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1. Templomok,haranglábak 
Szentgyörgyvölgy, Református és katolikus templom  

A reformátusok mai, késő barokk stílusú 
temploma a türelmi rendelet kihirdetése után, 
1787-ben épült. Ekkor még nem volt tornya, az 
épület mellé egy kis fa haranglábat emeltek. A 
torony, és vele a végleges épület 1805-re készült 
el. A templom kis dombon, szabadon áll, nyugati 
homlokzatánál torony. Keleti homlokzata elé 
bejárati előcsarnok épült. Belseje egyszerű, 
egyhajós szerkezetű, mely kazettás mennyezettel 
fedett. A templom koronás szószéke, 
berendezései, kazettás famennyezete 1805 és 
1828 között készült el. 

 

 

Szentgyörgyvölgy nevének első okleveles említésekor, 1326-ban, már állhatott a falu Szent György 
tiszteletére rendelt temploma. Az iratok tanúsága szerint a régi templom alapjait és falainak egy részét 
a 18. századi átépítésekkor (1777-1807) felhasználták a mai épülethez. 

A késő barokk templom a település szélén, szabadon áll. Déli homlokzatán torony emelkedik, belseje 
egyhajós, szegmentíves szentélyzáródású. A szentély nyugati oldalához emeletes, sekrestye-
oratórium kapcsolódik. A hajó és a szentély csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. A 
szentély képét, mely Szent Györgyöt ábrázolja, ifjabb Dorffmaister István (1770-1807) festette. A 
szentély két oldalán egyszínű falképek, vértanújelenetekkel. A templom szószékét és főoltárát 1802-
ben készítette a radkersburgi Johann Baptist Klein. Klasszicista, középen lanttal, két oldalt amfórával 
díszített orgonája 1833-ban épült, mely dátum az orgona hátsó oldalán olvasható, de kiadja az orgona 
− magyar nyelvű kronosztichonjából pirossal kiemelt − római számainak összege is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELEMÉR 

Római katolikus templom   

A XIII. század végén épült, a késő román és kora gótikus stílus jegyeit 
egyaránt magán viselő épületet Aquila János 1377 körül készült freskói 
tették világhírűvé. Szentélye északi oldalán gótikus fülke is látható.  
Aquila Jánosnak öt településen maradtak fenn munkái: Veleméren kívül Szlovéniában Mártonhelyen 
és Bántornyán, Ausztriában pedig Fürstenfelden és Radkersburgban. 
A XIX. század második felében Gózon Imre és Rómer Flóris hívta fel a figyelmet az akkor nagyon 
rossz állapotban lévő templomra és az ott található falképekre.  
A templom az országúttól kicsit távolabb, a falu délkeleti szélén, a temető közelében található.  

GÖDÖRHÁZA 

Szoknyás fa harangláb 

A gödörházi falurészen álló református harangláb 1790-ben készült.   

A "szoknyás" fazsindelyes épületet egy nemesnépi ácsmester készítette. 

 

KERCASZOMOR 

Szoknyás fa harangláb 

Az 1877-ben épített harangláb tornyát fazsindellyel, a "szoknyát" cseréppel 
fedték. Szomoróc a trianoni béke után nem tartozott mindig Magyarországhoz, 
erre emlékeztet a harangláb emlékharangja.  
A település az I. világháborút követően mintegy két és fél évig a Szerb-Horvát-
Szlovén Királysághoz, a későbbi Jugoszláviához tartozott, csak 1922. február 
9-én került vissza Magyarországhoz. 

ŐRISZENTPÉTER 

Római katolikus templom 

Az erődített román stílusú templom 1230 körül épülhetett, a gótikus bővítést pedig a XIV-XV. 
században kapta. Különösen figyelemre méltó a bélletes kapuzat. A belső festés XVII. századi kora 
barokk munka.  
A templom a később elbontott szentély kivételével megőrizte román jellegét. A faragott kövek stílusa a 
jáki iskoláéval rokonítható. A román kori freskók nagy része elpusztult, csupán a déli külső falon 
található néhány töredék. A hajóban és a szentélyben látható bibliai idézetek a XVII. században 

készültek. Az épület a XVI. században a protestánsok 
(reformátusok) tulajdonába került, csak az ellenreformáció 
idején, 1730-ban lett ismét a katolikusoké. A templomot 1550 
táján erődítménnyé alakították, bástyákkal, sánccal és árokkal 
vették körül. Ennek nyomai ma is jól látszanak.  
Bejelentkezéssel látogatható. 

 

 



NAGYRÁKOS 

Római katolikus templom 

A román stílusú, XIII. századi templomot először a XV. században alakították át gótikussá, három 
évszázad múltán a barokk kor hagyott nyomot rajta. A fő- és a mellékoltár, a szószék népies barokk 
munka. 

 

 

 

 

    

    

PANKASZ 

Szoknyás harangláb 

A falunak temploma nincs, de értékes műemléke az 1755-ben állított szoknyás 
harangláb. 
Az építmény fa szerkezete tölgyből készült, a harangot fazsindely védi, és maga 
az építmény rozsszalmából készült zsúp. 
Szabadon látogatható! 

    

    

HEGYHÁTSZENTJAKAB  

Római katolikus templom  

A XIII. századi, román stílusú templomot többször átalakították, leginkább a XVIII. században, barokk 
stílusban, de az épület megőrizte román kori arányait, illetve déli kapuját és a lőrésablakokat.  
Egy korábbi leírásból tudható, hogy belseje egykor gerendamennyezetes volt, kórusa és szószéke 
fából, oltára pedig kőből készült. A román stílusú épületet 1738-ban az Esterházy család építtette át, 
berendezése a XVIII. századból származik. Az egyhajós templom oldalfalán a román stílusra jellemző 

bélletes kapu maradványai láthatók. Gazdag díszítésű rokokó oltárát Szent 
Jakab apostolt és a Szentháromságot, Szent Józsefet és Páduai Szent 
Antalt ábrázoló faszobrok díszítik. Szépek a késő barokk, faragott 
gyertyatartók is. Az épület nyugati homlokzata előtt áll a harangtorony. A 
sekrestyét a XIX. században építették hozzá. 

 



Nemesnép 

Harangláb 

 

A község legfőbb nevezetessége az 1793-ban épített 
fazsindelyes szoknyás (református) harangláb, mely 1937. 
óta országos műemlékként van nyilvántartva. A harangláb 
Nyugat-Magyarország legnagyobb és talán legszebb ilyen 
jellegű műemléke. 

 

 

 

 

 

Csesztreg  

Árpád-kori plébániatemploma 

A csesztregi plébániatemplom részletformái és az épület arányai alapján a 13. század második 
felében épülhetett. Elsõ írásos említése 1323-ból származik, amikor egy birtokfelsorolásban az 
olvasható, hogy Csesztregen Szent Mór egyháza áll (titulusa ma is Szent Móric). 1501-ben plébánosa 
Balázs volt, keze alatt egy káplán is mûködött. 

A 16. század végétől 1665-ig a templom a protestánsok kezén volt, a katolikusok az épület 
visszavételét követően újjá építették, hajója ekkor síkfedésű, szentélye boltozott.  
A helyreállítás a nehéz körülmények miatt sem lehetett túl igényes, a 18. század folyamán állapota 
folyamatosan romlott, mígnem 1803-ban a kegyúri Eszterházy család renováltatta. Ekkor festette 
freskóit ifjabb Dorffmeister István (1770-1807). Falképeit egy évszázad múltán, 1904-ben a soproni 
Storno Ferenc újította meg (jelentősen átfestve azokat), a tönkrement oltárképet a tituláris szentet 
ábrázoló újjal pótolta. 1993-94-ben Pintér Attila restaurálta a freskókat, melyek azóta újra régi 
fényükben ragyognak.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kézművesek: 
Szentgyörgyvölgy 

Csótár Rezs ő fazekas 
népi iparm űvész  

Aki betér Csótár Rezső fazekashoz, először a szép, ápolt 
virágoskertet pillantja meg a köcsögfa mögött. A rendezett 
udvart a műhely, a kemenceház, a bemutatóterem és egy 
kis pihenőhely veszi körül. Csótár mester rögtön egy kis 
pálinkával invitálja a vendéget. Lehet korongozni, vásárolni, 
nézegetni és beszélgetni, persze, csak munka közben. 

 

 

Magyarszombatfa 

A fazekasok egyik hazája: 

Fazekasok:  

Tóth Ferenc Magyarszombatfa, Fő út 18/B.  

Czúgh Zsuzsanna Magyarszombatfa, Fő út 21/A.  

Ifj. Albert Attila 
(ALBERT KERÁMIA BT.) 

Magyarszombatfa, Fő út 26.  

Tóth János Magyarszombatfa, Fő út 65.  

Vörös Gábor Magyarszombatfa, Fő út 44.  

Papp Vilmos Magyarszombatfa, Fő út 42.  

Pappné Cservék Gizella 
(Familia Kerámia Bt) 

Magyarszombatfa, Fő út 93/B.  

Varga Zoltán Magyarszombatfa, Fő út 88.  

Vörös Ferenc Magyarszombatfa, Gödörházi utca 10.  

Cseke János Magyarszombatfa, Fő út 20/A.  
 

 

 

 



Őriszentpéter 

Zsohár Gyula    

Fazekasmester  

9941 Őriszentpéter, 

Kovácsszer 70. 

 

 

 

 

 

 

Márokföld 

Leclerc-Szelényi Ulrik  

 

Németországban született magyar emigráns szülők gyermekeként. 
Magyar-német művész, akinek identitását meghatározza 
németországi neveltetése, de magyar gyökereit mindvégig 
megtartotta. Francia feleségével hazaköltözött egy kis zalai faluba, 
ahol ma már főként szobrászként tevékenykedik.  
Töredék vasdarabokból összehegesztett éles-hegyes-groteszk 
szobraiban sűrített létdrámákat jelenít meg, de mindig egy rejtett 
kacsintással. Olajfestmények, üvegfestmények jelzik 
sokoldalúságát. Műveit bemutatta Münchenben, Londonban, 
Brightonban, Zalaegerszegen, Bécsben, Sárváron, Tamásiban, 
Szentgotthárdon. 

 



 

3. Múzeumok, kiállítások, fazekas-házak: 
Magyarszombatfa 

Őrségi Vadászati Kiállítás 

Az Őrség állatvilágába enged bepillantást a kiállítás. A tematikus tárlat elején 
a fán és a fa körül élő állatokkal ismerkedhet meg a látogató. 
Róka, fácán, nyuszt, borz látható a tárlat installációjában álló fa alatt, míg az 
ágak között egerészölyvet, erdei fülesbaglyot, szalonkát, gyöngybaglyot 
helyeztek el. A következőkben a nádasok élővilágát mutatják be, ahol 
hörcsög, vidra, tőkésréce, kormorán bújik meg a növényzetben. A 
továbbiakban a vadászok öltözéke és használati tárgyai következnek, majd 
vadásztrófeákat, illetve különböző fajtájú fegyvereket szemlélhet meg az 
érdeklődő. A kiállítás épületének kertjében kis vadasparkot alakítottak ki. 

 

Fazekasház 

Egy jellegzetesen parasztiparos háza táját, életformáját szemléltetve 
láthatók azok a korongok és edényféleségek is, amelyek a XIX. század 
végétől a XX. század közepéig Szombatfán és környékén készültek.  
A XIX. századi, borona- (gerenda-) falú lakóépület szobája és 
füstöskonyhája a szegényparasztok XIX. század végi lakását mutatja, 
amelyben még sok az egyszerű keményfa bútor. Az épület legrégibb 
részében, a kamrában rendezték be a fazekasműhelyt. A kamra előtt, 
az udvaron áll a kerek cserépégető kemence kiégetett edényekkel.  
Az agyag a sovány föld mellett nagyon sok családnak nyújtott ezen a 

tájon megélhetést. Megrakott szekereikkel az itt lakók valaha messzi vidékeket is felkerestek, hogy az 
általuk készített cserépedényeket gabonára cseréljék. Magyarszombatfa és Gödörháza főutcáján 
végigsétálva tapasztalható, hogy a fazekas hagyományok ma is élnek: sok porta bejáratánál ma is ott 
lóg a fazekas cégér. A portéka jelentős része helyben is elkel, de szívesen hívják a fazekasokat 
különböző népművészeti vásárokra is. Kérésre bármelyikük szívesen megmutatja műhelyét is, és 
beavatja az érdeklődőt a korongozás fortélyaiba. 

Őriszentpéter 

Szikszai Edit Helytörténeti Gy űjtemény 

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



SZALAFŐ 

Őrségi Népi M űemlékegyüttes 

 

Az épületek a középkori eredetű nyugat-dunántúli faépítkezés 
jellemző példái. A múzeum három telek építményeiből áll: két 
épületegyüttes eredeti állapotában látható, a harmadik telek 
füstösháza áttelepített.  
A házak kémény nélkül épültek - legrégiesebb a második porta 
főépülete, amelynek a lakóhelyisége is füstös. Az első és a 
harmadik ház füstöskonyhás, de már van kályhával fűtött szobájuk 
is.  
Figyelemre méltó a harmadik, U alaprajzú ház - a boronafalú 

épületek három oldalról egy zárt udvart vesznek körül; ez az úgynevezett kerített ház. Az egyik oldalon 
áll a lakóház, rá merőlegesen a kamrák, vele szemben pedig az ólak és az istálló. A négyszög alakú 
belső udvart a negyedik oldalon kerítés zárja le. A kerített ház valaha az egész Őrségben sőt annak 
határain túl is elterjedt volt, azonban Magyarországon csak itt, a nyugati peremvidéken fordult elő.  
Mozgáskorlátozottak is tudják látogatni a múzeumot. A múzeum megtekintésén túl hagyományos 
kézműves mesterségek kipróbálására is lehetőség nyílik.  
A nyári szezonon kívül bejelentkezéssel látogatható. 

Állandó kiállítások az Őrségben és szomszédságában:  

 

Szikszay Edit Helytörténeti Gyűjtemény (Belépőjegyek: gyerek, nyugdíjas, 110 Ft, felnőtt 220 Ft, 
családi 330 Ft, csoport 110 Ft) 
Művelődési Ház, Őriszentpéter Városszer 55. 
Nyitva: naponta 10-18 óráig 
 

Őrségi Vadászati Kiállítás - Gömbös Mátyás magángyűjteményéből. 
Nyitva: április 15. - október 30. naponta 10-19 óráig 
(Belépőjegyek: felnőtt 500 Ft, nyugdíjas 300 Ft, diák 200 Ft, csoport 400 Ft) 
Helyszín: Magyarszombatfa Fő út 9. 
 
„Péntek volt és huszonhárom” − állandó kiállítás az őrségi és vas megyei kitelepítések 60. 
évfordulójának tiszteletére 
Helyszín: Őriszentpéter, Teleház Malom tárlat,,Kitépték őket közülünk” 
Őrségi kitelepítések gyűjteménye és emlékhelye Kondorfán a volt iskola épületében. 
Pityerszer Népi Műemlék együttes Szalafő (Belépőjegyek: felnőtt 500 Ft, felnőtt csoport 400 Ft, 
gyerek és nyugdíjas 300 Ft, gyerek és nyugdíjas csoport 250 Ft) 
Nyitva: április 15. - október 30. 
 

 

Fazekas Múzeum Magyarszombatfa   
(Belépőjegyek: felnőtt 190 Ft, gyerek és nyugdíjas 125 Ft) 
Nyitva: április 15. - október 30. 
Helytörténeti kiállítás Pankasz 
 



Csesztreg 
Csesztregi pásztorház 
Ady út 31. 

 
A pásztorok különleges helyet foglaltak el a falusi társadalomban, annak legtöbbször a peremén. 
Földtulajdonuk nem lévén, a legszegényebbek közé tartoztak, a helyhez és munkaadóhoz való 
kötöttség hiánya mégis bizonyos „rangot” adott nekik. A törvénnyel és annak szolgáival való gyakori 
összetűzések miatt pedig néha valódi tisztelet, sokszor tartózkodó megvetés övezte őket. Viseletük is 
megkülönböztette őket a parasztoktól és zsellérektől. E foglalkozás családon belül, apák, fiúk, 
testvérek között öröklődött. Feladatuk rájuk bízott állatcsapat (nyáj, csorda, konda, stb.) gondos 
etetése-itatása, őrzése, pontos ki- és hazahajtása, a községi tenyészállatok gondozása volt.  
A pásztorokat a falu közössége évenként szerződtette, és mivel általában idegenek voltak, sok helyen 
lakást is biztosított nekik és családjuknak. Ilyen pásztorház volt Csesztregen a legelőre vezető út 
mellett, kis, szabálytalan alakú telken fennmaradt régi boronaépület is, amelyet a lelkes helybeli 
gyűjtők - Paksa Imre tanár úr vezetésével -, a fenntartó önkormányzat és a Göcseji Múzeum 
munkájának eredményeként mutathatunk be az idelátogatóknak.  
Az épület a szokásoknak megfelelően a kor lakáskultúrájának archaikusabb, szegényesebb rétegét 
képviseli. Falazata hagyományos keresztvéges boronafal, tetejét zsúpszalma fedi. Négy apró 
helyiségből áll: egy tető alatt találjuk a szobából, konyhából és kamrából álló lakrészt a kecskeóllal. A 
szoba szerény berendezése jól tükrözi e társadalmi réteg életkörülményeit. A bútorok elrendezése 
sarkos, kályháját a szomszédos konyhából fűtötték. A konyhai kemence formája eltér a környéken 
megszokottól, és kissé az alföldi boglyakemencékére emlékeztet. A konyhai edények: lábasok, 
fazekak, korsók, bögrék a közeli Őrség fazekasainak munkái. A faeszközök és tárgyak javarészt 
helyben készültek. Mind az épület, mind a berendezés a hagyományos göcseji építészet és 
lakáskultúra 19. század közepén-utolsó harmadában elért fejlettségi szintjét türközi.  
Nyitvatartás április 1-től szeptember 30-ig  
8,00-18,00 óráig.Tel:92/573-020 

Fotók és tárgyak a múltból - Kopecskó János fénykép ész műtermében. 

Deák út 31/A. 

Fazekak, vásznak, üvegek… nagyanyáink mindennapi életének használati tárgyai - ami utánuk 
maradt. A tovaszállt időt érezni lehet.  
Régi fényképek – az egykor itt élők megörökített pillanatai.  
Bejelentkezés telefonon: 
06/30/5300-403 



4. Tavak, Fürdők: 
Lenti 

Sárberki horgásztó 

A zalai dombok közt megbúvó Kerka-parti kisváros, Lenti bányatavából alakították ki a Sárberki 
horgásztavat.  

A város észak-keleti végén elterülő 
6 hektáros horgásztó csodálatos 
környezetben, folyamatosan 
bővülő szolgáltatásokkal várja 
mind a horgászokat, mind a 
pihenni, kikapcsolódni vágyókat. 

 
 

 

 

 

 

Lendvadedes 

Dedesi-tó 

A Lendvadedes határában megbújó, körülbelül 1 hektáros területű, természetes vizű horgásztó partján vagy vízén 

csónakból horgászhatunk. Fogható halfajták: ponty, amur, keszeg, kárász, csuka. 

 

 

 

 

 



Csesztreg 

Cseszt-Regél ő Szabadid ő Park és Sportcentrum 

A 2001-ben átadott épületegyüttes egy 4 ha mesterségesen duzzasztott tó mellett terül el a falu 
határán. A kemping területén emelkedik az István-Gizella Harangtorony, mely kilátóként üzemel. A Tó 
kitűnő vízminőséggel várja fürdőzőket és a horgászat szerelmeseit egyaránt. Az épületek mellett két 
futball-pálya, kézilabdapálya, strandröplabda pálya kínálta lehetőségek feledtetik az ide látogatókkal a 
mindennapok gondjait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalalövő 

A Borostyán horgásztó 22,5 ha fekszik, vízmélysége, halállománya igen változatos. Gyönyörű 
környezete miatt érdemes az egész családnak ellátogatni a tóra. A horgásztó Zalalövő külterületén 
található. Halállomány: amur, balin, compó, csuka, dévérkeszeg, ezüstkárász, harcsa, ponty, 
törpeharcsa 
A víz kiválóan alkalmas fürdőzésre, vízibiciglizésre, csónakázásra. 

 
 

 



Hegyhátszentjakab 

Az Őrség legismertebb tava a Vadása-tó. Ez az ismertség a korai kiépítésének köszönhető 
A Vadása-tó a legtöbb őrségi tóhoz hasonlóan egy duzzasztásnak köszönheti a létét. A gát mögött 
felgyülemlő víz (pontosabb gátakról és vizekről beszélni, mert itt két tó is van) halakkal és turistákkal 
van tele (ez utóbbiak a kánikulában szaporodnak meg). A tó körüli ösvény azonban kellemes sétát 
tesz lehetővé hűvösebb időben is. A tó alkalmas horgászásra és fürdőzésre is egyaránt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenti 

 A város büszkesége a Lenti Termálfürd ő és Szent György Energiapark , mely 4 hektár zöld 
területen 5 szabadtéri és 3 fedett medencével várja a látogatókat. Vize Európa-szerte ismert. Kiválóan 
alkalmas degeneratív gerinc- és ízületi elváltozások és egyéb mozgásszervi betegségek kezelésére. A 
gyógyvíz hatását a Szent György energiapark pontjai egészítik ki, melyek segítségével 
hatékonyabban tudnak a vendégek feltöltődni, pihenni és gyógyulni. 2004 júliusában került felavatásra 
a termálfürdő 1340 m2 vízfelületű élménymedencéje. Az új medencében vadvízáram, 
masszázspadok, nyakzuhany és egy 74 m hosszú óriáscsúszda alkotják az élményelemeket. Külön 
érdekesség a medence körül kialakított mediterrán hangulatot idéző pálmakert élő pálmafákkal.  
 

 

 

 

    

    

    

 



Szlovénia Toplice 

A szomszédos Szlovéniai is számos kikapcsolódási lehetőséget biztosít. Ennek egyik jeles képviselője 
Terme 3000 Moravske Toplice.  Termálfürdő, wellness-egészség és sportközpont várja az oda 
látogatókat, tartalmas kikapcsolódási lehetőségekkel! 
 

 

 

 

    

    

    

Szentgotthárd 

St.Gotthard Spa & Wellness 
 
 

 
Az egész évben működő animációs 
termálpark komplex szolgáltatást, 
tökéletes kikapcsolódást és 
regenerálódást nyújt az ideérkező 
családok számára. 
A fürdő egyedülálló mediterrán 
hangulatát a pálmafák, egzotikus 
növények és a velük szoros 
összhangban kialakított 
természetes kőburkolatok 
biztosítják. 
Az élményfürdő üvegkupolája alatt 
a januári télben is mediterrán tavasz 
van!  
 
 
 
 

 
A fürdő a valódi spa, wellness- és gyógyfürdők minden igényt kielégítő luxus szolgáltatásait és magas 
színvonalú élő animációt biztosít kedves vendégei számára. Mintegy 1500 m2 vízfelületével, 
különleges csúszdáival, pezsgőfürdőivel, szaunáival, klasszikus római fürdősorával, sportolási 
lehetőségekkel, gyógy- és wellness kezelésekkel várja vendégeit. 
 
 
 

 

 



5. Túrák (kerékpár és gyalog) 
Kerékpáros túraajánlatok az Őrségben 

1. túraútvonal:  Őriszentpéter – Nagyrákos – Szatta – Kerkafalva – Csesztreg – Nemesnép – 
Márokföld – Szentgyörgyvölgy – Velemér – Gödörháza – Magyarszombatfa – Bajánsenye – 
Őriszentpéter 
Táv: 52 km 
 
Jellege: Az Őrség megismerését segítő körtúra, amely a Belső-Őrséget is érinti, bepillantást adva a 
hagyományos mesterségek, kultúrtörténeti értékek világába. Emellett bemutatja a vidék természeti, 
botanikai látnivalóit is. Átlagos kondícióval rendelkezők számára is teljesíthető egész napos túra. 
 
Látnivalók:  
• Őriszentpéteren a siskaszeri Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpont mellett található Rezgőnyár 
tanösvény.  
• Nagyrákoson az 1800-ban épült református templomot, a Zala-patak partján épülő faluházat és a 
Zalalövőt Muraszombattal összekötő vasútvonal völgyhídját – amely 1400 méteres hoszszúságával 
Európában az egyik leghosszabb ilyen jellegű építmény – érdemes felkeresni. 
• Nemesnép település legfőbb látványossága az 1793-ból származó, csonka gúla alakú, galériás, 
négy fiatornyos fa harangláb. 
• Szentgyörgyvölgy értékes látnivalója az 1787-ben épült barokk stílusú fakazettás mennyezetű 
református templom. 
• Velemértől Magyarszombatfáig érdemes követni a Sárgaliliom tanösvény útvonalát. Így a méltán 
híres Árpád-kori műemlék templomtól a gödörházi haranglábig és a magyarszombatfai fazekasházig 
tájékoztató táblák segítségével nyerhetünk bepillantást a kaszálórétek, a nedves rétek, a 
kaszálógyümölcsösök élővilágába. A 6,2 km-es tanösvény utolsó szakaszán Magyarszombatfán 
érdemes felkeresni a sokszor még hagyományos technológiával dolgozó fazekasmestereket is. 
 

2. túraútvonal:  Őriszentpéter – Őriszentpéter Baksaszeren át földúton Kerkáskápolnáig -
Magyarföld – Szentgyörgyvölgy – Velemér – Gödörháza – Magyarszombatfa – Kercaszomor – 
Őriszentpéter 
Táv: 46 km  
 
Jellege: Átlagos kondícióval rendelkezők számára is teljesíthető, egész napos túra. Kiváló alkalmat ad 
az egyedülálló tájharmónia, a megbúvó falvak és környékük természeti, kulturális értékeinek 
felfedezésére. Változatos, sok élményt és megállót kínáló túra. 
 
Látnivalók:  
Magyarföldön a harangláb, a szálaló erdőt bemutató Töllös tanösvény Magyarföld és 
Szentgyörgyvölgy között, fakazettás mennyezetű szentgyörgyvölgyi református templom, Veleméri 
Árpád-kori templom, Sárga liliom tanösvény, Gödörházi harangláb, fazekasház és fazekasműhelyek, 
valamint vadászati kiállítás Magyarszombatfán, Kercaszomor természet,- és kultúrtörténeti 
tanösvényei (Fürge Cselle, Szomoróczi). 
 
3. túraútvonal:  Szentgyörgyvölgy - Magyarföld - Bajánsenye - Magyarszombatfa - Gödörháza - 
Velemér - Szentgyörgyvölgy 
Táv:22km  
 
Jellege: A körtúra a Belső - Őrség alaposabb, élményszerűbb megismerését biztosítja, betekintést 
adva a természeti, kultúrtörténeti értékek és a hagyományos mesterségek világába. A körtúra 
könnyen teljesíthető az átlagos kondícióval rendelkezők számára is. 
Látnivalók: 
Szentgyörgyvölgy értékes látnivalója az 1787-ben épült barokk református templom.  
Bajánsenye négy őrségi település összevonásával jött létre: Őrbajánháza, Senyeháza, Dávidháza és 
Kotormány. Senyeháza református temploma 1821-ben épült. Magyarszombatfa a központja a 
környékbeli népi fazekasmesterségnek. Érdemes megnézni a Fazekasházat és az udvarán lévő 
égetőkemencét, Gödörházán a haranglábat.  
Veleméren található a kora gótikus stílusú római katolikus Szentháromság templom. 



Gyalogtúrák 
 

A Szentgyörgyvölgy falún keresztül megy a kéktúra útvonal erről 
részletesen lehet olvasni az alábbi weblapon: 
http://www.kektura.click.hu/keret.cgi?/DDK_szovegek_hu/tura_22.htm 
 

6. Egyéb látnivalók: 
 
GÓ-NA Szabadid ő központ, Szentgyörgyvölgy 
 
A GÓ-NA őrségi szabadidőközpont a falutól távolabb, két patakkal határolt, 40 000 m2-es területen 
fekvő, csendes, nyugodt tanyasi környezetben várja a kikapcsolódásra vágyókat. A sokféle sportolási 
lehetőség: foci, kosárlabda, tenisz, lábtenisz, strandröplabda, strandfoci, strandkézilabda, 
asztalitenisz, tollaslabda, 40 db kerékpár, igényes medencében fürdőzés várja az ide ellátogatókat. 
 
Abbázia Country Club, Nemesnép 
 
Az Őrség- Raab- Goricko natúrpark szívében, számos szabadidős lehetőséget, ízletes őrségi ételeket, 
kényeztető wellness és frissítő sport szolgáltatást kínál. Magas  szinten történő lovagoltatás kicsiknek, 
nagyoknak, kezdőknek és haladóknak. Fedett lovarda lehetővé teszi a lovaglást esős, illetve hideg téli 
napokon is. A csodálatos természeti környezet élményteli tereplovaglásokra csábít. 
 
 
Magyarföldi fatemplom, Magyarföld 
 
Magyarföld az Őrséget súrolja, az Őrség déli kapuja. Egyike annak a több ezernyi 100 lélek alatti 
kisfalunak napjaink Magyarországán, melyek foggal-körömmel küzdenek a túlélésért. A település 
részint őslakosokból, részint a nagyvárosból katapultáló szabadgondolkodókból áll. A templomépítés 
ötlete Rátóti Zoltán színművésztől származik, aki polgármesterré választása után döntött és 
cselekedett. 
 

Felsőszenterzsébet 

Bagoly-ház: Az Ybl-, Kossuth-, Steindl és Prima 

Primissima díjjal kitüntetett Makovecz Imre építész 

által tervezett Bagoly-házat Felsőszenterzsébet 

határában csodálhatják meg a kirándulók.  

 
 

 
 
BIOFARM   

 

 
Egész nap megtekinthetők a szabadon tartott háziállatok /kecske-, birkanyáj, szarvasmarhák, 
szaporulatukkal, különféle szárnyasok, vietnámi sertéskonda, egyéb kisállatok Házilag készített 
biotermékek vásárolhatók (többféle ízesítésű kecske- és tehénsajt, vegyszermentes zöldség, 
gyümölcs) 

  



Lenti 
 

Kisvasút a Kerka-völgyében : A Lenti és 
Kistolmács között közlekedő, Magyarország 
leghosszabb kisvasútja festői tájakon szállítja 
utasait. A vasútvonalhoz számtalan kerékpáros és 
„bakancsos” turistaútvonal csatlakozik. 
Megközelíthető a Mároki kápolna, a Budafai 
arborétum, a több száz éves pákai templom, 
Öveges professzor szülőháza és a szécsiszigeti 
Szapary kastély. 

 

 

 

Szlovénia: Lendva város 

Lendva Község Szlovénia legkeletibb csücskében fekszik, alig néhány kilométernyi távolságra a 
szlovén-magyar és a szlovén-horvát államhatártól. Szlovének, magyarok és más nemzetiségűek is 
élnek itt. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen a szlovén nyelv mellet a magyar is hivatalos 
nyelv. Alsólendva vára a Bánffyak korában a várdomb alatt fekvő várossal jelentős végvári erődítmény 
volt. Jellegéről, nagyságáról néhány korabeli rézmetszet tanúskodik. Régészeti források és ismert 
történelmi adatok bizonyítják, hogy a vár már a 13. században létezett, első ura a Bánffy dinasztiát 
megalapozó III. Hahold volt, aki felvette a Lendvay előnevet. A Bánffyiak a várat és a Lendva-vidéket 
a 17. század közepéig birtokolták. Érdekességként említhető, hogy az erődítmény falai között Mátyás 
király is néhányszor megfordult, valamint ott aludt Hunyadi Mátyás olasz arája, később második 
felesége Beatrix nápolyi királylány, valamint a király anyja, Szilágyi Erzsébet. A vár, illetve várkastély 
mai formáját a 18. század közepén kapta, amikor a romos épületet az új tulajdonos, az Esterházy főúri 
család – hálából – az adományozó Lipót császár, illetve király tiszteletére L-alakú barokk kastéllyá 
építtette át (az L betű a király kezdőbetűjét jelképezi). Az átépítés alaprajza már a 18. század elején 
elkészült. Ma a várban a Lendvai Galéria és Múzeum Intézet működik. Az épület különféle 
kiállításoknak ad helyet, egyebek mellett itt tekinthető meg a Lendva híres szülötte, Zala György 
szobrászművész tiszteletére berendezett emlékszoba is. 
A Lendva hegyről gyönyörű kilátás tárulkozik elénk.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Szlovénia: Dobronak község. 
 
Dobronak (szlovénül Dobrovnik) többségében magyarok által lakott falu a Muravidék középső részén, 
Szlovéniában. A trianoni békeszerződésig Zala vármegye lendvai járásának része, ma az azonos 
nevű község központja. Az itt található Bakonaki tavat csodálatos bükkösök veszik körül. A Goričkón 
nincsenek természetes állóvizek, ezért a patakok elgátolásával keletkezett tavak képezik a növény- és 
állatvilág számára a fontosabb élőhely oázisokat. A tó környékén, a radieszteziológusok és a 
természetgyógyászok számos, jótékony földkisugárzású pontot fedeztek fel. Ezek a pontok sok 
látogatók, beteget és kíváncsiskodót vonzanak. A tó közelében van a Szt. Vid kápolna, mellette a 
gyógyhatású vizű forrással.  
Dobronaki kertészet, ahol Közép-Európa egyetlen orchidea farmja található. A kertészetben 160-féle 
orchideát nevelnek trópusi körülményeket biztosítva számukra. A nemrég kialakított trópusi kertben, 
mintegy 500 négyzetméteres üvegházban nemcsak orchideák láthatók, de a kávétól a vanílián és a 
borson át az ananászig számtalan, ezen az éghajlaton szokatlan növény is él. 

Nagyrákos: 

VÖLGYHÍD ÉS ALAGÚT :Az idelátogatók nem csak a festői szépségű faluban gyönyörködhetnek, 
hanem megcsodálhatják a magyar-szlovén vasúti összeköttetés műszaki bravúrjait az 1400 méteres 
viaduktot (völgyhidat) és Göncz Árpádné nevét viselő Zsuzsa-alagutat. Kiindulópontunk a 
vasútállomás parkolója. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Éttermek a környéken 
 

 
Fülöp-szállás és étterem, Nemesnép  

 
Abbázia-Country Club lovarda és étterem, Nemesnép  

 
Torony étterem, Csesztreg  

 
Cipó Fogadó, Velemér  

 
Ginti Panzió és étterem, Magyarszombatfa  

 
Határcsárda, Bajánsenye  

 
Berek étterem, Bajánsenye  

 
Bognár étterem, Őriszentpéter  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Rendezvények a környéken 

 
2012. április 7. /szombat/ 

Pityerszeri húsvétváró (játékos tojáskeresés) 
 

2012. április 14. /szombat/ 
Kockás liliom túra 

 
2012. május 12. /szombat/ 

Őrség teljesítménytúra - Információ: Sztancsik György: 06/20 911-8719 
 

2012. május 19. /szombat/ - 2012. május 20. /vasárnap/ 
Éden -i gyalogtúra az ÉDEN-díjas Írottkő Natúrparkból az ÉDEN-díjas Őrségbe. Információ: Tourinform 

 Kőszeg (94/563-120) és Tourinform Őrség (94/548-034) 
 

2012. május 25. /péntek/ - 2012. május 28. /hétfő/ 
Virágzás Napjai 

 
2012. május 26. /szombat/ 

Pünkösdölő Pityerszeren – Pünkösdi túra az Őserdőbe 
 

2012. június 18. /hétfő/ - 2012. június 24. /vasárnap/ 
Magyar Nemzeti Parkok hete 

 
2012. június 22. /péntek/ - 2012. június 24. /vasárnap/ 

Őrségi Vásár – Őriszentpéter 
 

2012. június 23. /szombat/ 
Őrség – Goricko gyalogtúra (vezetett túra). Táv: 22 km. Indítás: 8.30 órakor (tömegrajt). Nevezés: 

8.15-ig. Nevezési díj: helyszínen 300,–Ft. Információ: Pálmai Vencel főrendező. Tel.: 06-20-233-5093, 
Sztancsik György: 06-20-911-8719 

 
2012. július 7. /szombat/ - 2012. július 8. /vasárnap/ 

Fazekasnapok 2012 - Nemzetközi fazekastalálkozó 
 

2012. július 21. /szombat/ - 2012. július 22. /vasárnap/ 
Völgyhídi Vásár - Kerékpártúra Nagyrákosra 

 
2012. augusztus 11. /szombat/ - 2012. augusztus 20. /hétfő/ 

Hétrétország Fesztivál - A szerek és porták fesztiválja - Őriszentpéter, és a környező települések 
 

2012. szeptember 29. /szombat/ - 2012. szeptember 30. /vasárnap/ 
Őrségi Tökfesztivál - Őriszentpéter, Pityerszer, Magyarszombatfa 

Szentgyörgyvölgy Falunap, bucsu 



9. A tájékozódáshoz, egy kis térképes segítség. 



 
 

A fent leírtakon kívül természetesen temérdek látnivaló  
 

van még az ide látogatók számára, ez csak egy töredéke  
 

és elnézést kérünk, ha valami lemaradt volna. Ez a  
 

csodálatos környék annyi lehetőséget nyújt, hogy egy  
 

biblia vastagságú könyvet lehetne írni. ☺ 
 
 

Kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk! 
 
 
 

Szentgyörgyvölgy Vendégház 


