatunk. 

ESTERHÁZY-OLTÁR: ÖSSZETETT
TÁRGYEGYÜTTES A VÁRBAN
A restaurált, XVIII. századi, barokk
Esterházy-oltár 2018 májusa óta a
Jurisics-várban a földszinti részt
ékesíti. Az összetett tárgyegyüttest
faelemekből álló oltárépítmény,
szobrok, faragványok és két fest-
mény alkotják.

1659 és 1931 között az Ester-
házy család birtokában volt a vár,
erre utal a belső vár kapuja felett
látható címer is. A vár bejáratához
közel egy ideje ismét teljes pompá-
jában látható az Esterházy-oltár,
amely Szűz Máriát ábrázolja a gyer-
mek Jézussal. A kép megrendelője
Esterházy Pál magyar gróf, nádor,
birodalmi herceg, egyben költő és
zeneszerző volt, aki különösen nagy
hangsúlyt fektetett Minden Szentek
Királynéja, Boldogságos Szűz Mária
képeinek terjesztésére. Az oltárt a
várban 2011-ben kezdődött felújí-
tási munkálatok miatt elemeire
bontva ideiglenes raktárba szállítot-
ták, újbóli felépítésére az állapota
miatt csak teljes körű konzerválás
és restaurálás után volt lehetőség. 

HÉTFORRÁS A HONFOGLALÓ
VEZÉREK TISZTELETÉRE
A Kőszegi-hegység legismertebb
forrása és a legnépszerűbb kirán-
dulóhelyek egyike az osztrák határ-
hoz közeli rőtfalvi völgykatlanban
fakadó Hétforrás. 

A bő vizű forrást 1896-ban, a
millennium évében építették ki, hét
kifolyónyílása a hét magyar vezérről
kapta a nevét: Álmos, Előd, Ond,
Kond, Tas, Huba és Töhötöm neve
kis kőtáblákon olvasható, előtte víz-
gyűjtő medencében gyűlik a forrás-
víz. A legenda szerint annak, aki
mind a hét ágból kifolyó vízből iszik,
teljesül egy kívánsága.

1994-ben, 2003-ban és 2015-
ben is felújították a helyet, amely a
valaha létező felső várat (jelenleg

Óház-kilátó) látta el ivóvízzel, most
esőbeállóval, pihenőhelyekkel is
várja a látogatókat. 

Kőszegről az Országos Kéktúra
útvonalán el lehet jutni a Hétforrá-
sig. Ha a vasútállomástól indul a
vándor, keresztül kell mennie a vá-
roson és a Kálvária-templom érin-
tésével a Pintér-tetőn át éri el a cél-
ját. 

Az út hossza a vasútállomástól
indulva 6,7 km. Aki Kőszegről 
autóval közelíti meg a forrást, a
Szabó-hegyen át a Kincs-pihenő-
nél lévő parkolóig kell utaznia. On-
nan a kék jelzést követjük a Hét-
forrásig. �

További információk:
www.koszeg.hu

KŐSZEG / Vas megye «

A Hétforrás a millennium
évében készült, ekkor
nevezték el a hét magyar
vezérről, nevüket kis
kőtáblákon olvashatjuk. 

„

TUDTA?
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KASTÉLY ÉS LÁPRÉTEK
A ma kevesebb mint 400 lakosú Bo-
zsok felett húzódó völgyből indult a
Savariát ellátó vízvezeték egyik ága.
A késő reneszánsz Sibrik-kastély a
körülötte elterülő ősparkkal kedvelt
célpont, innen több barlang érinté-
sével a Kalapos-kőig (587 m) vezet
fel az Óriások Útja Tanösvény. A ha-
tár menti falu legrégebbi házában
alakították ki a Bozsoki Borházat,
benne a Kőszeghegyaljára jellemző
pincebelső, s érdemes felkeresni a
kolostorromot is. 

Kőszegdoroszló mai képe is
mutatja a tájra jellemző település-
szerkezetet: a templom körüli mag
folytatódik a patak két partjára
épült utcasorban. A Szent Márton
római katolikus templom Kőszeg-
hegyalja legrégibb temploma. Kő-
szegszerdahely környezetében ér-
tékes növényvilágú védett láprétek
találhatók, a polgármesteri hivatal-
ban pedig néprajzi kiállítás mutatja

be a kőszeghegyaljaiak XIX–XX.
századi életkörülményeit, hagyo-
mányait.

SZENT VID-KÁPOLNA: 
ŐRKÖDIK VELEM FELETT
A Szent Vid-hegy csúcsán áll a
Szent Vid tiszteletére épült ká-
polna, amit már a honfoglalás előtt
is használtak. A Római Birodalom
idejében őstorony állhatott itt,
amely a hegyek lábánál futó Boros-
tyánkőutat és a Savaria vízellátását
biztosító vízvezetékrendszert ellen-
őrizte. 

TÚRABAKANCSBAN,
BOROSPOHÁRRAL
Az Alpok lábánál, vasi tájakon járva a helyiek jellemzően öt települést említenek 
Kőszeghegyaljáról: Bozsok, Velem, Kőszegszerdahely, Cák és Kőszegdoroszló. 
A táj a Kőszegi Tájvédelmi Körzet és az Írottkő Natúrpark része.

Tudta? Az eredetileg román stílusban épült Szent Márton-templom

belső terében parasztbarokk főoltár áll. 

Minden évszakba
n 

felfedezésre 

hív a kőszeg-

hegyaljai táj.

A XVI. században állítólag
Mátyás király saját haszná-
latú vadászkastélya volt a kö-
zépkori magra épült késő re-
neszánsz Sibrik-kastély.

TUDTA?
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A mai barokk épület 1859-ben
nyerte el végleges alakját, előtte
megállva fantasztikus kilátásban
gyönyörködhetünk, erdei környe-
zete miatt is a bakancslistás cél-
pontok között van a helye.

A velemi Stirling-villát és kör-
nyékét népművészeti alkotótelep-
nek alakították ki a népi kézműves-
hagyományok felelevenítésére. Az
elmúlt években turisztikai beruhá-
zások valósultak meg: a régészeti
park, a Források Útja és a Kultúrák
Hegye Tanösvény, s felújították a
Nuschy sétányt is. 

MŰEMLÉK PINCESOR CÁKON 
A szőlő szeretete, a borászat is
hozzátartozik a kőszeghegyaljai
mindennapokhoz. A műemlékként
védett nyolc zsúpfedeles pince az

1800-as évek elején épült, körülöt-
tük sokat látott szelídgesztenyefák
őrzik a valamikor virágzó geszte-
nyeligetek emlékét. A boronafalú,
zsúpfedeles épületekben az 1890-
es évek filoxérajárványáig szőlőt
préseltek, kezelték a bort, később
ott tárolták a gesztenyét és a gyü-
mölcsöt is, míg az Európán végig-
söprő járvány után a helyiek áttér-
tek a gesztenyetermesztésre.
Néhány pince szőlészeti-borászati
eszközökkel berendezett, köztük
faragott, festett, kősúlyos szőlő-
préssel, amelyek közül a legrégebbi
1778-ban készült. 

Ugyancsak műemléki védelem
alatt áll a boronafalú lakóház (Pe-
tőfi utca 39.), Kőszeghegyalja népi
építészetének egyik legrégibb em-
léke.

JÁK / Vas megye «

Tipp: A nyolc hófehér falú, zsúpfedeles épületből álló 
cáki 

pincesor egy kis skanzen, néhány épületbe be is lehet
 menni. 

Kalapos-kövek: csak gyalogosan 
Velemből néhány órás túrával eljuthatunk az Írott-kőig. A faluból
indulva a csúcshódításra útba esik a Szent Vid-kápolna, a csúcson
a kilátóból gyönyörködjünk a körpanorámában, visszafelé pedig
ejtsük útba a Kalapos-kövek sziklaképződményeit!

vek és a turisták számára is hasz-
nálható. Jó ideig nem látogatható
viszont a Szent Jakab-kápolna, itt a
zsindelyfedés cseréjén, a belső fal-
képek restaurálásán dolgoznak. Új-
jáépül a kápolnát nyugat és észak
felől övező támfal is. A korábban ki-
állításnak helyet adó apáti ház is
felújításra vár.

Bár a templomkert egy részét el-
foglalják az építési munkálatok és a
régészeti feltárások, a monumentá-
lis műemlék továbbra is körbejár-
ható és a templom nagy része
megtekinthető. �

A templom alapítója a Ják nemzet-
ségből származó Jáki Nagy Márton
nemes, a környék gazdag földbirto-
kosa volt. Építésén minden bizony-
nyal dolgoztak olyan kőfaragók,
akik a bambergi dómon dolgoztak
korábban. Az 1210 és 1256 között
több szakaszban felépült, monu-
mentális bencés apátság kiemelke-
dik korának átlagos alkotásai közül,
s ezt főleg nyugati kapuja szobrá-
szati díszeinek köszönheti. A dísze-
sen faragott, bélletes főkapu fölött
a fülkékben Krisztus és a 12 apos-
tol életnagyságú szobra áll.

Jelenleg a műemlékegyüttes rég-
óta esedékes, nagyszabású felújí-
tása zajlik. A rekonstrukció magá-
ban foglalja a teljes épületegyüttest:
a szintén XIII. században épült
Szent Jakab-kápolnát, a rene-
szánsz Folnay-kaput, az apáti házat
és az apátság gazdasági épületét is.
A meglévő épületek felhasználásá-
val olyan kiállító- és fogadótereket
hoznak létre, amelyek alkalmasak a
templom, a kolostoralapító nemzet-
ség története, valamint a régészeti
ásatások során előkerült leletek be-
mutatására.

Az előkészítő vizsgálatok és kuta-
tások után a restaurálás a templom
déli mellékhajójában már megkez-
dődött, ezért ezt a részt egy ideigle-
nes válaszfallal lezárták a látogatók
elől. Az északi mellékhajó és a fő-
hajó egyelőre  nyár végéig még a hí-

A nagyszabású restaurálás ideje alatt is
részlegesen látogatható a jáki Szent György-
templom, hazánk egyik legjobb állapotban
fennmaradt késő román kori emléke.

A MEGÚJULÁS ÚTJÁN
A JÁKI TEMPLOM

A kapu fölött nem az eredeti
szobrok, hanem azok máso-
latai láthatók. A restaurálás
során az eredeti faragványok
visszakerülnek a helyszínre,
de nem az épület részeként,
hanem műtárgyként, közelről
szemrevételezhetően. 

TUDTA?
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A város egyik gyöngyszeme a bá-
dogsisakos tornyú, XVIII. századi
evangélikus templom. Négyszáz év-
vel korábbi eredetű a Szent Kele-
men-plébániatemplom, amelynek
parkja természetvédelmi terület és
számos szobor, emlékmű található

itt: többek között egy XVIII. századi
Mária-oszlop, valamint a közelében
van Felsőbüki Nagy Pál – a reform-
kor neves szónokának és politiku-
sának – sírja is. Felkereshető, de
nem látogatható a magántulajdon-
ban lévő Felsőbüki Nagy- (később

Szapáry-) kastély, amelyet
az elmúlt idő-

szakban

gyönyörűen felújítottak. Fontos lát-
nivaló a Koczán-ház, Koczán Fe-
renc néhai cipészmester egykori la-
kóháza, amely a tájegység utolsó
zsúpfedelű, vályogfalú parasztháza;
jelenleg kézművesműhelynek, gyer-
mek- és családi programoknak ad
helyet. 

DUPLÁN EGÉSZSÉGES 
KIRÁNDULÁS
Bükfürdő az országban tizedikként
kapta meg a gyógyhely minősítést.
A magas ásványianyag-tartalmú
gyógyvíz sokaknak segít: a nát-
rium-klorid gyulladáscsökkentő ha-
tású, a kalcium és a fluor a csont
anyagcseréjében játszik fontos
szerepet, a magnézium az izom-
működésre hat pozitívan, a szén-
dioxid pedig a keringést javítja. A
gyógyuláson kívül a feltöltődés is
fontos, a fürdőzés mellett számos
kikapcsolódási lehetőség adódik.
Érdemes kiemelni a golfot és a sza-
badtéri kondiparkot, valamint a
Kristály Tornyot és a Napsugár ját-
szóparkot. Túraútvonalak is találha-
tók a térségben: fel lehet keresni a

Geocaching-pontokat, kerékpá-
rozóknak vagy gyalogtúrá-

zóknak a Répce mentét
vagy a Mária-út itteni

szakaszát, bérel-
hetünk elekt-

romos-
és

tandem kerékpárt, van nordic wal-
king pálya, Kneipp-száraztaposó,
vadászati és horgászati lehetőség. 

KULINÁRIS ÉLVEZETEK
A termelői piacon tavasztól őszig
helyi és környékbeli termelők, kéz-
művesek kínálják a zamatos házi
szörpöket, lekvárokat, választha-
tunk az ízletes és illatos, házi fel-
dolgozású húsok, sonkák, kol-

A büki gyógyvíz feltörése több mint fél 
évszázaddal ezelőtt gyökeresen meg-
változtatta a település és környéke életét. 

GYÓGYULÁS 
ÉS FELTÖLTŐDÉS
BÜKÖN 

Tudta? A szabadtéri Kneipp- és jóga

között egy fél kilométeres mezítlába



A csepregi Téglagyári-tó

kicsi, de annál hangu-

latosabb, főleg pontyban

és keszegfélékben erős. 

TUDTA?

A környék fő turisztikai attrak-
ciója maga a szőlőhegy a boros-
pincékkel, bortúrákkal, a belvá-
rosban pedig az épített örökség
emlékeit kereshetjük fel.

A hegyen a gazdák szívesen kóstol-
tatják nedűiket, kellő kapcsolatépí-
tés után fogatost is találni, aki lo-
vas kocsijával körbeviszi az utazót
a kavicsos utakon. Három tó kínálja
magát horgászatra, az egykori tég-
lagyári tó teljesen megújult környe-
zete, a Boldogasszony-horgásztó
az Alpannonia útvonal mentén, a
Boldogasszony-kápolna közelében
található, újonnan kialakított túra-
pihenővel, és a szőlőhegy aljában
található Bene-hegyi, húszhektáros
halastó.

A főtér, a Promenád környezetében
egy sétával körbejárható a Szent
Miklós-templom – amelynek kert-
jében áll az Ég királynője 1740 kö-
rüli barokk szobor –, a középkori
Schöller-kastély, a Szent Katalin-
templom és zárdaépület, a Rotter-
mann-kastély. A városban két XIX.
századi kápolna is található: a
Szentkút-kápolna klasszicista, a
Boldogasszony-kápolna neogót stí-
lusú. A helytörténeti múzeumban
mintegy ezer műtárgy látható, köz-

tük egy kelta karperec, egy, a török
hódoltság idejéből való kandalló,
1848-as fegyverek és lőporszaru, a
kaláni öntöde díszes vaskályhái a
Monarchia korából. A XIX. századi
járásbíróság épületének hat termé-
ben berendezett, Csepreg története
című állandó kiállítás az őskori lele-
tek, a római emlékek, a Nádasdyak
kora, az 1848–49-es szabadság-
harc és a II. világháború kora köré
fonja a bemutatót.

KÉT KERÉKEN ÉS KÉT LÁBON 
HEGYEN-VÖLGYÖN ÁT
Csepreg körül túrapihenők, forrá-
sok, kunyhók szolgálják a fáradt
vándorok kényelmét. A természeti
értékek felfedezésére a csepregi
szőlőhegy bejáratától, a Hanga ka-
putól indul a „Forrástól forrásig”
sétaút, amelynek állomásai: a fris-
sen felújított Sajbók-forrás ivókút-
tal, pihenőponttal, a Rothermann-
kert kiépített pihenőhellyel,
játszótérrel, majd elérjük a Szent
Orbán-szobrot, onnan az Új Bene-
kút-forrás pihenőpontot. Az útvo-
nalat fákra felfestett turistajelek,
valamint térképek jelzik. 

A csepregi parkerdőben talál-
ható a Rumi erdészház, a Tilos er-
dőben a 2018-ban kialakított Gesz-
tenyés kunyhó túrapihenővel, ami a
Betyárfa közelében található. 

Érdemes felfedezni a Mária-
utat, a csepregi bortúra útvonalát,
de itt halad el az Országos Kéktúra
1-es számú szakasza is. Az Alpan-
nonia hosszú túraútvonal (mintegy
150 km), 6–7 nap alatt járható vé-
gig kényelmesen Fischbachtól egé-
szen Csepregig. Ha kerékpárral ér-
kezünk, a Bő–Zsira kerékpárúton
haladhatunk, csepregi leágazással
a főtérig; vagy bejárhatjuk a Kő-
szeg–Csepreg erdei kerékpárutat
az Alsóerdőn keresztül. �

SZŐLŐHEGY ÉS
HORGÁSZTAVAK

Tudta? A szőlőhegyen a turisták 

a finom borokon kívül két 

természetes forrás vizét is

megkóstolhatják.

BARANGOLÓ MAGAZIN • 2020. NYÁR  | 25

CSEPREG / Vas megye «

dödöllével, sült paradicsommal,
kékfrankosmártással vagy őzgerin-
cet forró meggyel, vargányával,
burgonyafánkkal.

ÖKOKALAND GYEREKEKNEK 
BÜKFÜRDŐN
A mókusveszélyre már tréfás tábla
is figyelmeztet Bükfürdőn, ami per-
sze nem komoly, de jelzi: a Kneipp
parknál lévő sétányon gyakran mó-
kusokkal is lehet találkozni.

A kapcsolódó játékban fotó-
zásra biztatnak, de Toboz Ottót – a
gyerekeket játékba hívó kedves fi-
gurát – még senkinek nem sikerült
lefényképezni... Toboz Ottó játékra
biztat: a teljesített állomásokról fo-
tókat lehet készíteni és feltölteni
Bükfürdő Facebook-oldalára vagy
be lehet mutatni az információs
irodájukban. Ha valaki a túra vala-
mennyi állomását felkeresi, Bük-
fürdő tiszteletbeli ÖKOKalandor
címmel tünteti ki, és erről oklevelet
is kap.

Az „ökokalandban” megismer-
hető a Répce mente növény- és ál-
latvilága, biciklin vagy gyalogosan
felfedezhető a környék, megpillant-
ható a „büki sas”. Csak arra kell vi-
gyázni, hogy ha mezítláb járkálunk
a helyi mókuscsaládok kedvenc la-
kóhelyén, a természet könnyen
nyomot hagy a talpunkon. �

aparkban garantált a feltöltődés, többek

s gyalogpályán is végiglépkedhetünk.

bászok, sajtok közül. Az igazi „dolce
vita” életérzéshez réteseket, méze-
ket és mézeskalácsokat, valamint
minőségi kézműves borokat talál-
hatunk. 

A kulináris élvezetek közé so-
rolhatjuk a helyi ízekből építkező
recepteket, mint a Répcementi

szarvasbélszín ka-
kukkfüves

A büki gyógyvíz 

nemzetközi összehason-

lításban is rendkívül magas

ásványianyag-tartalommal

rendelkezik, s kiválóan 

alkalmas szinte valamennyi

mozgásszervi betegség 

kezelésére.
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Az aktív és a passzív pihenés
hívei is megtalálják számításu-
kat az Őrségben: kimozdulni
hív e természeti és épített örök-
ségben bővelkedő térsége a ré-
giónak.

Nem csak a Vas és Zala megyében
élők tudják: igazi kuriózum, éke a
térségnek az Őrség. Ma már az or-
szág számos pontjáról, sőt, határon
túlról is sokan keresik e tájat annak
csalogató zöldje, népi emlékei, ven-
dégszerető lakói miatt.

Az Őrség területileg nagyrészt
Vas megyében fekszik, kisebb rész-
ben átnyúlik Zalába és a szlovéniai
Muravidékre is. Huszonkét település
tartozik hozzá a vasi részen: Baján-
senye, Felsőjánosfa, Felsőmarác,
Hegyhátszentjakab, Hegyhátszent-
márton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor,
Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa,
Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őri-
magyarósd, Őriszentpéter, Pankasz,
Szaknyér, Szalafő, Szatta, Szőce,
Velemér és Viszák.

AZ ŐRSÉG SZÍVE 
Az Őrség szíve Őriszentpéter, egy
hét dombra épült település, amely-
ről az első emlékek a római korból
valók. Eredetileg talán nem is volt
központja a tájnak, de az őrök a 
mai Szalafő és Őriszentpéter kör-
nyékén csoportosultak. Azt nem le-

het tudni pontosan, hogy mióta
templomos hely, de feltehetően
1230–1240 környékén építették a
mai templom román stílusú részét.
1364-ben I. Lajos király Sáska Pé-
tert szentpéteri birtokrészeivel a
nemesség sorába emelte, ez az
esemény azért nevezetes, mert en-
nek köszönhető Őriszentpéter első
okleveles említése. Árpád-kori ka-
tolikus templomának pontos alapí-

PIHENNI HÍV AZ ŐRSÉG

Velemér, a fények temploma 
Velemér neve hallatán lelki szemeink elé kora gót temploma – ha-
zánk egyik legjelentősebb középkori műemléke – tárul, amelyet a
XIII. században emeltek a Szentháromság tiszteletére. Freskói Ma-
gyarország legteljesebb épségben fennmaradt középkori falfest-
ményei. A templom igazi különlegessége azonban a tájolása és
alaprajza: úgy építették meg, hogy a beszűrődő fénynyalábok meg-
határozott időben különböző freskórészleteket világítsanak meg a
falakon. A templom alaprajzát valamelyik nap-éj egyenlőség vagy
napforduló napjának hajnalpontjához igazították, s az ablakok ré-
zsűje is a fény terelésére szolgál. A nyári napforduló idején az első
fény például a Madonna köpenye alatt bújó bűnösökre vetül, míg
nap-éj egyenlőség idején az utolsó sugarak egyszerre világítják
meg Szent Lászlót és a megfeszített Krisztust. 

Szalafőn, Pityerszeren nem-
csak az Őrségi Népi Műemlék-
együttest lehet megtekinteni,
hanem európai bölényeket és
eurázsiai vadlovakat is. 

TUDTA?

A skanzen különlegességét 
az adja, hogy más skanzenekkel
ellentétben itt az épületek máig
az eredeti helyükön vannak. 
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tási időpontja nem ismert, de felte-
hetőleg a XIII. század második ne-
gyedére tehető. Kevesen tudják,
hogy a templom patak felőli oldalán
egy, az 1980-as években feltárt
téglaégető maradványait lehet
megtekinteni. A kemencét az agya-
gos domboldalba építették, hasz-
nálatának korát a belőle előkerült
edénytöredékek, kályhacsempék az
1500-as évek elejére teszik. Az
építmény fölé védőépületet emel-
tek, jelenleg szabadon látogatható. 

MINDEN ÚGY ÁLL, MINT RÉGEN 
Az Őrség egyik legrégebbi telepü-
lése Szalafő, amely nevét a Szala-
patakról kapta. Itt látható az őrségi
népi építészet esszenciája a hét jel-
legzetes őrségi településből, szer-
ből álló pityerszeri skanzenben.
Épületei az 1700-as évekbeli álla-
potot őrizték meg, s ma is az ere-
deti környezetükben, korhű beren-
dezéssel várják a látogatókat. 

A pityerszeri szabadtéri múzeum
legrégebbi épülete az egyszerű,
zsúpfedeles boronaház, a Csordás-
ház. Ez a fajta épület az első háztí-
pusok egyike – a honfoglalás kori
jurtákat váltotta fel –, s mai szem-
mel nézve az egyetlen helyiséget, a
kémény nélküli tűzhelyet, nehezen
képzelhető el az élet ebben a füstös,
döngölt padlójú házikóban...

A skanzen nevezetességei közé
tartozik még a „kerített ház” és az

„emeletes kástu”, amelyek az or-
szágban csak itt találhatók meg. A
kerített házak az 1800-as években
terjedtek el, az udvart az épületek
három oldalról, U alakban vették kö-
rül, elöl pedig zárható kerítést he-
lyeztek el.

A skanzen látnivalói mellett a kó-
pickötők, a kerekperec- és réteské-
szítők, a tökmagolajütők munkáját is
figyelemmel kísérhetjük, nemcsak
Szalafőn, hanem szerte az Őrségben.
Magyarszombatfán például a mai na-
pig művelik a fazekasságot, a térség
egyik jellegzetes népi mesterségét. 

A VIDÉK IS SZÉP 
Nemcsak épített örökségben, ter-
mészeti szépségben is gazdag a vi-
dék: Hegyhátszentjakab nevezetes-
sége a Vadása-tó, amely nyaranta
turisták, strandolók kedvelt úti célja
a nyugati határszélen. A horgászok
is szeretik a helyet, többek között
ponty, amur és keszegfélék akadnak
horogra a vizében. Szőcén található
az Őrségi Nemzeti Park egyik legje-
lentősebb és leghíresebb, fokozot-
tan védett része, a tőzegmohás láp-
rét és patakvölgy. Az erdőkön,
mezőkön, tavakon kívül tanösvények
sorát is rejti a térség: a nemzeti park

által létrehozott tematikus útvona-
lakon lehet tájékozódni a különböző
területek jellegzetességeiről. �

További információk:
www.orseginemzetipark.hu
www.orseg.info

JELI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET / Vas megye «

Európa legnagyobb természe-
tes kertje a Jeli Arborétum. 
A legnagyobb attrakció itt a ro-
dodendronvirágzás, amelynek
csúcsa várhatóan április vége,
május eleje-közepe. 

Az arborétumot – amit ma Jeli Va-
rázskertnek hívnak – Ambrózy-Mi-
gazzi István gróf hozta létre: örök-
zöld kertet akart, de mára egy
„virágba borult erdő” lett, hiszen
több tízezer fa nő a 102 hektáron. 
A kert április 1-jén nyit, hétköznap
8–15 óra, hétvégén, valamint hús-
vétkor 8–17 óra között látogatható.
A rododendronvirágzás idején a
nyitvatartást meghosszabbítják 18
óráig. A háromszázféle rododend-
ron több ezer példánya két-három
héten át bódítja a látogatókat
szépségével és illatorgiájával. 

TÖBB SZÁZ PÉLDÁNY BORUL VIRÁGBA
Hangafélék és havasszépe-virág-
családok mellett elhaladva érünk a
2016-ban telepített magnóliák
közé: 67 különböző fajta 300 pél-
dánya látható itt, Magyarország
legnagyobb gyűjteménye. Itt élő
példányaik a legkülönbözőbb – fe-
hér, piros, kékes, izzó vörös, lila –
színűek és nagyságúak: a pad ma-

gasságú bokortól az ember fölé
hajló fákig terjednek változatossá-
gukban. Mindenképpen csodáljuk
meg a legmélyebb színű „Fekete
szépség” erős, húsos szirmait, s ha
lehullott néhány, kézbe fogva ta-
pintható virágélmény. 

A magnóliák közé foltokban
150-féle nárciszt ültettek, melyek
illatszigetekként kínálják magukat
nagy szín- és formaváltozatosság-
ban. Ez az áprilisi sétány, a húsvéti
kert a júdásfákkal, amelyek azt a
trópusi jellegzetességet örökítik,
hogy a törzsükön is hoznak virágot,
mint a kakaóbab. A legenda szerint
a júdásfa eredetileg fehéren virág-
zott, de Júdás egy ilyenre kötötte
fel magát, azóta a fa vérvörös szir-
mokat ölt szégyenében…

CSÚSZDA ZÁRJA A SÉTÁT 
Az arborétumban különféle tájkör-
zeteket alakítottak ki, amelyek be-
mutatják Kína, Japán, Amerika, a
Kaukázus és a Balkán növényzetét
és erdőtársulásait. Ha lombsétá-
nyon akarunk járni, a Csendes-
óceán melletti erdőimitációnál ve-
zet fel a lépcső a lombok közé,
ahonnan a falevelek, a madarak,
mókusok közelről figyelhetők meg,
sőt, egy okostelefonnal leolvasható
QR-kód révén az itt lakó madarak
hangját is hallhatjuk. A zöld vas-
szerkezetre fapallókat helyeztek,
ezen lehet sétálni, ismeretekre
szert tenni az egyes állomásokon,
záró élményként pedig acélcsúsz-
dán jöhetnek le a gyerekek. 

Felmászhatunk a közel 20 mé-
ter magas, őrségi népi építészeti
stílusban épült gróf Ambrózy-Mi-
gazzi István-kilátóra is,  melyről a
japán és a sziklás-hegységi erdő-
folt látható. �

További információk:
www.jelivarazskert.hu

CSÚCSVIRÁGZÁS 
A VARÁZS-
KERTBEN 

Tudta? Magnóliák már a dino-
szauruszok kora előtt is voltak,
akkor nagy méretű rovarok po-
rozták be ezeket a növényeket,
ezért volt szükség a robusztus,
erős virágszerkezetre. 

Tudta?Az arborétum 20 méter

magas, harangláb alakú kilátóját 

a park alapítójáról, „virágos

grófról",  Ambrózy-Migazzi

Istvánról nevezték el. 

Az Őrség a nevét a honfoglaló
magyarok által az ország
nyugati kapujának védelmére
a vidékre telepített őrállókról
kapta. A szalafői Pityerszert
egy madárról, a pacsirtáról
nevezték el. 

TUDTA?

Szalafő hét dombra épült, mindegyik dombja egy-egy szer: 
Alsószer, Csörgőszer, Felsőszer, Gyöngyösszer, Papszer és Templom-
szer, illetve Pityerszer. Az utóbbi a legismertebb, eredeti állapotban
megőrzött egykori parasztportái miatt. 
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A sárvári Nádasdy-várat Szulej-
mánnak nem sikerült bevennie,
önnek azonban könnyen sike-
rülhet, ha ellátogat a vasi für-
dővárosba.

Sárvár látnivalóit egy (wellness)-
hétvége alatt fel lehet fedezni, hi-
szen a Nádasdy-vár udvarán, egy
képzeletbeli kör középpontjaként
állva gyakorlatilag egy másfél kilo-
méteres sugarú körben található a
csónakázótó, az arborétum, vala-
mint a Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdő. Ha már itt állunk a vár udva-
rán, jól tesszük, ha elidőzünk itt,
hiszen ez Sárvár központja, legfőbb
látnivalója. A város a nevét is a vár-
nak köszönheti, a Sárvár várat első-
ként 1288-ban említette oklevél,

neve utal arra, hogy itt egykor egy
mocsarakkal körülvett földvár lehe-
tett, ma már ennél sokkal több, őr-
zője a magyar történelem egy je-
lentős darabjának.

URADALOMBÓL 
KULTURÁLIS KÖZPONT
A Nádasdy-vár hazánk azon műem-
lékei közé tartozik, amely teljes ép-
ségben vészelte át az évszázadok
viharait. Magyarország meghatá-
rozó történeti családjának, a Ná-
dasdyaknak másfél évszázados sár-
vári birtoklása idején történt a
reneszánsz és a barokk művészeti
stílus váltása, míg az udvarban re-
neszánsz árkádsor tekinthető meg,
addig a díszterem és szomszédos
szalonok barokk stílusúak. A XIX.

KÉZZELFOGHATÓ
TÖRTÉNELEM

század elején a modenai Estei csa-
lád a klasszicizmus jegyében újít-
tatta fel az épületet. A vár utolsó
birtokosai, a bajor Wittelsbach-di-
nasztia királyi hercegei 1945-ig töl-
tötték itt idejüket. A várnak a II. vi-
lágháború után többéves hányatott
sors jutott osztályrészül, hogy aztán
a hatvanas-hetvenes években tör-
tént felújítást követően a város kul-
turális életének központjává váljon.

AZ EMLÉKEKET MÚZEUM ŐRZI
A vár épületében 1300 négyzetmé-
teren több mint fél évszázada várja
vendégeit állandó és időszaki kiállí-
tásaival a Nádasdy Ferenc Múzeum.
A vár és a múzeum legszebb terme
a Nádasdy III. Ferenc által építtetett
díszterem. Az 1653-ban elkészült
mennyezeti freskók a törökellenes
háborúk hősének, Nádasdy II. Fe-
rencnek, a híres „fekete bégnek”
1591 és 1602 között vívott csatáit
ábrázolják. 1769-ben a vár tulajdo-
nosa, Szily Ádám a díszterem ol-
dalfalaira barokk stílusban ótesta-
mentumi jeleneteket festetett
Dorfmeister István festővel, a fal-
festmények többek között Dávid és
Góliát, Sámson és Delila, Judit és

A Nádasdy-vár több látványos

kiállítást is kínál. Különösen

értékes a gazdag porcelán-

gyűjtemény, de van itt történeti

üvegkiállítás, nyomdászati 

és huszárkiállítás, valamint

térképgyűjtemény is. 

TIPP:

Tudta? A 43 fokos gyógyvíz 

enyhülést kínál a fájó ízületekre,

reumatikus panaszokra. 
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Holofernész történetét dolgozzák
fel. A díszterem XVII. századi, már-
ványberakásokkal, aranyozásokkal
díszített, két oldalszárnyú kabinet-
szekrényét a múzeum az Ocskay
családtól vásárolta. 

A várat a várárok helyén kialakí-
tott gyönyörű zöldövezet, a Várpark
veszi körül, ez ma helyi jelentőségű,
védett természeti érték.

Itt található Európa egyet-
len látogatható, önálló
huszárkiállítása. A
tárlókban XVI–XX.
századi fegyverek,
használati tár-
gyak, ruhák, fest-
mények és fény-
képek láthatók, és
itt kapott helyet az
a Sárvári Lajos által
adományozott szablya-
gyűjtemény is, amely a XVII.
és a XX. század közötti korok re-
mekmívű fegyvereit mutatja be.

GYÓGYÍTÓ KERT
A mai arborétum elődjét 1546-ban
alapították gyümölcsös- és zöldsé-
geskertként, de amikor Nádasdy III.
Ferencet, az akkori országbírót a

Wesselényi-összeesküvésben való
részvételéért lefejezték és birtokait
elkobozták, a híres kertészet tönk-
rement. 1803-ban került a kert is-
mét értő kezekbe. Habsburg Ferdi-
nánd estei–modenai főherceg vette
meg a várat a hozzá tartozó terüle-
tekkel együtt. Nehéz és szép fel-
adat volt a semmivé vált régi kertet
újrateremteni annak alapjain. Egy

részébe újra gyümölcsöst
telepítettek, a többi te-

rületen pedig lassan
kialakult az angol

stílusú park,
megtartva az
öreg tölgyeket és
régi fákat. Az

első ültetésből,
1812-ből szár-

maznak azok a pla-
tánok, amelyek törzs-

átmérője ma meghaladja a
három métert. 

A kor divatjának megfelelően fő-
leg tiszafát, japánakácot és hársat
ültettek. A park növényeinek ked-
vező klímát biztosíthatott a terüle-
tet átszelő Gyöngyös-patak, a 
halastó pedig az állandó talajvíz-
szintről gondoskodott. Az arborétu-

mot 1952-ben az Országos Termé-
szetvédelmi Tanács védelem alá he-
lyezte, ahol jelenleg 300 fa- és cser-
jefaj, illetve fajta található. 

A KÖZELBEN: SITKE 
ÉS A FARKAS-ERDŐ
Sárvártól alig tíz percre, keletre ta-
lálható Sitke, a település, amely –
köszönhetően az itt található ká-
polna megmentéséért szervezett
Sitkei Rockfesztiválnak – örökre
beírta magát a magyar zene törté-
netébe. Ha Sárváron járunk, érde-
mes felkeresni az apró települést
és rácsodálkozni a zene erejéből
megszépült templomra. 

Amennyiben Sárvárt szintén ke-
leti irányban hagyjuk el, de maradva
a 84-esen délre tartunk, pár kilo-
méter után elérjük a legendás Far-
kas-erdőt, ahol a vénséges, három-
száz évesnél is idősebb tölgyeknél a
hiedelem szerint szombatonként
találkozót adtak egymásnak a sep-
rűnyélen érkező boszorkányok. In-
nen kapták a nevüket is az úgyneve-
zett „banyafák”, amelyek ugyan
sajnos 1995-ben egy viharban ki-
dőltek és azóta csendben korhad-
nak, de látványuk így is lenyűgöző.�

SÁRVÁR / Vas megye «

A Farkas-erdőben van a
Scherg Lőrinc-kilátó, amely-
nek tetejéről látható a Keme-
nesalja és a Kemeneshát is.

SCHERG LŐRINC-
KILÁTÓ

Az arborétumban gyakori 

a fákat ölelgető turisták

látványa, mivel úgy tartják,

itt erősebb a fák gyógyító

energiája, mint máshol 

és ezt sokan ki is 

használják.

TUDTA?

A dísztermet minden-
hol freskók borítják,

amelyek többek között 
a bibliai időkbe repítik

vissza a látogatókat. 

„
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Az ország egyik legjelentősebb ba-
rokk-klasszicista stílusú kastély-
együttese a város egyik fő ékessége,
amely ma több kiállítóhelyet is ma-
gába foglal. A kastély főépületében
látható állandó kiállítás a Batthyány
család szellemiségét, tárgyi emlé-
keit, valamint Körmend város törté-
nelmét mutatja be. A régi lovarda ma
fogadóépület, ez a Batthyány Örök-
ségközpont. Itt a város és a Batthyá-
nyak történetéről szerezhetnek in-
formációt az érdeklődők, emellett a
Liktáriumban a helyi ízek is megkós-
tolhatók. Az épületben levő színház-
terem a város kulturális életének
fontos színtere. A Cipőtörténeti Gyűj-
temény, Magyarország egyetlen ilyen
típusú múzeuma hűen mutatja be a
különböző korok divatját és a cipész-
mesterséget, a régi kocsiszínt pedig
városi kiállítóteremmé alakították, 
itt helyi művészek kiállításai kapnak
helyet. A többhektáros kastélypark-
ban található a Vadászlak, amely in-
teraktív módon mutatja be a térség
természeti kincseit a látogatóknak. A
park évszázados fái közül kiemelke-

dik a csaknem kétszáz éves juharle-
velű platán.

Innen mindössze néhány száz
métert kell megtennünk, hogy meg-
ismerjük dr. Batthyány-Strattmann
László, a 2003-ban boldoggá ava-
tott szemészorvos emlékeit. A

Szent Erzsébet-templom oratóriu-
mában egy minikiállításon különféle
kórházi emlékeket tekinthetnek
meg a látogatók.

Városi sétánk során érdemes
megkóstolni a Szabadság téri Mini
cukrászdában az ikonikus Batthyány-

szeletet is, miközben megcsodálhat-
juk a tér historikus épületeit.

TERMÉSZETI ÉLMÉNYEK
Körmendtől mindössze néhány ki-
lométerre található a Dobogó-erdő,
ahol február végén hófehér tőzike-
takaró borítja az erdő alját. A kitáb-
lázott tanösvény segítségével köny-
nyen tájékozódhatunk a védett
növényekről, a Rába és a Pinka 
holtágának élővilágáról. És ha már
Körmend-Horvátnádalján vagyunk,
érdemes felkeresni a két hatalmas
fa által őrzött templomkertet is,
ahol a Házaspárok útja található.

A FOLYÓK SZERELMESEINEK
A nyári nagy melegben kiváló idő-
töltés lehet a Rábán történő kenu-
zás, amelyben nagy segítséget
nyújtanak a Bereki Bárkás Egylet
munkatársai. Sőt, a Rába-parti
Szabadidőcentrumban kempin-
gezni is lehet, ha megpihennénk a
nagy kenutúra előtt. �

KÖRMEND, AHOL 
A BATTHYÁNYAK LÁBA
NYOMÁN JÁRUNK
A Körmendre érkező turisták számára elsősorban 
a Batthyány családhoz köthető emlékek felkeresését ajánljuk. 
A Batthyány név közel négyszáz éven át szorosan össze-
fonódott a város történetével. 

A Batthyány-kastély érdekes

cipőtörténeti kiállításán meg-

csodálhatjuk többek között Sissi

királynő báli cipőjét és Jászai 

Mari fehér selyemcipőjét. 

Utána érdemes egy sétát tenni 

a 35 hektáros, arborétum 

jellegű várkertben. 

TIPP:

Tudta? A város egyik legszebb épülete a járásbíróság, az I. világháború előtt épült szecessziós stílusban. 
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Szentgotthárdot, Magyarország
legnyugatibb városát III. Béla
király alapította a ciszterci
szerzetesek letelepítésével. A
város azóta is a térség ipari, tu-
risztikai, egészségügyi, kultu-
rális és vallási központja.

A ciszterci épületegyüttes máig a
város egyik legnagyobb büszkesége.
Ennek része Magyarország harma-
dik legnagyobb barokk temploma.
Dorffmeister és Gusner freskói,
Schrezenmayer kézzel faragott, in-
tarziás bútorai és Schnitzer szinte
megszólaló szobrai díszítik. A temp-
lomban nagyszabású restaurálás
zajlik, de előzetes egyeztetéssel lá-
togatható. Az oltár már megújult, a
templombelső alkotásain restaurá-
torok dolgoznak. A ciszterci kolos-
torépület (ma városháza) közösségi
helyiségei is látogathatóak, igény
szerint vezetéssel, de a vállalkozó
szelleműek kipróbálhatják a „Kaland
a kolostorban” nevű játékot is, me-
lyet tablet segítségével, feladványok
megoldásával játszhatnak végig,

megismerkedve a kolostor történe-
tével. Az épületet az eredeti tervek
alapján felújított barokk kert öleli
körbe.

A település fontos állomása a
nemzetközi Mária-útnak, és a za-
rándokok úti céljává vált a boldoggá
avatott Brenner János vértanú káp-
lán emlékére felépített kápolna is.

Szentgotthárd közelében paradi-
csomi szépségű természeti környe-
zetben fekszik a strandolásra, hor-
gászatra is alkalmas Hársas-tó. A
nívódíjas termál- és élményfürdő
wellnessrészleggel, uszodával, szau-
naparkkal és a fürdővel egybeépült,
négycsillagos szállodával várja ven-
dégeit. Az üvegkupola alatt pálma-
és banánfák, zöldellő növények nyúj-
tanak különleges hangulatot. 

Magyarország egyik legszebb és
legkalandosabb folyója a Rába,
Szentgotthárd pedig a vízi túrák ha-
gyományos kiindulópontja. A Rába
és a Lapincs összefolyásánál, a fel-
újított Alpokalja kempingben nem-
csak sátorozásra van lehetőség, ha-
nem kajak és kenu bérlésére is. �

SZENTGOTTHÁRD, 
A VALLÁSI EMLÉKEK
ÉS A VIZEK VÁROSA

Csata 3D-ben 
A Pável Ágoston Múzeumban háromdimenziós, digitális terepasz-
talon újrajátszhatjuk az 1664. évi szentgotthárdi csatát, izgalmas
hang- és fényeffektusokkal kiegészítve, s itt kezdhető meg az
egyedi fejlesztésű hadiösvény-program is.

VENDVIDÉK • SZENTGOTTHÁRD / Vas megye

Az ország Ausztria és Szlovénia
közé beékelődő csücskében ta-
láljuk a Vendvidéket. A tájegy-
ség legnagyobb értékét termé-
szeti adottságai jelentik,
melyeket sajátos módon jórészt
a hosszú elzártságnak köszön-
het. 

Ma a táj az Őrségi Nemzeti Park 
védelme alatt áll, több tematikus
tanösvény segít a természeti érté-
kek felfedezésében.

Felsőszölnök az ország legnyu-
gatibb faluja, itt egyszerre három
ország, Ausztria, Szlovénia és 
Magyarország határán állhatunk. 
A trianoni döntés után felállított 
Hármashatár-kőhöz ma már turis-
taútjelzés vezet – korábban a vas-
függöny zárta el a világtól. A cson-
ka gúla alakú oszlopon a három
ország címere alatt a trianoni szer-
ződés ratifikálásának dátuma ol-
vasható. A felsőszölnöki Kühár-em-
lékház a magyarországi szlovénség
kulturális értékeit őrzi, a Szlovén
Mintagazdaság éttermében pedig
minden szombaton és vasárnap
szlovén gasztronómiai különleges-
ségeket kínálnak.

A szomszédos Alsószölnöknél
lép a Rába Ausztriából Magyaror-
szágra. Az 5,2 kilométeres Rába 
Tanösvény a Nagyboldogasszony-
templomtól indul és oda is érkezik
vissza. Az útvonal mentén létesített
kilátóról megcsodálhatjuk a Rába-
vidék jellegzetes szórvány-telepü-
lésszerkezetét, ahol a házak szelíd
lankákon elszórtan, rétekkel övezett
tanyákon állnak, hatalmas erdők
ölelésében. 

Szentgotthárd felé közeledve
kis kitérővel egy zsákfaluba, Sza-
konyfaluba érkezünk. A település
különlegessége a Fénykereszt, me-

lyet 2011 szeptemberében állítot-
tak fel a hívek támogatásával. 
A kereszt a hívek szerint megvéd a
természeti katasztrófáktól. Egy
grenoble-i családanya látomása
alapján a világ minden országában
állítottak már ilyen keresztet, min-
denhol pontosan megadott méret-
ben: magassága 7,38 méter, mivel
Krisztus keresztje a Golgota hegyén
738 méter magasan állt. 

Kétvölgy legmagasabb pontján,
a Katalin-dombon kilátó áll. Apát-
istvánfalva a természetbarát turis-
ták kedvelt pihenőhelye hatalmas
fenyőerdőkkel, virágos rétekkel,
egyedülálló gomba- és lepkefau-
nával. Az egykori határőrőrsön 
múzeumot rendeztek be, ami a ha-
tárőrizetben szolgáló sorkatonák
izgalmakban bővelkedő minden-
napjait mutatja be.

TITKOKAT ŐRIZNEK 
A VENDVIDÉKI ERDŐK 

Az orfalui tájházban interak-
tív módon, szabadulószobá-
ban szembesülhetünk a szlo-
vén hiedelemvilág erdei
szellemeivel és boszorkányai-
val. A bezárt csoportok logi-
kai feladványok során sze-
rezhetik meg a szabadulást
jelentő kulcsot. 

GARANTÁLT 
A BORZONGÁS

Tudta? A felsőszölnöki Kühár-emlékház, azaz szlovén tájház 

néprajzi kiállítása bemutatja a mindennapi paraszti élet emlékeit 

és a gazdálkodás eszközeit az ekétől a boronáig. 
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Az ötmillió éves vulkanikus
hegy Kemenesalja emblémája:
egyedi sziluettje bárhol, bármi-
kor felismerhető – akár egy in-
diánfilmben is.

A vulkanikus tanúhegyek láncához
tartozik, mégis magányosan uralja
a tájat a Ság hegy. Tájvédelmi kör-
zetként ma az Őrségi Nemzeti Park
felségterülete, egyedülálló flórája
és faunája megismerését tanösvé-
nyek és szervezett túrák segítik. Ha
a belvárosból indulunk, a Vulkán
fürdőn túljutva áthaladunk Alsósá-
gon is, mielőtt elérnénk a hegyet.
És ha már áthaladunk, egy-két he-
lyen érdemes megállnunk. A katoli-
kus templom parkjában van Kresz-
nerics Ferenc mellszobra: nyelvész
és plébános, az első vidéki akadé-
mikus, akinek a magyar szókincset
föltérképező szótára alapmű és ku-
riózum. 

VULKÁNOK NYOMÁBAN 
A meg nem alkuvó, szelíd és mű-
velt Kresznericsnek bizonyára
tetszene a hegy lábánál 2013-ban
átadott Vulkánház (Kemenes Vul-
kán Park), amely a maga nemében
éppen olyan egyedülálló, mint a
Ság hegy. A betonból és corten
acélból készült óriási kocka építé-
szetileg is nemzetközi figyelmet
keltett, benne az ország egyetlen,
jól fölszerelt, interaktív vulkanoló-
giai kiállítása kapott helyet. Az
épület belseje – miközben infor-
matív, multimédiás termekben
mutatja be a vulkán természetét
és a világ vulkánjait – a vulkán mű-
ködését imitálja: a látogató mint-
egy a magma útját követve, a vul-
kán gyomrából jut el a „kitörési
pontig”, az épület legfelső szint-
jéig, ahol csodálatos panoráma fo-
gadja: szemben maga a valóságos
Ság hegy. 

A SZÁRNYAS IDŐ
ÉS A SÁG TETEJE 

A hegyet létrehozó vulkán
ötmillió éve volt aktív, 
a hatalmas kráter falain
tanulmányozhatjuk 
a megmaradt lávapadokat,
kürtőkitöltéseket. 

„

Tipp: A Vulkán-ház látványos, interaktív kiállítása 
felfedezőutat kínál a tűzhányók világába.
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SEBZETT HEGYOLDAL
„Messze setétedik már a Ság te-
teje, ⁄ Ezentúl elrejti a Bakony er-
deje, ⁄ Szülőföldem, képedet: ⁄
Megállok még egyszer, s reád visz-
szanézek. ⁄ Ti kékellő halmok! gyö-
nyörű vidékek! ⁄ Vegyétek bús
könnyemet.” Berzsenyi Dániel Bú-
csúzás Kemenesaljától című versé-
ből való az idézet, de vajon Berzse-
nyinek ugyanazt jelentette-e a
„Ság teteje”, mint nekünk? Nem. A
tanúhegy akkor még a maga tel-
jességében magasodott az opálos
fényű, görögösen derűs, méhzüm-
mögéssel és szőlőillattal teljes táj
felett. A platón Eötvös Loránd vé-
gezte torziósinga-kísérleteit. Egy-
kor II. Béla várat akart építtetni a
hegyen, de kísérői addig vezették
körbe-körbe a vak királyt, míg le-
tett tervéről, mondván, tényleg túl
magas. 

A XX. század elején megkez-
dett, a század derekáig tartó

bazaltbányászat azonban
kifosztotta, megsebezte a
hegyet: 1,7 millió tonna
bazaltot hordtak el innen.
A Ság hegy ma a hiány ál-
tal az, ami, a bazaltbá-

nyászat „hozta létre” a
krátert, mint sebet és véd-

jegyet. Egyúttal szabadtéri
földtörténeti kiállítást is: léleg-

zetelállító kráter – mint valami
ókori amfiteátrum – tárul a láto-
gató elé, miközben megmutatja a
földtörténeti korszakok rétegeit. 

ZENE A KRÁTERBEN 
A kövek mögül mintha bármelyik
pillanatban előtűnhetne az utolsó
mohikán – itt utolsó mohikánok le-
hetünk mi magunk is. A nyolcvanas
évek nyári kráterhangversenyeinek
hagyományát néhány éve az Ataru
Taiko koncertjeivel újította meg a
város, a japán doboknak ideális
helyszín a hegy – ki tudja, ilyenkor
talán a hegy szelleme is megszólal. 

A szőlőművelést természete-
sen az ókori rómaiak honosították
meg itt, a mai pincék pedig egyre
többször nyílnak meg a látogató
előtt. �

SÁG HEGY / Vas megye «

A sági bort 

a XVIII. században 

gyógyszerként árulták

gyomorbántalmak
ellen.

TUDTA?

A Ság hegyen forgatták az
„Eragon” című fantasyfilmet.

SÁRKÁNYOK
OTTHONA IS VOLT

Tipp: Több jelzett turistaúton fedezhetjük fel 
a kráter sziklavilágát, ritka fajokat is őrző növényvilágát. 
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Celldömölk az a kisváros, ahol
jó sétálni, megpihenni, für-
dőzni, hegyet mászni, cukrász-
dába beülni, esetleg a vulkán
gyomrába leereszkedni, mert itt
azt is lehet.

Ha végigmegyünk Celldömölkön,
bájos kisvárosi hangulat fogad: a
nagyközség 1979-ben kapott (újra)
városi rangot, Kemenesalja szívé-
ben vagyunk, a lankás, dimbes-
dombos táj közepében, ahol sok a
felfedeznivaló, mégis minden ott-
honos és ismerős. Akárhogyan ér-
kezünk, érdemes a vasútállomást
útba ejteni: épületében emléktábla
jelzi, hogy itt született Németh An-

dor író, költő, kritikus, József Attila
barátja, életének krónikása. 

JEGYZETT ZARÁNDOKHELY 
A belvárost – ez a hajdani Kiscell –
a nagytemplom határozza meg:
most is impozáns, hát még milyen
lehetett az 50 méteres hajóhosszá-
val, amikor 1748-ban felszentelték.
Hamarosan építeni kezdték szom-
szédságában a kolostort is, amely
ma ismét a bencéseké. Amint azt a
város legújabb díszpolgára, Vár-
szegi Asztrik nyugalmazott pan-
nonhalmi főapát megjegyezte: 
egyszer talán maguk a bencés
szerzetesek is visszatérnek ide. 
A kolostorban szállást kaphat a pi-

henni vágyó, Celldömölk – Mariazell
„kistestvére” – jegyzett zarándok-
hely a vallási turizmus térképén is. 

RÓZSALIGETBEN EJTŐZHETÜNK
A templom mögött a városháza
modern, letisztult, látványnak sem
utolsó épülete valóságos új kis vá-
rosrészt teremtett. Mellette rózsa-
ligetet hoztak létre, padokkal, cso-
bogóval, elmélkedésre alkalmas
zugokkal. A kegytemplomtól és a
városházától karnyújtásnyira bújik
meg a régiségét megőrizve felújí-
tott Joachim-ház: kávézó és közös-
ségi ház, kulturális tér; egyúttal
jelzi, hogy a katolikus közösség
mellett fontos szerepet játszottak a
város életében az evangélikusok is.
A templommal szemben Koptik Odó
apát bronzmása szemléli művét a
szökőkút csipkefüggönyén át, a
szomszédos Szentháromság téren
újabb játékos szökőkút ad alkalmat
üldögélésre, napfürdőzésre – vagy
éppen a közösség jeles napjainak
megünneplésére: a tavaszi Tulipán-
fesztiváltól az őszi szüreti napokig.
Átellenben a Kemenesaljai Művelő-
dési Központ és Könyvtár, mellette
a piac a belváros fontos része: a vá-
sártartási jog elnyerése fontos
fegyvertény volt már 1790-ben. 

GYÓGYFÜRDŐ ÉS ROMANTIKA 
A piac mögött található a város kü-
lönleges kincse: a volt moziépület-
ben kialakított Soltis Lajos Színház,
amelyet kívülről is érdemes meg-

csodálni, színes és minőségi reper-
toárjával pedig az alternatív társu-
lat idén ünnepli 40. születésnapját.
A várost átszelő Sági utca elvisz a
téglagyári horgásztóig – amelynek
titkos, romantikus zugaiban lótu-
szok nyílnak –, a tavon túl pedig
már hívogat a Vulkán Gyógy- és Él-
ményfürdő barátságos sziluettje a
Jufa szállóval és kempinggel. A vá-
rosnak ez a része ma már hivatalo-
san is gyógyhely – egyedülálló,
semmi mással össze nem téveszt-
hető kilátással a Kemenesalját vi-
gyázó Ság hegyre. �

KEMENESALJA SZÍVE

Koptik Odó apát a mariazelli
Mária-szobor másával érke-
zett a városba: a szobor a le-
genda szerint megmentette
egy bajba jutott kútásó életét
– innen a Mária-kultusz. Tudta? Élményfürdő, templomok, vulkánpark - érdemes ellátogatni 

a Vas megyei kisvárosba.

Celldömölk a Közép-Európán

átívelő zarándokút, a Mária-út

fontos állomása, amely 

a Máriához kötödő szent

helyeket - kegyhelyeket, 

kápolnákat, forrásokat 

- kapcsolja. 

TUDTA?
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KESZTHELYI-HEGYSÉG / Zala megye»

Gyalogos és kerékpáros túrázóknak
is számtalan lehetőséget kínál a
Keszthelyi-hegység. Aki két keréken
szeretné felfedezni a vidéket, az a
30 kilométer hosszúságú Bakony-
erdő-túrán te-
heti ezt meg.
A közepes
nehézségű
útvonalról –

és a többi ajánlott célpontról is –
ingyenesen lehet információkat és
a leírást is tartalmazó térképet
kérni a nyugat-balatoni Tourin-
form-irodákban.

Ennek az útvonalnak a kiinduló-
pontja a Bakonyerdő által létreho-
zott és működtetett gyenesdiási
Természet Háza látogatóközpont,

ahol szintén megismerhető a tér-

ség növény- és állatvilága. Több
más látványosság mellett útba esik
a vonyarcvashegyi Szent Mihály-
kápolna, hazánk egyetlen halászká-
polnája. Az úton láthatjuk a Negy-
ven halász emlékhelyet, a néphit
szerint a kápolnát az a negyven ha-
lász építtette 1729-ben, akik sze-
rencsésen megmenekültek egy
pusztító balatoni viharból. Túránk
végpontja pedig az őshonos ma-
gyar állatfajokat bemutató Feste-
tics Imre Állatpark lehet, itt ősi ma-
gyar szarvasmarha-, juh- és
lófajták, nemesített magyar kecske,

szamár, tyúkfélék, víziszárnyasok
láthatók, míg a  hazai vadfajok kö-
zül gímszarvassal, dámvaddal, vad-
disznóval találkozhatunk. Ezeket a
látnivalókat akár egyesével vagy ki-
sebb biciklis-, gyalogostúrák során
„láncra fűzve” is érdemes felke-
resni.

REMEK PANORÁMA
A térség bővelkedik kilátókban is,
melyekből más-más, de mindig
gyönyörű panoráma tárul az ember
szeme elé. A gyalogtúrázókra több
pihenőhely is vár: Vonyarcvashegy

A Keszthelyi-hegység erdőit minden évszakban érdemes 
felkeresni. Számtalan tanösvény, turistaút várja a vándorokat 
és több kilátóból is megcsodálhatjuk a táj szépségét.

HEGYEN, VÖLGYÖN, 
ERDŐSÉGBEN

Rezi vára
A Keszthelytől 8 kilométerre fekvő Rezi határában láthatók a jól
védhető, meredek dolomitbércre valószínűleg a XIV. században épí-
tett vár romjai. Rezi falujából táblák jelzik a várat, viszonylag jó mi-
nőségű föld-, murvás utakon közelíthetjük meg, a tanösvényen nem
lehet eltévedni, minden fontos pontnál útjelző vagy információs
tábla áll. A vár előtti ősfás tölgyesben pihenőhelyet alakítottak ki. 

Ha a Hatlábú pajtától 

indulunk, emelkedőn érünk fel

az Öreg-Szék-tetőre, majd 

a Berzsenyi-kilátóhoz és az

erdei tornapálya érintésével 

a Nagymezőre. A túrát 

a Festetics Imre Állatparkban

fejezhetjük be.  
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közelében a Cseri-kapu, Balaton-
györök külterületén a Büdöskút, kö-
zelebb a faluhoz a Bélapi-pihenő, s
belterületén a Szépkilátót is érde-
mes felkeresni. Utóbbi a nevével el-
lentétben nem igényel megmá-
szást, páratlan panorámát azonban
kínál a szemlélődőknek.

Gyenesdiáson kedvelt kirándu-
lóhely a Nagymező, itt egy 16 állo-
másos erdei tornapálya, szalonna-
sütő helyek, pihenőpadok, játszótér
is várja a mozogni vágyókat. Innen
több túraútvonal is indul, többek
között a 355 méter magas Pető-
hegy tetején álló Berzsenyi-kilátó-
hoz és a háromszintes Festetics-ki-
látóhoz, ahonnan megcsodálhatjuk

a hegység déli részére jellemző,
mély völgyek által szabdalt alacsony
bérceket és a Zalai-dombság erdős
hátait, útközben pedig akár a Hat-
lábú pajtánál is megpihenhetünk.

VULKÁNI EMLÉKEK
A dolomitból álló Keszthelyi-hegy-
ség peremvidéke a bazaltos Ko-
vácsi-hegy, itt például a hajdani 
vulkáni működés emlékeként meg-
maradt bazaltfolyosót is érdemes
végigjárni. A közelben magasodik 
a Tátika, melynek tetején várrom is
található. A közeli Rezi-vár, illetve a
zalaszántói sztúpa is a Keszthelyi-
hegység tágan vett vidékéhez tar-
tozik. �

A zalaszántói sztúpát nem csak
azoknak érdemes felkeresni,
akik a buddhizmus hívei. A Vi-
lágosvár tetején álló építmény-
hez vezető út megmozgatja tes-
tünket, míg a szakrális hely
lelkünkre hat.

Több mint háromszáz méter maga-
san áll Európa legnagyobb sztúpája,
a 30 méter magas és 24 méter
széles építmény. Belseje Buddha
ereklyéit és tanításait rejti, valamint
egy Dél-Koreából származó, ara-
nyozott Buddha-szobor is található
benne. Az épületbe bemenni nem
lehet, de körbejárható.  A kör alakú
építmény a Béke-sztúpa nevet vi-
seli, s a test-lélek-szellem egysé-
gét szimbolizálja. A buddhista köz-
pont honlapjának leírása szerint a
béke, a boldogság és a megvilágo-
sodás jelképe.

Takács Éva, a Buddhista Béke-
Szentély Alapítvány vezetője fel-
idézte: az 1980-as évek végén ha-
tározta el Bop Jon koreai szerzetes,
hogy a nyugati világgal is megis-
merteti Buddha gondolatiságát.
Ennek alapja  a szeretet, a szerető
kedvesség kifejlesztése és az
együttérzés. A szerzetes sokszor
járt Hévízen és térségében, s Zala-
szántón lelt arra a helyre, ahol úgy
érezte, itt fel kell építeni egy sztú-
pát. A szakrális építmény 1992-ben
készült el, és a következő év nyarán
a 14. dalai láma szentelte fel. Idővel
egyre ismertebb lett a buddhista
központ, s évről évre egyre többen
keresik fel. Elcsendesednek, elmé-
lyülnek s nem utolsósorban gyö-
nyörködnek az eléjük táruló pano-
rámában.

A sztúpa mellett helyezkedik el
a 2014-ben megnyílt meditációs
ház. A kívül japán, belül tibeti stílus-
jegyeket viselő központban a nagy-
méretű festményekről a látogatók
megismerhetik Buddha élettörté-
netét. Itt rendszeresen szerveznek
programokat, lelkigyakorlatokat a
helyben élő szerzetesek vagy a tá-
voli vidékekről érkező tanítók veze-
tésével. A zalaszántói buddhista
központ honlapján találhatók meg a
vallási programok, melyek mindenki
számára nyitottak, de ezeken kívül
is bármikor felkereshető a sztúpa.

Akár követi valaki a buddhista
tanokat, akár nem, egy dolog biz-
tos: a filozófia legfőbb üzeneteit
mindenkinek érdemes megfontolni
és gyakorolni. Hiszen a szeretet, a
jóság és az együttérzés mindenki
életét jobbá teszi. A buddhizmus –
a vallási központ leírása szerint – a
„bölcsesség szeretete”,  legfőbb
tanácsa: élj erkölcsösen, légy gon-
dolataidban és cselekedeteidben
éber és tudatos, és fejleszd ki a
bölcsességet és a megértést. �

További információk:
www.stupa.hu

SZTÚPA / Zala megye «

A középkori Tátika-vár
hazánk egyik legkorábban
épült magánvára.

A Kovácsi-hegy 200 méter
hosszú szurdokában, 
a Bazaltutcában a szavunk
is elakad.

ELMÉLYÜLÉS 
ÉS LENYŰGÖZŐ 
KILÁTÁS

A buddhista hívek rendszere-

sen az oltár elé helyezik a

nem pénzbeli adományokat. 
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GÉBÁRTI-TÓ / Zala megye»

Tevékenysége ennél is szélesebb
körű, 1992 óta ad otthont például a
GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi
Művésztelepnek, megalapozva ez-
zel egy városi képtár kortárs gyűjte-
ményét. Nagyrendezvényeik – mint
például a Családi Pünkösd vagy a
Pásztorhagyományok Napja – a
tartalmas kikapcsolódás mellett a
népi kultúra értékeinek népszerűsí-
tését is szolgálják.

MESTERSÉGEK OTTHONA 
A hely számos alkotóközösségnek
ad otthont. Kézműves műhelyeik-
ben (fafaragó, kovács, fazekas,
szálasanyag-feldolgozó és bőrmű-
ves) minden korosztály talál ked-
vére való elfoglaltságot.

A gébárti központ immár regio-
nális célú népi kézműves-alkotó-
házként működik. Képzéseket tart
népi kézművességgel foglalkozó

nyugat-dunántúli szakembereknek,
módszertani segítséget nyújt a ré-
gióban működő szervezetek, alko-
tók, egyéb célcsoportok számára,
régiós kiállításokat, mesterségbe-
mutatókat, kézművesszaktáboro-
kat szervez. Az egész éven át nyitva
tartó alkotóház fenntartását 38 éve
biztosítja Zalaegerszeg önkor-
mányzata. Szoros kapcsolatot
ápolnak az ugyancsak 38 éve mű-
ködő Zala Megyei Népművészeti
Egyesülettel, amely szakmai hát-

térként és együttműködő partner-
ként áll a ház ügyeinek szolgálatá-
ban.

JURTA ÉS TÁRLATOK 
A ház meglátogatása önmagában
is élmény. A közösségi tér berende-

zését rusztikus rönkbútor-garni-
túra adja, a díszítő textileket hetési
szőttesekből válogatták. A mennye-
zetre pillantva hol festett kazetták,
hol aratási koszorúk látványa fo-
gad. A komplexum tavaly új szárny-
nyal és jurtaházzal bővült, utóbbi-
ban nyert végleges elhelyezést a 24
évvel ezelőtt készült, 6 méter át-
mérőjű, autentikusan berendezett
honfoglalás kori vezérsátor. A jurta
mellett és a sátrat koronázó galé-
rián állandó és időszaki kiállítások

A zalaegerszegi Gébárti-tó hívogató 
partján áll a Kézművesek Háza, amely
1982 óta szolgálja a hagyományos 
magyar tárgyalkotó művészetet.

KÉZMŰVESHÁZ 
A GÉBÁRTI-TÓ PARTJÁN

Augusztus 14.:
GébArt-zárókiállítás
Szeptember 27.:
Pásztorhagyományok Napja,
dunántúli pásztorfaragók ta-
lálkozója

PROGRAMTIPPEK

A havonta megrendezett 

Nyitott Műhelygalériák Napja 

tárgyalkotó népművészetünk 

hihetetlenül gazdag hagyomá-

nyaiba és az alkotás 

folyamatába enged 

betekintést.

TUDTA?

A Gébárti Kézművesek Háza az egyetlen, egész éven át nyitva
tartó népi kézműves „műhelyotthon” Magyarországon.
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láthatók, mint például a Bárányok
gyapjából című nemeztárlat vagy
Szelestey László pásztorfaragás-
gyűjteménye. Egy további állandó
kiállítás Makovecz Imre, a magyar
organikus építészet megteremtője
zalai munkáit mutatja be tablókon,
fotókon, tervrajzokon.

SÉTÁRA CSÁBÍT A TÁJ 
Az alkotóház környéke is számos
élményt kínál. A tóhoz kötődő att-
rakciókon túl kellemes sétára csá-
bít a GébArt alkotásaiból benépe-

sült szabadtéri szoborpark, amely-
nek végében a Makovecz Imre váz-
latterve alapján tavaly felépült Bol-
dogasszony-kápolna fogadja a
látogatót. Ugyancsak tavaly avatták
fel az alkotóház mellett a Kárpát-
medencei sírjelparkot, ahol 107
tradicionális fa sírjel-rekonstrukció
őrzi tágabb hazánk temetői kultú-
ráját. A különleges park a Zala Me-
gyei Népművészeti Egyesület és 42
fafaragó hatéves munkájának gyü-
mölcse, s nyolc nagy tájegység sír-
jelmintakincsét mutatja be. �

GÉBÁRTI-TÓ / Zala megye «

Tudta? A Boldogasszony-kápolna Makovecz Imre tervei alapján épült.

Az épület tavalyi felújításával méltó helyre került a honfoglalás

korát idéző jurta és Szelestey László néprajzkutató hagyatéka. 

•  Hét beltéri medence  
csúszdával

•  Szabadtéri  
élménymedence

•  Gyermekmedence
•  Büfé
•  Baráti árak –  

udvarias személyzet

Zalaegerszeg-Ságod
Telefon: 06-30/381-4883
www.zalaegerszegitermalfurdo.hu

Zalaegerszeg-Ságod, Tó utca 
Telefon: 06-20/466-7807

www.aquatherma.hu

  

•  Szállás rönkházakban
•  Lakókocsi- és sátorparcellák 

•  Tóstrand
•  Rendezvények ideális  

helyszíne szabadtéren  
vagy étteremben

•  Nyugodt, csendes  
környezetben  
a Gébárti-félszigeten

HIRDETÉS



A Kis-Balaton világviszonylat-
ban is párját ritkító természeti
érték, a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park 15 bemutatóhelyének
egyike. 

A Kis-Balaton a magyar tengerhez
érkező Zala folyó torkolatvidékét
jelenti, ahol a hazai természetvé-
delem bölcsője ringott. Abban az
értelemben mindenképp, hogy itt
teljesített szolgálatot 1922-től az
első hivatásos magyar természet-
védő, Gulyás József vörsi halász-
gazda, akinek az volt a feladata,
hogy a nagy kócsag – a hivatalos
hazai természetvédelem mai cí-
merállata – fogyásának gátat
szabjon. Közbevetőleg: a törekvést
fényes siker koronázta, az első vi-
lágháború idejére csupán 25 pár

maradt ebből a madárból, ám az
állomány ma már 3600–5500
párra tehető. 

TÚRÁK VEZETÉSSEL
A Kis-Balaton 1403 hektáros része
1951-ben, idehaza az elsők között
nyert el országos védettséget (eb-
ből a szempontból a debreceni
Nagyerdő bizonyos részei voltak az
úttörők 1939-ben), aztán 1986-
ban létrejött a Kis-Balaton Tájvé-
delmi Körzet, kicsit több mint 146
négyzetkilométeren. A terület a vízi-
madarak élőhelyeit oltalmazó nem-
zetközi Ramsari Egyezmény hatálya
alá is tartozik.

A Balaton vízminőségének
megőrzése szempontjából nélkü-
lözhetetlen vizes-lápos területről
van szó, mely a vízimadarak igazi
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A VÍZIMADARAK 
ÉS A KÍVÁNCSI TURISTÁK
PARADICSOMA

KIS-BALATON / Zala megye»

A Kis-Balaton 
fokozottan védett területe

csak a nemzeti park
szakembereinek vezetésével

látogatható, e nélkül is
megnézhetjük azonban

a Kányavári-szigetet, 
a Kápolnapusztai 

Bivalyrezervátumot 
és a Vörsi Tájházat. 

„

Tudta? A Kis-Balaton élővilága mindenkinek ismerős lehet

a Tüskevár című regényből; a Diás-szigeten megtalálható

Matula bácsi kunyhója is, s itt látható a Fekete István-

emlékhely is. 



A térséghez tartozik a nemzeti
park egy másik bemutatóhe-
lye, a Kápolnapusztai Bivaly-

rezervátum is. A létesítmény a 
hazánkban őshonos bivaly fennma-
radásában, génállományának meg-
őrzésében fontos szerepet játszik és
egyben a faj bemutatásának nép-
szerű központja. Az ország legna-

gyobb látogatható bivalycsordája
mellett piknikezőhely, kiállítás 
és mesélő sétaút is várja itt a 
vendégeket. 

Míg a 2000-es évek elején alig
volt bivaly az országban, ma már
egyre nő a népszerűsége ennek a
szívós, őshonos állatnak, amely re-
mekül megél a mélyebb fekvésű le-

gelőkön, nádasfoltokon is. Az itt tar-
tott bivalyok húsa szinte bio minő-
ségű, mivel az állatok semmilyen ab-
raktakarmányt és kiegészítőt nem
esznek. Az állatok megfigyelésében
távcső segíti a látogatót, amellyel a
szerencsések a dagonyázó, legelé-
sző bivalyok mellett a fürgén futká-
rozó ürgéket is láthatják. �
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BIVALYLESEN

paradicsoma. Csak szakvezetéssel
látogatható – vannak olyan részei
is, ahová ember nem léphet be –,
ráadásul a világjárvány miatt ezek a
programok idén nyáron különleges
előírások mellett (legfeljebb 15
résztvevő, maszk viselése, a vendé-
gek között 1,5 méteres védőtávol-
ság) zajlanak.

AZ IGAZI TÜSKEVÁR
A Kis-Balatonnál a közelmúltban
1,2 milliárd forintos fejlesztés tör-
tént, melynek során felépült a nem-
zeti park eddigi legnagyobb turisz-
tikai létesítménye, egy modern
bemutatóközpont. Ez a tavaszi-
nyári korlátozások miatt egyelőre
nem nyithatta meg kapuit, a beru-
házás során ugyancsak megújított
Diás-szigeti Fekete István-emlék-
hely azonban várja a látogatókat. A
kiállítás bemutatja a Tüskevár író-
ját, feltűnnek a műveiből ismerős
helyszínek és szereplők, illetve
részletesen megismerkedhetünk a
Kis-Balaton élővilágával is. A tárlat
különlegessége, hogy olyan tárgyak
is találhatók benne, amelyeket sza-
bad – sőt, kifejezetten ajánlott –
megérinteni. A Diás-sziget fontos
látnivalója maradt a Matula-
kunyhó, amit az 1950-es évekből
származó fotók alapján építettek
újra és segítségével az egykori pá-
kászok életét mutatják be. �

TUDTA? A Kis-Balaton jellegzetes 

madara a hazai természetvédelem 

címerállata, a nagy kócsag.



Otthont ad családi és céges rendezvényeknek,  

legény- és leánybúcsúknak, 

születés- és névnapi buliknak. 

Egy hely, két étterem, több lehetőség!em, több lehetőséeem,m, töööbbb leeeheettőőőséég!g!, g, gEgy heEEgygygyEgygy

A Mama és Csapata várja 

Önöket sok szeretettel 

a hét minden napján!

A MamaA MamaAA MA aMMammMMMMamaMaMamamama
ÖnökÖnÖnööknökkök
a héta hhééthétét

AzÉn Anyósom étterem

• Tel.: +36-83/344 232, 

 +36-30/6161-0026

• E-mail: azenanyosom@

azenanyosom.eu

azenanyosom
PROGRAM SZÁLLÁS

 A BALATONNÁL MINDEN VAN!
NNÁL MINDEN VAN!#NYARALJITTHON,

AJÁNLAT»



TUDTA?
A tó vize állandó mozgásban

van: lassan balról jobbra 

forog, illetve alulról felfelé

áramlik. Emiatt a fürdőzők

masszírozó hatást 

éreznek.
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Tavirózsák között úszkálva él-
vezhetjük a híres termálvíz ál-
dásos hatásait a Hévízi-tóban,
melynek milliók köszönhetik
gyógyulásukat. 

A hévízi a világ legnagyobb bioló-
giailag aktív, természetes termál-
tava, amit bőséges hozamú forrás
táplál, így vize 72 óránként kicseré-
lődik. Ez Magyarország legrégebbi
és legismertebb gyógyfürdője, a ró-
mai korból származó emlékek sze-
rint több mint kétezer éves múlttal
büszkélkedhet. Története azokra az
időkre nyúlik vissza, amikor több
Balaton-környéki bazalthegy s
maga a Balaton is megszületett. Vi-
zének csodás hatását már őseink is

ismerték, a vulkáni utóműködések
első jelei a hőforrások voltak, így
például az Őshévíz feltörése.

Felsorolni is nehéz lenne, hogy a
tó két forrás által táplált, kalcium-,
magnézium- és radontartalmú vize
mi mindenre jó, külsőleg a mozgás-
szervi panaszokat, belsőleg a gyo-
morproblémákat enyhíti. A tófürdő
épületében lévő ivókútból viszik is
sokan a jellegzetesen kénes szagú
vizet, ha már palackozni nem lehet,
különleges összetétele miatt... 

A márkajeggyel védett, tradi-
cionális hévízi kúrának része az
iszappakolás, illetve a súlyfürdő is,
amely itteni találmány. A tó és a be-
lőle fakadó Hévíz-patak télen sem
fagy be, vize még olyankor is 23–25

fokos, nyáron pedig tíz fokkal mele-
gebb. S aki télen fürdik benne, an-
nak nemcsak az ízületei gyógyul-
nak, hanem fáradt, megterhelt
hangszálai is, a jellegzetes pára-
sapka ugyanis úgy működik, mint
egy inhalálókészülék.

A gyógyító víz hatásáról szá-
mos mítosz született, a helyiek pe-
dig azt mondják: Hévíz s a gyógytó
már önmagában is csoda. Az egyik
legismertebb ókori legenda szerint
egy dajka könyörgő imádságára a
Szent Szűz forrást fakasztott,
amelynek vizében megmártózva
egy sovány, beteg gyermek teljesen
felépült. Ő volt Flavius Theodosius
későbbi keletrómai császár, aki
391-ben a kereszténységet állami
vallássá nyilvánította. A hagyomány
szerint ez a fakasztott forrás táp-
lálja azóta is a világon egyedülálló
hévízi tavat.

A fürdő Schulhof sétány felőli
bejáratát két kerub őrzi, amelyek a
Festetics család megbízására ké-
szültek. Ez a sasszárnyú és félig
oroszlántestű, mitikus sárkány Hévíz
címerében is ott van. A kerubokról az

a hír járja: ha valaki úgy sétál át kö-
zöttük, hogy nincs szerelem a szívé-
ben, akkor megszólalnak. Egy másik
változat szerint viszont a fürdő egyik
tornyán elhelyezett rézkakas ad ki
hangot, amennyiben valaki szerelem
nélkül távozik a városból. �

HÉVÍZ 
AZ ÉLET
FORRÁSA

Tündérrózsák között
A több mint négyhektáros tóban színpompás tündérrózsák között
úszkálhatunk. A kecses, kora tavasztól késő őszig nyíló virágok
olyannyira jól érzik magukat a meleg vizű, tápanyagokban gazdag
tóban, hogy már „saját” hévízi mutációik is vannak. A rózsaszín
fajta nemcsak a tófürdő, hanem egész Hévíz jelképe lett, pedig nem
is őshonos virág: a XIX. században Indiából érkezett, s nagy nehe-
zen honosította meg Lovassy Sándor botanikus. 

Egy hasonló termáltó Új-Zé-
landon is található, annak
alapterülete ugyan nagyobb,
mint a hévízié, de nem lehet
benne fürdeni és nem hasz-
nálható gyógyászati célokra
sem, mivel túlságosan meleg.

TUDTA?

Tudta? A Hévízi-tó egész víztömege hetente kétszer teljesen kicserélődik. 
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Kerékpárutak, játszótér, torna-
pálya és kilátó – csak néhány
elem azok közül, amik kedvelt
kirándulóhellyé teszik a nagy-
kanizsai Csónakázó-tavat és
környékét.

A város zajától távoli, tiszta leve-
gőjű Csónakázó-tavat a Bakónaki-
és a Látóhegyi-patak táplálja, s öt-
száz hektáron elterülő parkerdő
öleli. Kanizsa ékköve mára igazi pi-
henőövezetté alakult: nyáron hor-
gászok népesítik be a partját, fa-
gyok idején pedig korcsolyázni is
lehet a hátán. 

BICIKLISPARADICSOM 
Izgalmas lehetőségek várnak itt a
kerékpárosokra, köszönhetően az
XCO mountain bike nemzetközi 
versenypályának és kerékpárköz-
pontnak. A kerékpárutak mellett a
KanizsaBike közösségi kerékpár-
rendszer is kiépült. A városból kiin-
dulva mintegy 300 kilométernyi 
kerékpárútvonalat jelöltek ki infor-
mációs táblákkal, a tó körül pedig
nemrég közel 4,5 kilométer kerék-
pározásra és futásra is alkalmas sé-
tányt és trekking biciklis pályát avat-

az állapota leromlott, de az objek-
tumot egy évtized elteltével a Zala-
erdő Zrt. újította fel nemrég.

A Csónakázó-tavi kilátó – az
ország egyik legmagasabbja – sú-
lya 100 tonna, a fémből és üvegből
készült mű teljes magassága 
48 méter. Két kilátószint található
rajta, az egyik 28, a másik 43 mé-
ter magasan, utóbbihoz 230 lép-
csőfokot kell leküzdeniük a látoga-
tóknak. Éjszakai megvilágítását
reflektorok és LED-fénysorok biz-
tosítják.�

A mozogni vágyókat erdei
tornapálya várja, berendezé-
sei kiválóan alkalmasak az
izmok átmozgatására, nyúj-
tásra, erősítésre, az állóké-
pesség, az egyensúlyérzék, a
mozgáskoordináció javítá-
sára. Az állomások informá-
ciós tábláin mindenki meg-
találhatja az életkorának,
egészségi állapotának, fizi-
kumának megfelelő gyakor-
latok leírását. Az 1100 méter
hosszú erdei tornapályán ta-
lálható többek között lépe-
gető, vízszintes létra, tolódz-
kodó állvány, kombinált
bordásfal, dupla fekvőtámasz -
állvány, szökdelőállvány, 
párhuzamos korlát, gerenda,
has- és hátpad.

TORNA AZ ERDŐBEN 

A NAGYKANIZSAI 
CSÓNAKÁZÓ-TÓ

tak. Ehhez kapcsolódva pihenők,
asztalok és tűzrakó helyek létesül-
tek, a kínálatot pedig szervizpont te-
szi teljessé. Most a belvárosi Erzsé-
bet térről biciklivel biztonságosan
kijuthatunk a tóhoz, ahol csónakázni
is lehet. A sportosabb látogatók vízi-
biciklit kölcsönözhetnek, a gyerekek
pedig a város legnagyobb játszóte-
rén kapcsolódhatnak ki.

Ha az erdőben tennénk kelle-
mes sétát, érdemes felkeresni az

1400 méter hosszú Madárerdő tan -
ösvényt, melynek információs táblái
bemutatják a környékre jellemző
madárfajokat, azok különleges szo-
kásait, meglepő tulajdonságait.

FÚRÓTORONYBÓL KILÁTÓ 
A tó keleti felén felállított kilátó, a
Dunántúli Kőolajipari Gépgyár lese-
lejtezett fúrótornya a Csónakázó-tó
környékének látványossága volt
hosszú évtizedekig. Idővel azonban

A tavon nemcsak csónakok, hanem tavaly óta 

vízibiciklik is kölcsönözhetők. 

A víz partján kerékpár-

kölcsönző, az erdőben

pedig versenyminősítéssel

rendelkező mountain bike

pálya várja a biciklizés 

szerelmeseit.

TIPP:



ÚJ TURISZTIKAI
DESZTINÁCIÓ DÉL-NYUGAT

MAGYARORSZÁGON: 

MURAFÖLDE
Egy részben még mindig feltáratlan, dimbes-dom-
bos és kies vidék a Mura határfolyó mentén, közel a 
horvát és a szlovén tájakhoz. Végtelen kerek erdők 
borítják, völgyekkel és rengeteg tóval tagoltan. A 
horgászok, vadászok álma, kerékpárosok és raftin-
gosok barátja.

Nagykanizsa gazdag kulturális kínálata miatt is 
érdemes meglátogatni a térséget, de a Murafölde 
természetközeli élménye teszi teljessé az utazást. 
Hiszen óriási kincseket rejt magában, melyekre fel-
fedezőként lelhet rá mindaz, aki családjával, baráta-
ival belép e rejtelmes és mesés világ kapuján. 
Természetes adottsága e vidéknek a vízi és ke-
rékpáros turizmus, a vadászat, a lovaglás, s még 
lehetne sorolni a kínálatot. Csónakkikötők épültek 
a közelmúltban, egyre több a vízitúra, akár „arany-
mosási” lehetőséggel is egybekötve. 

Sok kerékpártúra is indul, akár több napos túra alatt 
is be lehet kerékpározni ezt a gyönyörű vidéket, 
ahol nemcsak természeti, hanem építészeti 
látnivalók is bőven vannak. Például 
a titokzatos, több kilométer 
hosszú bunkerek.

A város zajától távoli, tiszta levegőjű Csó-tó Kanizsa 
ékköveként mára igazi pihenőövezetté alakult: nyá-
ron horgászok népesítik be a partját, fagyok idején 
pedig korcsolyázni is lehet a hátán.

Izgalmas lehetőségek várnak itt a kerékpárosokra, 
mivel a városból kiindulva mintegy 300 kilométer-
nyi kerékpárútvonalat jelöltek ki információs táb-
lákkal, a tó körül pedig nemrég közel 4,5 kilométer 
kerékpározásra és futásra is alkalmas sétányt avat-
tak. Ehhez kapcsolódva pihenők, asztalok és tűzra-
kó helyek létesültek, a kínálatot pedig szervizpont 
teszi teljessé. Most a belvárosi Erzsébet térről bicik-
livel biztonságosan kijuthatunk a tóhoz, ahol csó-
nakázni is lehet. A sportosabb látogatók vízibiciklit 
kölcsönözhetnek, a gyerekek pedig a város legna-
gyobb játszóterén kapcsolódhatnak ki.

A tó keleti felén felállított kilátó, egy hajdani fúróto-
rony – az ország egyik legmagasabbja – fémből és 
üvegből készült, teljes magassága 48 méter, és 230 
lépcsőfokot kell leküzdeniük a látogatóknak, hogy 
feltáruljon e vidék lenyűgöző, az ország legzöldebb 
és legerdősültebb tájának látványa. 

A nagykanizsai Csónakázó-tó

www.tourinformnagykanizsa.hu

További információ:

AJÁNLAT «
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Lenti legismertebb turisztikai kíná-
lata a termálfürdő és a Szent
György Energiapark gyógy- és él-
ményfürdővel, illetve szabadtéri
stranddal. A termál- és gyógyfür-
dőrészleg öt szabadtéri és négy fe-
dett medencéjével az év minden
napján nyújt kikapcsolódási lehető-

séget a család minden tagjának.
Fedett pihenőtér, illetve szaunavi-
lág is tartozik hozzá, hozzájárulva a
teljes felüdüléshez. A beltéri él-
ményfürdőben a tengeri világítóto-
rony és a beáramló fények elfeled-
tetik, hogy nem a szabad ég alatt
vagyunk.

GYÓGYÍTÓ VONALAK 
Az egész Európában egyedülálló
Szent György Energiaparkban jóté-
kony hatású, a Föld energetikai há-
lózatának részét képező energiavo-
nalak kínálnak feltöltődést. Hasonló

Mágikus energiavonalak, 40 ezer éves
gyógyvíz, szinte érintetlen természeti 
környezet, valamint az ország leghosszabb
kisvasúthálózata is várja a Lentibe, illetve
az Őrség, Göcsej, Hetés tájegységek ölelésé-
ben lévő határ menti vidékre látogatókat.

LENTI:
ENERGIÁT ADÓ
KIRÁNDULÁS

A leghosszabb kisvasút 
A Csömödéri Állami Erdei Vasút a leghosszabb kisvasúthálózat
Magyarországon, a zalai rendszer 109 kilométeres. Személyszállí-
tás csak a harmadán zajlik, a forgalom nagy részét ma is a fát
szállító tehervonatok jelentik. Vonalai hangulatos településeken át
haladnak, számos turisztikai látnivalót kötve össze. Csömödérben
érdemes megtekinteni a kisvasútállomást, ahonnan kisvonattal is
folytatható az út Bázakerettyéig, ahol olajtörténeti emlékpark nyújt
betekintést a zalai olajipar életébe.

Tudta? A lendva-hegyi 53 

méter magas kilátótoronyból

négy ország - Szlovénia, 

Magyarország, Horvátország 

és Ausztria - természeti 

szépségét láthatjuk egyszerre.
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vonalak a bolygón mindenütt van-
nak, találkozási pontjaikba építet-
ték a régiek az olyan kultikus helye-
ket, mint például az angliai
Stonehenge, az Andokban található
Machu Picchu vagy Kheopsz fáraó
piramisa Egyiptomban. A feltöltő
pozitív energiák az Európa-szerte
ismert és keresett, 40 ezer éves
nátrium-hidrogén-karbonátos
gyógyvízzel alkotnak páratlan egy-
séget. A vendégeket négycsillagos

kényeztetéssel várja a 2016-ban
megnyílt Thermal Hotel Balance,
amely zárt folyosón keresztül köze-
líthető meg a fürdőből.

KERÉKPÁRRAL IS 
ÉRDEMES 
A szlovén–magyar határ menti vi-
dék turisztikai kínálata, az egymás-
hoz közel fekvő aprófalvak látnivalói
– mint Tormaföldén a vétyemi ős-

bükkös, a szécsiszigeti Andrássy–
Szapáry-kastély, a vízimalom és a
bivalyrezervátum vagy Pákán Öve-
ges József fizikaprofesszor szülő-
háza, illetve a „magyar Maginot-vo-
nal”-nak is nevezett bunkerek –
legjobban kerékpáros túrák során
fedezhetők fel. A vidék domborzati
adottságai kiváló lehetőségeket kí-
nálnak ehhez, amatőr és profi brin-
gások egyaránt megtalálják itt a
számításukat. A Tenke-hegyen át

az újonnan kialakított, kerékpároz-
ható úton érhető el a lendvahegyi
Vinárium-kilátó is, mely 53,5 mé-
terrel emelkedik a dombvidék fölé, s
ahonnan Szlovénia, Ausztria és
Horvátország területére is jó kilátás
nyílik. �

LENTI / Zala megye «

Haranglábak földje
Az Őrség, a Hetés és a Göcsej komoly néprajzi értékeket is rejtenek.
A térséget a „haranglábak földjének” is nevezik, mivel sehol másutt
az országban nincs annyi fából ácsolt szakrális építmény, mint er-
refelé. A legszebbek egyike Lentiben található, a lentiszombathelyi
városrész temetőjének bejáratánál. A hatalmas méretű, erős szer-
kezetű, háromoszlopos, talpgerendás, nyitott szoknyás, félházas,
zárt harangházú fa harangláb zsindellyel fedett, a torony törzse
pedig deszkaborítású. A késő barokk stílusú műemlék 1790 körül
épülhetett.

Tudta? A fürdőt a mélyből feltörő, 40 ezer éves, gyógyhatású termálvíz táplálja. 

A termálfürdő nátrium-

hidrogén-karbonátos 

gyógyvizével, míg a területén

lévő Szent György Energia-

park gyógyhatású földsugár-

zásaival hat jótékonyan 

a szervezetünkre.

TIPP:
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Zalakaros a megye igazi
gyöngyszeme, mely minden
évszakban kellemes körülmé-
nyeket, kiváló programokat kí-
nál a kikapcsolódáshoz.

Természetesen Zalakaros leghíre-
sebb turisztikai komplexuma a
gyógyvizes fürdő. Közvetlen szom-
szédságában alakították ki a ter-
máltó és ökopartot, mely az elfolyó
termálvizet hasznosítja. 

A tó látványnak sem utolsó, a
parton kialakított tematikus ponto-
kon pedig a látogatók megismer-
kedhetnek a természet hangjaival a
Hangok Pavilonjában, sajátos for-
mavilágú kőzeteket kereshetnek a
Labirintusban, a Föld forgását, a
Nap mozgását és a változó fénye-
ket tanulmányozhatják a Fények
meditációs terében, illetve járhat-
nak a vízen is – no persze csak át-
tételesen, a tóban elhelyezett, be-

tonból készült, kör alakú lépegetők
segítségével.

Aki szeretné felülről is megcso-
dálni a vidéket, annak érdemes fel-
keresnie a Zalakaros és a parkerdő
szélén, de már a szomszéd falu,
Zalamerenye közigazgatási terüle-
tén álló kilátót, melyet a Zalaerdő
Zrt. nemrég felújíttatott. Az objek-
tum tövénél működő vendéglátó-
helyen pedig kemencés gasztronó-
miai ínyencségek várják az éhes

utazót. Ezenkívül még többek kö-
zött gyalogos és kerékpáros túra,
borospincék látogatása, sétarepü-
lés sűríthető bele akár egyetlen
napba, de egy hosszú hétvégén
már érdemes górcső alá venni a
térség kínálatát is a zalamerenyei
működő malomtól a kis-balatoni
Kányavári-szigeten vagy 
a kápolnapusztai bivaly-
rezervátumon át a zala-
szabari kalandparkig. �

A MEGYE 
GYÖNGYSZEME

TUDTA? Zalakaros szimbóluma 

a kannavirág, melyhez 

kapcsolódóan évről évre 

szépségversenyt is rendeznek.



GÖCSEJ / Zala megye «

Ötvenkét éve, 1968-ban nyílt
meg az ország első szabadtéri
néprajzi múzeuma, a Göcseji
Falumúzeum. Töretlen népsze-
rűségét jelzi, hogy tavaly több
mint 30 ezer látogatót vonzott
határainkon belülről és túlról.

A skanzen a zalai megyeszékhely
központjától nem messze, a Zala
holtága mellett épült meg, az ere-
deti helyén meghagyott Hencz-féle
vízimalom körül. Elrendezését úgy
alakították, mintha egy XIX. századi
göcseji falu lenne, parasztházakkal,
gazdasági épületekkel, templom-

mal, kovácsműhellyel és malom-
mal.

A zalaegerszegi skanzen egy-
fajta esszenciája Göcsejnek – az
ország egyik legarchaikusabb táj-
egységének –, mely a XX. század
közepéig szinte érintetlen elzárt-
ságban létezett. Maga a múzeum
azonban nem dermedt változatlan-

ságba, nagyszabású fejlesztés kü-
szöbén áll, ami az infrastruktúra
bővítését és a látnivalók gazdago-
dását egyaránt jelenti.

HARANGLÁB ÉS TORKOSPAJTA 
A gyűjtemény elemeit zalai telepü-
lésekről szállították a helyszínre,

mindvégig szem előtt tartva, hogy a
környéken fellelhető archaikus épü-
lettípusok legszebb példányait
gyűjtsék össze. Így került Zalaeger-
szegre a hottói kovácsműhely, a
budafai szoknyás harangláb, a ká-
lócfai, a zalalövői és a kávási lakó-
ház, a csödei pálinkafőző kunyhó
vagy a nagykutasi torkospajta. A

skanzen valójában egy XIX. századi
göcseji települést rekonstruál, ahol
a látogatók az egyedi építkezési
technikák mellett a térség jellegze-
tes használati tárgyaival, háztáji 
állataival és a göcseji emberek hét-
köznapjaival is megismerkedhet-
nek.

MINDEN AZ OLAJRÓL 
A falumúzeum közvetlen szom-
szédságában található a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum (MOGIM),
amely mindössze egy évvel fiata-
labb a skanzennél. Országos ható-
körű szakmúzeum, amelynek fő fel-
adata, hogy gyűjtse, feldolgozza,
kiállításain és kiadványaiban bemu-
tassa a magyarországi szénhidro-
génipar több mint százéves törté-
netét. Szabadtéri kiállítása mintegy
30 ezer négyzetméteren vonultatja
fel a kőolaj bányászatának, fel-
dolgozásának és szállításának 
műszaki emlékeit, kiállítótermei-
ben pedig az iparág technológiai
folyamataival, történetével ismer-
kedhet meg a látogató. Szabadtéri
szoborparkjában kiemelkedő mű-
szaki szakemberek mellszobrait
láthatjuk. 

A MOGIM több gyűjteménye, va-
lamint a dr. Papp Simon geológus,
egyetemi tanár előtt tisztelgő em-
lékszoba a múzeum Wlassics Gyula
utca 13. szám alatti épületében ta-
lálható. �

További információk:
gocsejiskanzen.hu

Június 27.: Olai Fesztivál
Július 26.: Egerszeg Búcsú
Augusztus 20.: A Göcseji 
Falumúzeum napja
Október 3.: Nálatok laknak-e
állatok?
November 7.: Márton-napi 
vigadalom

PROGRAMOK 
A FALUMÚZEUMBAN

FALUMÚZEUM 
ZALAEGERSZEG KEBELÉN

A falumúzeumi gyűjtemény

épületeinek többségét 

Göcsej kis falvaiból telepítették

át: azokat szétbontva szállítot-

ták ide és építették újra fel. 

A Magyar Olajipari Múzeummal

egy belépőjeggyel 

tekinthetők meg.

TIPP:
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FESTETICS-KASTÉLY / Zala megye»

A Helikon Kastélymúzeum néven
működő intézmény hazánk legláto-
gatottabb kastélya; a barokk fő-
épülettel öt helyszínen hat állandó
kiállítása várja a látogatókat. Az
épület eredeti vagy korhűen re-
konstruált belső tereiben betekint-
hetünk a XVIII–XIX. századi főúri
életformába, s megnézhetjük a

kastély legnagyobb értékét, Ma-
gyarország egyetlen épen maradt
főúri magánkönyvtárát is, melyben
több mint 80 ezer kötet található.

FŐÚRI PARKBAN SÉTÁLHATUNK 
A park útjai sétára hívnak. A kas-
télypark a közelmúltban befejezett
rekonstrukció révén újra a Henry

Ernest Milner angol kerttervező ál-
tal az 1880-as években megálmo-
dott látványt nyújtja.

A park területén is több épület
áll, melyek érdekes kiállításoknak
adnak helyet. Az 1880-as években
épült pálmaház egzotikus növényei-
vel a főúri életmód részét képező
orangerie-k és trópusi növényházak

A régmúlt idők nemesi világának részévé válik a látogató 
a keszthelyi Festetics-kastélyt járva. Egy nap nem is elég 
a sok kiállítás, érdekesség, szépség felfedezéséhez.

BEJÁRHATJUK 
A MÚLTAT 
ÉS A VILÁGOT 

A pálmaház elemei a párizsi Gustave Eiffel műhelyében készültek.

Festetics Kristóf Keszthelyt választotta birtokai központjának.

A természetvédelmi terület-
ként nyilvántartott parkban
a szökőkutak, a számtalan
növény, a híd és a kis ta-
vacska – melyben tükröződik
a kastély tornya –, a kőpadok,
az Oroszlános kút, a herceg-
női kamarakert is megál-
lásra készteti az arra járókat. 

ROMANTIKUS
HANGULATBAN 
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hagyományát idézi, épületét szikla-
kert, akvárium, kerti tó és madár-
park övezi.

VASÚT ÉS VADÁSZAT
A hátsó kijáraton kilépve szemben
ott áll a Vadászati Múzeum
öt földrész közel 150
vadfajának trófeáival.
A tárlaton a trófeá-
kat a vadak ter-
mészetes élőhe-
lyét idéző
környezetben
mutatják be, az
élményt a témá-
hoz kapcsolódó
néprajzi és képzőmű-
vészeti gyűjtemény teszi
teljessé.

A Vadászati Múzeum felső
szintjén pedig Európa legnagyobb
történelmi modellvasút-kiállítása

csábítja a gyerekeket és a felnőtte-
ket. A XIX. századtól egészen a XXI.
századig ismerkedhetnek a látoga-
tók a magyar, az osztrák és a né-
met vasutakkal, vonatokkal. Az óri-
ásmodellek állomásépületek, vasúti

pályák, mozdonyok, szerelvé-
nyek korhű másai.

A közelben lévő
Kastély utcában áll

az Amazon Ház Lá-
togatóközpont. Ez
a legújabb, néhány
éve nyílt múzeumi
rész, ahol a „Főúri

utazások, úti kalan-
dok” kiállítás a XIX.

századi és a XX. szá-
zad eleji utazási kultúrát

és az utazásokhoz kapcsolódó
szokásokat mutatja be, s a látoga-
tók számos eszközt ki is próbálhat-
nak. �

FESTETICS-KASTÉLY / Zala megye «

A kastély barokk parkja

Közép-Európa legjelentősebb

kertművészeti alkotása.

Ötvözi a bujább, természete-

sebb angol- és a szabályos,

mértani formákra épülő 

franciakert stílust. 

TUDTA?

Utazás úri módra
Az egykori kocsiház a hintókiállításnak ad otthont: több mint öt-
ven, a XVIII–XIX. századból származó kocsi, hintó és lovas szán,
valamint a lovaglással összefüggő egyéb tárgyi emlék és képző-
művészeti alkotás tekinthető meg itt.

TUDTA?
A barokk kastélyban 

20 terem mutatja be 

a korabeli főúri világ 

mindennapjait, 

a Festetics-uradalom

életét.

Tipp: A park hátsó kijáratával szemben pedig a vadászati kiállítást

és a történelmi modellvasút kiállítást befogadó új épület található. 
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