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A világháborúk után meghúzott határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre elvágta egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi tájegységet jelentő szlovén-magyar határvidéket. A korábbi
kapcsolatok elhaltak, az apró falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. A határrégió adottságai jó lehetőséget kínálnak a kerékpáros turizmus számára: a Mura, a Rába,
a Kerka és a kisebb patakok kanyargóvizei, a rétek, az erdőségek
értékes természeti kincseket rejtegetnek, a térség kulturális és
történelmi hagyatéka izgalmas felfedezésekre ad lehetőséget a kerékpározást kedvelő látogatók számára. A két ország közti határsáv
sokáig csak engedéllyel volt látogatható, így ma, amikor már útlevél és határellenőrzés nélkül közlekedhetünk a valamikori szigorúan, aknazárral őrzött vasfüggöny helyén, a háborítatlan vidéket
szemlélve olyan érzésünk támad, mint ha a múltba pillantanánk.
Kiadványunkkal Magyarország és Szlovénia határvidékére invitáljuk
az Érdeklődőket, ahol megismerkedhetnek az Őrség, a Vendvidék
(Szlovén Rábavidék), Göcsej, Hetés, Lendva, Muraszombat és Ptuj
környékének kulturális, történelmi és természeti kincseivel, valamint a kerékpárosokat is szeretettel fogadó szolgáltatókkal.

Készült az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország
Együttműködési Program keretében megvalósuló
SIHU115 - IronCurtainCycling projekt keretében, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából
2019-ben.
Kiadó: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
A kiadványt összeállította, szerző: Légrádi Zoltán
Fotók: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Őrségi
Nemzeti Park, Dömeföldi Tájház, Lenti kalandjárat,
Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark, Mjus
World Resort & Thermal Park Körmend, Plánder
Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, St. Gotthard Hotel &
Conference, St.Gotthard Spa & Wellness
Grafikai tervezés, térképek: TOSO kft.
Nyomás: Micropress Kft.
Minden jog fenntartva.

Natura 2000 Látogatóközpont, Őriszentpéter
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság központjában található látogatóközpont kiváló kiindulás
pontot biztosít az Őrségbe látogatóknak. Az épületben helyet kapott a tourinform iroda, ahol
széleskörű turisztikai információkkal segítjük a kirándulni vágyókat. Interaktív kiállításunk
látványos elemekkel mutatja be az őrségi élőhelyeket, illetve az élővilág különlegességeit.
Ajándékboltunkban pedig széles termékkínálattal, büfével, helyi termékekkel várjuk az
érdeklődőket.
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9941 Őriszentpéter, Városszer 57.
tourinform.orseg@gmail.com
+36 94 548 036
www.orseginemzetipark.hu

Őrségi Népi Műemlékegyüttes Pityerszer, Szalafő
A több évszázados hagyományokat őrző szalafői településszerkezet megőrzésére és
bemutatására jött létre Pityerszeren az Őrségi Népi Műemlékegyüttes, ahol három helyben
megőrzött porta épületei kerülnek bemutatásra, szemléletesen példázva lakóik hagyományos
életmódját és kulturális örökségét. A múzeum területén színvonalas szatócsbolt működik,
valamint a széles gasztronómiai kínálattal rendelkező Pityerszeri Csárda házias, hideg-meleg
ételekkel várja a vendégeket.

Lápok Háza, Szőce
A szőcei tőzegmohás láprét az Őrségi Nemzeti Park 127 ha területű, fokozottan védett része, ahol
természetvédelmi kutatóház is működik. Különleges növénytársulások és ritka fajok fordulnak itt elő a
sajátságos klimatikus és hidrológiai viszonyok és az évszázados gazdálkodás hatására. A Lápok Házában
az érdeklődők interaktív módon tanulmányozhatják a lápok mibenlétét, növény- és állatvilágát, a lápok
és az ember kapcsolatát, a természetvédelmi szakemberek lápok védelme érdekében végzett munkáját.
Megismerkedhetnek a lápokhoz kötődő legendákkal, versekkel és a láp hangjaival is, valamint egy
kisfilmet is megnézhetnek. Az iskolás csoportok foglalkozásait szabadtéri tanterem, oktatóeszközök és
láp-megfigyelő kunyhó segíti, a kicsik számára játszóeszközök készültek.

Márokföldi Kalandpark, Márokföld
A drótköteles kalandpálya Márokföld határában, az erdőben található meg. A különböző
nehézségi fokozatú, gyermekek és felnőttek számára is alkalmas, 30 elemből álló, fákra
telepített akadályok átlagban 3-4 méteres magasságban találhatók. Két óriás mászóka, egy
csúszópálya és ügyességi játékok várják a kihívóikat. Kiváló testmozgás, javítja a koordinációs
készséget, erősíti a testet és a lelket egyaránt. A Kalandpark örömmel fogadja a szabadidő
aktív eltöltésére vágyó kalandorokat, családokat, iskolás csoportokat, baráti társaságokat.
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8976 Márokföld
marokfoldikalandpark@gmail.com
+36 30 720 7422
www.marokfold.com/kalandpark

Szent Péter templom, Őriszentpéter
Román kori műemléktemplom a XIII. századból. Legutoljára 2001-ben renoválták az „Árpádkori falusi kis- és romtemplomok” millenniumi program részeként. A középkori templomot
nemcsak belül, de kívül is freskók díszítették. Ezek legtöbbje elpusztult, csupán a déli külső
falon maradt meg néhány töredék. A 17. században a hajóban és a szentélyben bibliai
idézeteket festettek fel, ezek ma is láthatók. A belső berendezést Klonfár János egyházművész
tervei alapján, az 1979–1981-es felújítás részeként készítették el. A szentélyben függesztették
ki Szent Péter képét, amit Michl Márton festett 1801-ben.
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Trópusi Kert, Dobronak
Patóhegytől 43 km-re, a magyar határtól 5 km-re fekvő, többségében magyarok lakta Dobronakban
(Dobrovnik) működik Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő vállalkozása, ahol évente csaknem 500 ezer
növényt nevelnek. A 4 hektáros üvegházban – amelyet geotermikus energiával saját termálkútjukból fűtenek
-, 160 féle Phalaenopsis orchideát termesztenek, trópusi körülményeket biztosítva számukra. Az 1500 m2-es
trópusi kertben 4000 virágzó orchideában gyönyörködhetünk. A számos orchidea faj mellett több trópusi és
szubtrópusi növényt is megcsodálhatunk a világ minden tájáról, pl. banán, avokádó, vanília, papaya, mangó,
ananász, ilang, taró, gyömbér, karambola. A színes flamingó virágok (Anthurium) széles gyűjteménye, és a
vadon élő orchideák nagy választéka elvarázsol minden trópusi természetszeretőt.
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Cím: 9223 Dobronak, 115 F
E-mail: info@tropskivrt.si
Telefonszám: +386 51 389 000
Weboldal: www.tropskivrt.si

Bánffy Központ, Lendva
Lendva (régi nevén Alsólendva) Fő utcáján hangulatos internetkávézó várja a magyar kultúra iránt
érdeklődőket. A központ az alsólendvai Bánffy családról kapta a nevét, amely a XVII. században
nem csak Magyarország egyik meghatározó főúri családja volt, hanem a kultúra és fejlődés jelentős
támogatója is. Ám sokkal több ez az intézmény, mint finom süteményeket és illatozó kávét kínáló
vendéglátóhely. Helyet kapott itt magyar nyelvű könyvesbolt, kiállítóterem és előadóterem is. Az
ünnepnapok kivételével minden nap nyitva tartó kávézó a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
égisze alatt működik. Az ízlésesen berendezett termekben és a kerthelyiségben baráti találkozók is
szervezhetők, de koncerteket, konferenciákat és könyvbemutatókat is tartanak.
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Cím: 9920 Lendva, Fő utca 32.
E-mail: info@mnmi-zkmn.si
Telefonszám: +386 2 577 66 60
Weboldal: mnmi-zkmn.si/
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Andrássy-Szapáry Kastély, Szécsisziget
Mesterséges dombon áll a barokk stílusú Andrássy–Szapáry-kastély, amelyet a XVIII. században
a Szapáry család – a terület akkori birtokosa – a szécsiszigeti vár egy részének felhasználásával
építtetett. 1820-ban házasság révén került az Andrássy család birtokába. Valaha földesúri
székhely, lakóhely és birtokigazgatási központ volt. Ma a kastélyban értékes helytörténeti és
húsvéti tojás kiállítás látható, illetve szálláshelyként is szolgál. Itt kapott helyett a Kerka-mente
Natúrpark és a Dél-Zalai Erdőtáj Kerékpárút központja. A kerékpáros turistáknak szálláshelyet,
ételt és italt biztosítanak az épületben, és a kerékpárok javításában és biciklikölcsönzésben is
tudnak segíteni. A kastélyhoz közel 1 hektáros kert is tartozik.
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8879 Szécsisziget, Kossuth Lajos utca 10.
szecsionk@freemail.hu
+36 30 517 3260
http://www.szecsisziget.hu/nevezetessegek.html

Öveges Ház, Páka
Öveges József, a híres fizikus, tanító és pap Pákán született 1895-ben. Szülőháza műemléki
védelem alatt áll, benne 2011-ben emlékházat alakítottak ki. Megtekinthetőek a professzor
bútorai, személyes tárgyai, kísérletekhez használt eszközei. A tárlatvezetések során be is
mutatnak néhányat Öveges József egyszerűbb kísérletei közül. Öveges professzor az 1960as években népszerű televíziós műsorokban is feltűnt. Egyszerű kísérleteivel, közérthető
magyarázataival gyorsan a nézők kedvencévé vált. Pákán ma Öveges József nevét viseli a
község egyik utcája, a helyi általános iskola és óvoda.
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8956 Páka, Kossuth út 41.
pakakonyvtar@gmail.com
+36 92 378 014
http://paka.hu/index.php/ct-menu-item-28
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Dömeföldi Tájház, Páka
A tájház egy keresztvéges boronaház, 1975-ben megvásárolta az akkori pákai községi tanács.
A Pákai Helytörténeti Szakkör tagjai által gyűjtött helytörténeti vonatkozású tárgyakkal
lett berendezve. 1978-tól a Göcseji Múzeum koordinálja szakmailag a Tájházban folyó
munkálatokat.
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Cím: 8956 Páka, Dömeföldi út 18.
E-mail: pakakonyvtar@gmail.com
Telefonszám: +36 92 378 014

Csömödéri Kisvasút és Göcsej Múzeum
A Zalaerdő Zrt. által üzemeltetett 109 km-es keskeny nyomtávú vasút Magyarország leghosszabb
ilyen hálózata, amelyből 32 km bejárható a turisták számára. Jelentős mennyiségű faanyagot szállít
Lentibe és Csömödérbe a fafeldolgozó üzemekbe, valamint a MÁV vonalhoz csatlakozva távolabbi
helyekre is. A személyszállító vonatok Lenti és Kistolmács között haladva összekötik a térség
kirándulóhelyeit. Útvonala érinti a Göcseji fenyőrégiót, a Kerka-völgyét, illetve a Göcseji bükktájat.
Közben gyakran látható szarvas, őz, vaddisznó, egerészölyv, és más ritka, védett madarak is olykor
felbukkannak. Lenti végállomáson megtekinthető a „Göcsej kincsei, az erdő és a fa” kiállítás, amely
a környék természeti értékeit, valamint a faipaar és a kisvasút történetét mutatja be.
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8957 Csömödér, Vasút út 2.
erdeivasut@zalaerdo.hu
+36 30 474-2146
www.zalaerdo.hu
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Mjus World Resort & Thermal Park, Körmend
A Mjus World Resort & Thermal Park modern és kifinomult ízléssel kialakított fürdő
Körmenden, mely számtalan szolgáltatásával az egész család számára tökéletes szórakozási
lehetőséget nyújt. A vendégeket kifogástalan, klasszikus olasz vendégszeret várja: a wellness
részleg és a teljesen felszerelt gyógy- és termálvizes medencék és csúszdák mellett 300 fős
étterem, bárok, tárgyaló és rendezvény termek, szalonok, cukrászda, hatsávos bowling pálya,
diszkó, nyáron szabadtéri diszkó is garantálják az egyedülálló, páratlan élményt.
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9900 Körmend, Rákóczi F. utca 154.
info@mjusworld.com
+36 94 514 111
https://www.mjusworld.com

Hotel Vinarium, Lendva
Töltse álmai nyaralását a szőlőhegyek idilli környezetében. Legyen Ön is egy lélegzetelállító
kilátást nyújtó és rendkívül szép helyen álló szőlőspince gazdája, ahol élvezheti a nyugalmat és
a csendet, átengedheti magát a kényeztetésnek, valamint megismerkedhet a helyi kultúrával
és a vidék kiváló gasztronómiájával.
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Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava
info@hotelvinarium.si
+386 (0)1 200 94 22
https://hotelvinarium.si
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Hetési Szőttes Múzeum, Zalaszombatfa
A zalaszombatfai közösségi ház melletti épületet 2015-ben újították fel, azóta található itt a
környék szőttesművészetét, annak történetét és az ezzel kapcsolatos tárgyi emlékeket, archív
fotókat bemutató kiállítás. A múzeumban működő szövőszék is van, amin kérés esetén bemutatót
is tartanak. A tájegységre jellemző hetési szőttes készítésének évszázados hagyománya van. Ma
már kevés helyen készítik, Zalaszombatfa a ritka helyek egyike. Hagyományának újjáélesztésében
nagy szerepe volt Virágh Béla tanítónak és feleségének az 1950-es évektől. Az általuk összeállított
kiadvány száz hímzésmintát tartalmaz. A közelmúltig Fehér Etelka egy régi szövőgépen készített
hímzett szőtteseket, amelynek folyamatát az odalátogatók megtekinthették.
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Cím: 8969 Zalaszombatfa, Kossuth utca 27.
Telefonszám: +36 70 215 7366

Kühár Emlékház (Szlovén Tájház), Felsőszölnök
Az Országos Szlovén Önkormányzat Felsőszölnökön a régi plébániaházban – ahol Kossics József
plébános, néprajzi és helytörténeti kutató élt és dolgozott a 19. században – egy Szlovén
Tájházat hozott létre. A Szlovén Tájház célja – a szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti
és Szlovén Nemzetiségi Múzeum mellett -, hogy a magyarországi szlovénség történelmi,
egyháztörténeti, néprajzi és egyéb sajátos kulturális értékeit gyűjtse, mentse, őrizze-tárolja,
gondozza, kiállítsa és bemutassa.
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Cím: 9985 Felsőszölnök, Templom út 11.

Telefonszám: +36 94 445 174
Weboldal: www.slovenci.hu/index.php/szloven-tajhaz
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Szlovén Mintagazdaság, Felsőszölnök
A hármashatár ölelésében fekvő Szlovén Mintagazdaság szeretettel várja vendégeit 45 fős
éttermében. Gasztronómiai különlegességeket kínálnak minden szombaton és vasárnap 12:00
és 22:00 óra között, csoport bejelentkezése esetén pedig a hét többi napján is. Itt, a természet
ölelésében, akár meg is pihenhetnek. Vendégeik számára 2 db négyfős apartman és 1 kétágyas
szoba fürdőszobával áll rendelkezésre.
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Cím: 9985 Felsőszölnök, Fő út 65.
E-mail: szlovenvidek@gmail.com
Telefonszám: +36 30 217 5455
Weboldal: www.kmetija.hu

Szentháromság templom, Velemér
Velemér határában, a Papréten emelkedő egyhajós, kőből és téglából készült katolikus
templom az 1200-as évek közepén épült román stílusban. Jelentős műemlék. Freskóit Aquila
János festette 1378-ban, teljesen beborítva a falakat a Bibliából és a Szentek legendáiból vett
ábrázolásokkal. A reformáció idején a falu reformátussá lett, az épület állapota leromlott, kis
híján el is pusztult. Egy 1800-as tűzvész oltóvize megrongálta a freskókat. Az 1960-as évek
második felében az épületet teljesen felújították, feltárták és konzerválták a freskókat is. Jelen
állapotában a legtöbb falkép jól látszik, de vannak teljesen elpusztult részek is.
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Cím: 9946 Velemér, Paprét
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Szikszay Edit Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény, Őriszentpéter
A Helytörténeti Gyűjtemény Károlyné Szikszay Edit nevét viseli és az Őrség történetét, valamint
archív felvételek és jellegzetes őrségi tárgyak bemutatásával az itt élő emberek mindennapjait
hivatott bemutatni. Szikszay Edit helyi tanítónő 1961-től előbb iskolai gyűjteményt, majd
falugyűjteményt hozott létre. Tehetséggel és jó érzékkel gyűjtötte a népi kultúra tárgyait,
az Őrség szellemi értékeit. A gyűjtemény Őriszentpéter központjában található, a helyi
Művelődési Ház és Városi Könyvtár tetőterében. Rendkívül igényesen berendezett kiállítás,
emellett tág nyitva tartással érhető el.
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Cím: 9941 Őriszentpéter, Városszer 55.
E-mail: orimuvhaz@gmail.com
Telefonszám: +36 94 428 022

Alpaka Farm, Szaknyér
Szaknyér az Őrség legkisebb települése. Különleges látnivaló Könye Katalin portáján az
Alpaka Farm. Az alpaka egy háziasított, rendkívüli finomságú gyapjáról ismert dél-amerikai
teveféle. Legközelebbi rokona és valószínűleg őse a vadon élő vikunya. Az alpaka gyapja a
legdrágább, sokkal értékesebb, mint a birkagyapjú, mivel nem tartalmaz faggyút. Gazdasági
haszna mellett jámbor és tiszta természete miatt az alpaka egyre gyakoribb házi kedvenc. A
farmon megtekinthetjük a nagy gondossággal nevelt állatokat és akár meg is szállhatunk az
itteni panzióban.

10 km

Nagyrákos

5 km

Szőce

Cím: 9934 Szaknyér, Petőfi út 1.
E-mail: info@alpacafarmhungary.com
Telefonszám: +36 30 851 5556
Weboldal: http://alpacafarmhungary.com

10 km

5 km

Őriszentpéter

Szalafő

Vadvirág méhes és gyógyítókert, Orfalu
Bemutató gazdaság, ahol kiváló minőségű helyi termékek előállításával (pl. méz, lekvár)
foglalkoznak. Mézturizmus, gyógyító kertterápiás programok, gyógynövénytúrák.

10 km

5 km

10 km

Szentgotthárd

Felsőszölnök

Cím:
E-mail:
Telefonszám:
Weboldal:

5 km

Szalafő

Őriszentpéter

9982 Orfalu, Fő u. 44,
vadviragmeheskert@gmail.com
+36 20 340 8735
www.vadviragmeheskert.hu

Népi műemlékház, Kétvölgy
Az eredeti helyén helyreállított, zsúpfedeles, döngölt agyagpadlós, boronafalú, füstöskonyhás
ház valaha kerített háznak épült, de mára csak a szoba és konyha maradt fenn. Jellegzetessége
az ún. füstös konyha, amelyben nagy méretű sárkemence található. Tűzpadkája fölött
pedig az itteni szlovén falvakra jellemző boltozott szikrafogó van. Az épület népi műemlék
látványosságként feltüntetett műemlékvédelmi oltalom alatt áll. A tulajdonosok nagy gondot
fordítanak a ház külső és belső karbantartására, a ház tavasztól őszig az érdeklődők számára
nyitva áll.

5 km

Orfalu

5 km

5 km

Apátistvánfalva

Cím: 9982 Kétvölgy, Fő u. 36.
E-mail: ketvolgyvendeghaz@gmail.com
Telefonszám: +36 30 474 5628
Weboldal: http://www.ketvolgyvendeghaz.hu/muemlekhaz

15 km

Felsőszölnök

Szentgotthárd

Malom Látogatóközpont, Őriszentpéter
Egy egykori gőzmalom épületében nyílt meg 1997-ben az Őrségi Teleház, ma Malom
Látogatóközpont. Többfunkciós, közösségi élettér, információs pont, informatikai, oktatási,
szociális és kulturális funkciókat lát el. A Látogatóközpontban kerékpárkölcsönző is üzemel,
ahol rendszeresen karbantartott kerékpárokkal várják a kerekezés szerelmeseit: 69 db, női,
férfi és gyermek kerékpár közül, kényelmük szerint választhatnak a látogatók.

5 km

15 km

5 km

Orfalu

Kétvölgy

Cím:
E-mail:
Telefonszám:
Weboldal:

15 km

Szalafő

Szentgotthárd

9941 Őriszentpéter, Városszer 116.
info@orseg.hu
Telefonszám: +36 94 548 038
Weboldal: http://www.orseg.hu

Fazekasház, Magyarszombatfa
A Szentgyörgyvölgyi-patak völgyében fekvő Magyarszombatfa híres fazekas település. A község
határában fekvő agyagos földek kiváló alapanyagként szolgáltak a 18–19. században kiteljesedett
cserépedénygyártáshoz. Bár a 19. század végén még szinte mindenki fazekas (gerencsér) volt a településen,
mára már kevesen foglalkoznak ezzel a mesterséggel. Egy 19. századi nádfedeles, borona falú parasztházban
megtekinthetünk egy berendezett egykori fazekasházat, ahol a hagyományos paraszti élet bútorait,
használati tárgyait, valamint a gerencsérek munkaeszközeit és a boglyakemencét is megcsodálhatjuk. A
három helyiségből álló lakóépület szobája és füstös konyhája a szegényparasztok mindennapjaiba enged
bepillantást, míg az épület kamrájában rendezték be a fazekasműhelyt. A házat 1996-ban újították fel.

15 km

Lenti

5 km

15 km

Velemér
Cím: 9946 Magyarszombatfa, Fő út 52/A.

Telefonszám: +36 94 544 003
Weboldal: http://www.magyarszombatfa.hu/turizmus/latnivalok

5 km

Lendva

Dobronak

Plánder Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Nova
Az egykori Batthyány-birtok tiszttartói lakjának négy helyiségében nyílt meg az a kiállítás, amely
a 19-20. század parasztháztartásaiban előforduló legfontosabb ételféleségek alapanyagait,
elkészítésük és fogyasztásuk tárgykészletét mutatja be. A múzeumban a göcseji ételkészítési és
étkezési szokások állnak a középpontban, amelyeken keresztül a paraszti kultúrába nyerhetünk
betekintést. A kiállítás ötféle alapanyag mentén szerveződik: a gabonafélék, a húsfélék, a tej
és tejtermékékek, a zöldségek és gyümölcsök, valamint az italok. Ezeken keresztül számtalan
témáról tanulhat a látogató, például az étkezéshez szükséges eszközök elkészítéséről, az
állattartásról, ünnepi szokásokról.

5 km

15 km

5 km

Lendva

Dobronak

Cím:
E-mail:
Telefonszám:
Weboldal:

5 km

Csömödér

Páka

8948 Nova, Fő u. 1.
ikszt.nova@gmail.com
+36 30 278-5197
http://www.nova.hu

Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény, Szentgotthárd
A „Stájer-ház” épülete eredetileg a helyi kaszagyár munkásai számára épült, 1983 óta a
Pável Ágostonról elnevezett helytörténeti és szlovén nemzetiségi gyűjteménynek ad helyet.
Állandó kiállításai a szlovének életmódját, a környék fazekasságát és a szentgotthárdi
csatát, valamint a város ipartörténetét mutatják be. Évente megújuló időszaki kiállítások is
látogathatók a gyűjteményben. A múzeum névadója nyelvész, etnográfus, aki a környék
szlovén hagyományaival és nyelvészetével foglalkozott.

5 km

Kétvölgy

Cím:
E-mail:
Telefonszám:
Weboldal:

15 km

Felsőszölnök

15 km

5 km

Szalafő

9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 6.
neprajz@savariamuseum.hu
+36 94 380 099
http://www.sztgmuzeum.hu/index.php/hu/rolunk-hu/tortenetunk-hu

Őriszentpéter

Bognárház, Alsószölnök
Alsószölnök Község Önkormányzata az 1800-as évek végén épült, tornácos bognárházat
megvette és tájházzá alakíttatta. A lakóépület egykor egy bognármester otthona volt. A tájház
műhelyében a bognár munkája és eszközei kerülnek bemutatásra, a volt lakótér pedig a
hármas határ (Szlovénia, Magyarország, Ausztria) mellett élők hagyományait örökítette meg.
A helyiségek az 1950-es éveknek megfelelően vannak berendezve.

5 km

10 km

5 km

Felsőszölnök

Kétvölgy

15 km

Szentgotthárd

Szalafő

Cím: 9983 Alsószölnök, Fő út 38.
E-mail: info@alsoszolnok.hu

Szlovén Tájház, Orfalu
A 20. század elején épült tömésház falainak vastagsága eléri a fél métert. Ma a tájház
rendezvények helyszínéül szolgál, de az idelátogatónak lehetősége nyílik arra, hogy elkészítse
a szlovén vidék jellegzetes ételeit, megismerje a népi mesterségek fortélyait, valamint
felfedezze a vidék természeti és épített örökségét. A tájház udvarán felállított egytonnás
kődarab a Triglav Nemzeti Park (Szlovénia) ajándéka, amelynek talapzatában a hét szlovén
településről származó egy-egy kő található.

5 km

Őriszentpéter

10 km

Szalafő

Cím: 9982 Orfalu, Fő út
E-mail: andovci69@gmail.com

5 km

5 km

Kétvölgy

Felsőszölnök

Légópince, Lovászi
Az 50-es évek hidegháborús hisztériájában a szovjet iránytól eltérő utat járó, szocialista Jugoszlávia
ellenséggé vált, így hazánk a „magyar Maginot-vonalnak” nevezett erődrendszer építésébe kezdett.
Ez a majd 630 km-es védvonal az ország déli határvidékén, az Őrségtől Szegedig húzódott, s ebben
kiemelt fontosságú volt a Nagykanizsa-Lenti szakaszon a Dél-zalai szénhidrogénmezők védelme. Így
itt nem csak az erődrendszer elemei készültek el, de Lovásziban egy légópince is épült, biztosítva a
dolgozók védelmét, illetve az olajkitermelés folyamatosságát a háborús körülmények között is. Bár
a Légópince jelenleg rekonstrukció alatt át, előre egyeztetett időpontban, minimum 8 fős csoportok
számára idegenvezetéssel napjainkban is látogatható.

5 km

3 km

5 km

Szécsisziget

Lenti

5 km

Csömödér

Páka

Cím: 8878 Lovászi

Weboldal:

http://www.lovaszi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=858

St. Gotthard Hotel & Conference, Szentgotthárd
A szálloda az Őrség kapujában mediterrán hangulatú fürdővel és három ország gasztronómiáját
bemutató konyhával, kényelmes szobákkal várják a termálfürdőket, a jó konyhát, valamint
az ausztriai és őrségi kirándulásokat kedvelő vendégeket. A szállodából közvetlen átjárással
megközelíthető, mediterrán hangulatú St.Gotthard Spa & Wellness, a mintegy 1500 m2
vízfelületével, különleges csúszdáival, pezsgőfürdőivel, szaunáival, sportolási lehetőségekkel,
wellness kezelésekkel biztosítja a pihentető kikapcsolódást.

10 km

Felsőszölnök

Cím:
E-mail:
Telefonszám:
Weboldal:

5 km

Alsószölnök
9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/b.
reservation@gotthardhotel.hu
+36 94 554 066
https://gotthard.accenthotels.com/hu/rolunk

15 km

5 km

Szalafő

Őriszentpéter

Felsőlendvai vár, Felsőlendva
Szlovénia legnagyobb várépülete. Mai ötszögű formáját a 17. és 18. században kapta, amikor
barokk stílusú várkastéllyá építették át. Ebből az időszakból származik a vár kápolnája is,
tornya 1751-ben épült. Pincéjében hatalmas börtön volt. Számos értékes fával beültetett nagy
park övezte, ahol két halastavat is létesítettek.

5 km

10 km

15 km

Felsőszölnök

Kétvölgy

5 km

Dobronak

Lendva

Cím: Grad 191, 9264 Grad
E-mail: park.goricko@siol.net
Telefonszám: +386 2 551 88 60

Kerka Vízimalom Múzeum, Szécsisziget
A Kerka Vízimalom egyike Magyarország kiemelt ipari műemlékeinek, amely a sok viszontagság
ellenére átvészelte az évszázadok múlását. Szécsiszigetre eljutni időutazás és kalandtúra egyszerre,
a Kerka vidékének felfedezése mellett a múltba révedhetünk a malom ódon falai közt. A vízimalom
múzeumában megismerhetik a vízimalmok történetét és működését, valamint a malom különleges
szálláshelyként is funkcionál. Az épület az 1700-as évek elején nyerte el a ma is látható, barokk korra
jellemző formáját. A vízimalom az 1952-es államosításig folyamatosan üzemelt, majd bevezetésre
került a villanyvilágítás és elektromos turbinákat is kapott, de 1963 után működése leállt. Az
épületet 2006-ra helyreállították, rekonstruálták a három, egyenként 5 méteres vízikereket is.

15 km

Lendva

Cím:
E-mail:
Telefonszám:
Weboldal:

5 km

Lenti
8879 Szécsisziget, Rákóczi F. u. 1.
info@kerkavizimalom.hu
+36 20 485 9008
www.kerkavizimalom.hu

5 km

3 km

Csömödér

Páka

Muravidéki Múzeum Muraszombat
A Muraszombati Vár és parkja a kulturális és társadalmi élet fontos központja a városban. Itt
található 1956 óta a regionális Muravidéki Múzeum Muraszombat, ahol állandó kiállítás mutatja
be a Mura mentén élő emberek életét a letelepedéstől napjainkig, a Kološ műtermet, Jože
Kološa muraszombati fotóművész hagyatékával, valamint a szlovén impresszionisták, Drago Tršar
portréinak állandó kiállítását. A múzeum kínálatát alkalmi kiállítások, műhelymunkák és egyéb
felnőtteknek és gyermekeknek szóló programok egészítik ki, ideértve a válogatott termékek
múzeumi boltját is.

5 km

20 km

30 km

Dobronak

Lendva

Cím:
E-mail:
Telefonszám:
Weboldal:

5 km

Felsőszölnök

Alsószölnök

Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
info@pomurski-muzej.si
+386 2 535 14 58
http://www.pomurski-muzej.si/

EXPANO PAVILON, Muraszombat
Az Expano Szlovénia pavilonja a 2015-ös milánói Expo világkiállításról, amelyet a SoNo iroda
építészei terveztek és amely a muraszombati Önkormányzat igazgatása alatt áll. Az Expano
interaktív formában és modern eszközei révén mutatja be a Pannon Szlovénia részeként a
Muravidék legjobb termékeit. A turisztikai-információs központban fellelhető a muravidéki
szolgáltatók kínálata, a vendéglő pedig lehetőséget nyújt a látogatók számára, hogy
megismerjék a helyi termelők kulináris finomságait és borait. Az állandó kiállítás digitális
technológiák felhasználásával vezet keresztül bennünket a vidék természeti és történelmi
sajátosságain.

5 km

Lendva

Cím:
E-mail:
Telefonszám:
Weboldal:

20 km

Dobronak
9000 Muraszombat, Bakovska 41.
info@expano.si
+386 (0)8 201 53 70
www.expano.si/en/

30 km

15 km

Felsőszölnök

Szentgotthárd

MURAVIDÉKI FINOMSÁGOK TÁRHÁZA
A legszebb szecessziós ház az egykori dél vas megyei Takarékpénztár épülete, amely Takács tervei alapján épült
1907-ben. A ház ma már a muravidéki gasztronómiai finomságok tárháza, amelyben turisztikai-információs
iroda is működik, ahol emléktárgyak és kézműves termékek vásárolhatók, valamint lehetőség van eredeti
muravidéki gasztronómiai termékek kóstolására és vásárlására is.

15 km

20 km

30 km

Grad

felsőszölnök

20 km

Lendva

Páka

Cím: Slovenska ulica 41, 9000 M. Sobota
Telefonszám: +386 2 534 11 30
Weboldal: http://www.socnavilica.si/hranilnica-prekmurskih-dobrot/

BAKONAKI TÓ , Dobronak
Dobronak legkedveltebb turisztikai pontja a Bakonaki-tó és környéke. A Bakonaki-tó mesterségesen
duzzasztott tó, körülötte a látogatók számára kellemes árnyékot nyújtó erdővel, a horgászat mellett pedig
lehetőség nyílik a kikapcsolódásra, sétára, kempingezésre, piknikezésre, sportolásra, illetve gombaszedésre
is. A tó közvetlen közelében található a Szent Vid kápolna és a Vid forrás. A vízről azt mondják, hogy
energiaforrása és gyógyító hatása van a látás, hallás, az emésztő- és idegrendszer, valamint bőrproblémák
kezelésére. A Szent Vid kápolna és a Vid forrás környékén számos hasznos és gyógyító földi sugárzás
energiapontja található, melyek javítják a közérzetet és jótékony hatással vannak az egészségre. 26 ilyen
pont lett kimérve és kijelölve. A látogatók ezen a környéken kipihenhetik magukat és új erőre kaphatnak.

15 km

Feflsőzölnök

Cím:
E-mail:
Telefonszám:
Weboldal:

30 km

Grad
9223 Dobrovnik
turizem@dobrovnik.si
+386 041 349 927
www.bukovniskojezero.si

15 km

10 km

Lenti

Csömödér

PECSÉTELŐ LAP
Fedezze fel az Őrség, a Vendvidék és a Muravidék varázslatos tájait, gyűjtsön
össze 10 db pecsétet a Nyereményjátékban résztvevő kerékpáros-barát
szolgáltató partnereknél, és vegyen részt sorsolásunkon, amelyben értékes
nyereményeket sorsolunk ki!
Látogassa meg a Pecsételő füzetben található kerékpáros-barát szolgáltatókat,
gyűjtsön össze 10 db pecsétet a túloldalon található pecsét helyeken, majd kitöltés
után postázza el részünkre a Pecsételő lapot az alábbi levelezési címünkre:
„Pecsétgyűjtő nyereményjáték”
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
Nemzetközi Csoport
H-9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
A 2020. évi Nyereményjáték pecsétgyűjtési időszaka:
2020. január 01. – 2020. november 13.
Beküldési határidő: 2020. november 13.
A sorsolás időpontja: 2020. november 30.
A 2020. évi Nyereményjáték főnyereménye:
1 db családi (2 felnőtt és 2 gyerek részére) fürdőbelépő
a Szentgotthárdi Thermalparkba
Nyerteseinket postán értesítjük egy Igazoló lap megküldésével, amellyel átveheti
nyereményét.
A Nyereményjáték részleteiről, feltételeiről, kérjük, tájékozódjon a http://www.
vasmegye.hu/fejlesztesek/projektek/nemzetkozi-projektek weboldalon található
Nyereményszabályzatban és az Adatkezelési Szabályzatban.
Kellemes élményeket és sok sikert kívánunk!

1

2

3

4
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a Pecsételő lap hiánytalanul, olvashatóan történő kitöltése, a Pecsételő lap határidőig,
postai úton történő beérkezése a
Szervező részére. A Játékos aláírásával elfogadja a Nyereményjáték
Szabályzatban és az Adatkezelési
Szabályzatban foglaltakat.
Pogoj za sodelovanje v nagradni
igri je, da je List za žige izpolnjen
popolno in čitljivo, organizatorju
nagradne igre poslan v roku in
po pošti. Sodelujoči s podpisom
sprejme navedbe v Pravilniku o
nagradni igri in v Politiki zasebnosti.
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Név / Vaše ime:

................................................................

Telefonszám / Telefon:

................................................................

E-mail cím / E-poštni naslov:

................................................................

Postai cím / Poštni naslov:

................................................................
................................................................

Aláírás / Podpis:

................................................................

LIST ZA ŽIGE
Raziščite čarobne pokrajine Őrséga, Slovenskega Porabja in
Prekmurja, zberite 10 žigov od naših, kolesarjem prijaznih partnerjev,
ki sodelujejo v nagradni igri, in se udeležite žrebanja, kjer bomo
izžrebali dragocene nagrade!
Obiščite ponudnike storitev za kolesarje, ki so navedeni v Knjižici za
žige, na Listu za žige na zadnji strani Knjižice za žige zberite 10 žigov
in ko jih imate zbrane, pošljite nam List za žige po pošti na naslednji
naslov:
„Pecsétgyűjtő nyereményjáték”
Vas Megyei Önkormányzat
Nemzetközi Csoport
H-9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
Obdobje zbiranja žigov za nagradno igro v letu 2020:
01. januar 2020. – 13. november 2020.
Rok za pošiljanje: 13. november 2020
Datum žrebanja: 30. november 2020
Glavna nagrada nagradne igre v letu 2020:
1 kom družinskih (za 2 odrasla in 2 otroka) vstopnic
v Gotthard Therme Thermalpark

Izžrebance bomo obvestili po pošti s potrdilom, da bodo lahko prevzeli
svojo nagrado.
Prosimo, za podrobnosti in pogoje nagradne igre poglejte Pravilnik
o nagradni igri in Politiko zasebnosti, ki se nahajata na spletni strani
http://www.vasmegye.hu/fejlesztesek/projektek/nemzetkoziprojektek.
Želimo vam prijetna doživetja in veliko sreče!!

HRANILNICA PREKMURSKIH DOBROT
Najlepša secesijska hiša je nekdanja Hranilnica južne Železne županije, zgrajena po Takačevih načrtih leta 1907.
V hiši, ki je bila namenjena hranilnici denarja, je danes Hranilnica prekmurskih dobrot, ki povezuje osrednjo
turistično-informacijsko pisarno s prodajo spominkov in rokodelskih izdelkov ter pokuševalnico s prodajalno
izvirnih prekmurskih gastronomskih pridelkov.
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Naslov: Slovenska ulica 41, 9000 M. Sobota
Telefonska številka: +386 2 534 11 30
Spletna stran: http://www.socnavilica.si/hranilnica-prekmurskih-dobrot/

BUKOVNIŠKO JEZERO, Dobronak
Najbolj priljubljena turistična točka občine Dobrovnik je Bukovniško jezero z okolico. Bukovniško
jezero je akumulacijsko jezero, obdaja jo gozd, ki nudi obiskovalcem prijetno senco in poleg ribolova
tudi možnost za počitek, sprehode, kampiranje, piknike, športne aktivnosti, ter veliko gobarskih
užitkov. V neposredni bližini jezera stoji kapelica Svetega Vida ter Vidov izvir. Pravijo, da ima voda iz
tega izvira energijsko moč ter zdravilne učinke pri zdravljenju vida, sluha, prebavil, živčevja in kože.
V okolici kapele Svetega Vida in Vidovega izvira so najdene številne energetske točke blagodejnega
in zdravilnega zemeljskega sevanja, ki izboljšajo počutje in zdravje ljudi. Izmerjenih in označenih je
26 takih točk. Obiskovalci se v tem območju sprostijo in si naberejo novih moči.
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turizem@dobrovnik.si
+386 041 349 927
www.bukovniskojezero.si
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Pomurski muzej Murska Sobota
Grad Murska Sobota je skupaj s parkom pomembno središče kulturnega in družabnega dogajanja
v mestu. V njem ima od leta 1956 prostore regionalni Pomurski muzej Murska Sobota, ki ponuja
na ogled stalno razstavo o življenju ljudi ob Muri od naselitve do danes, Kološev kabinet umetniške
fotografije z zapuščino soboškega umetniškega fotografa Jožeta Kološe - Kološa in stalno razstavo
portretov slovenskih impresionistov Draga Tršarja. Muzejsko ponudbo dopolnjujejo občasne
tematske razstave, delavnice ter druge vsebine za otroke in odrasle, tudi muzejska trgovina z
izbranimi izdelki.
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Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
info@pomurski-muzej.si
+386 2 535 14 58
http://www.pomurski-muzej.si/

PAVILJON EXPANO, Muraska Sobota
Az Expano Szlovénia pavilonja a 2015-ös milánói Expo világkiállításról, amelyet a SoNo iroda
építészei terveztek és amely a muraszombati Önkormányzat igazgatása alatt áll. Az Expano
interaktív formában és modern eszközei révén mutatja be a Pannon Szlovénia részeként a
Muravidék legjobb termékeit. A turisztikai-információs központban fellelhető a muravidéki
szolgáltatók kínálata, a vendéglő pedig lehetőséget nyújt a látogatók számára, hogy
megismerjék a helyi termelők kulináris finomságait és borait. Az állandó kiállítás digitális
technológiák felhasználásával vezet keresztül bennünket a vidék természeti és történelmi
sajátosságain.
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Szentgotthárd

9000 Muraszombat, Bakovska 41.
info@expano.si
+386 (0)8 201 53 70
www.expano.si/en/

Grad Grad (Gornjelendavski grad), Grad
Je največja grajska zgradba v Sloveniji. Današnjo peterokotna oblika je nastala v 17. in 18.
stoletju, ko so ga spremenili v baročni grad. Tudi kapela gradu izvira iz tega obdobja, zvonik
kapele je bil zgrajen leta 1751. V kleti gradu je bila ogromna ječa. Obdajal ga je velik park z
mnogimi dragocenimi drevesi, kjer sta bila postavljena tudi dva ribnika.
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Naslov: Grad 191, 9264 Grad
E-poštni naslov: park.goricko@siol.net
Telefonska številka: +386 2 551 88 60

Muzej vodnega mlina Kerka, Szécsisziget
Vodni mlin Kerka, ki je preživel hude čase, sodi med posebno pomembne industrijske spomenike
Madžarske. Pot do Szécsiszigeta je potovanje skozi čas in hkrati avantura. Medtem ko odkrivamo
območje Krke, se med starimi zidovi mlina vračamo v preteklost. V muzeju mlina na vodo se
lahko seznanimo z zgodovino in delovanjem mlinov na vodo, v mlinu pa je mogoče tudi prenočiti.
Mlin je podobo značilno za barok, ki je vidna tudi danes, dobil v 18. stoletju. Mlin so leta 1952
nacionalizirali, do takrat pa je vseskozi deloval. Po elektrifikaciji tega območja, so ga opremili z
električnimi turbinami, leta 1963 pa je prenehal delovati. Leta 2006 so ga obnovili, rekonstruirali so
tudi tri trimetrska vodna kolesa.
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8879 Szécsisziget, Rákóczi F. u. 1.
info@kerkavizimalom.hu
+36 20 485 9008
www.kerkavizimalom.hu

Sistem bunkerjev, Lovászi
V času izbruha hladne vojne v 50-ih letih prejšnjega stoletja je socialistična Jugoslavija, ki je hodila po
drugačni poti od sovjetske smeri, postala sovražnik, zato je Madžarska začela graditi sistem bunkerjev, ki
se je imenoval »madžarska Maginotova linija«. Ta skoraj 630 km dolga obrambna linija se je na južni meji
države raztezala od Őrséga do Szegeda . Na odseku Nagykanizsa-Lenti je bilo zelo pomembno varovanje
ogljikovodikovih polj Južne Zale. Tako tukaj niso bili dokončani samo elementi fortifikacijskega sistema,
ampak je bila v Lovásziju zgrajen tudi podzemni bunker, ki je zagotavljala zaščito delavcev in nadaljevanje
črpanja nafte tudi v času vojne. Čeprav je podzemni bunker trenutno v obnovi, je še vedno odprt za
vnaprej dogovorjene vodene oglede za skupine z najmanj 8 oseb.
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Naslov: 8878 Lovászi

Spletna stran:

http://www.lovaszi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=858

St. Gotthard Hotel & Conference, Monošter
Hotel na vratih Őrséga s kopališčem v mediteranskem vzdušju, z gastronomijo treh držav in
udobnimi sobami pričakuje goste, ki imajo radi kopanje, dobro kuhinjo ter izlete v Avstrijo in
Őrség. Z neposrednim dostopom iz hotela se lahko pride v mediteransko doživljajsko kopališče
St.Gotthard Spa & Wellness, ki s približno 1.500 m2 vodnih površin, posebnimi tobogani,
penečimi masažnimi kopelmi, savnami, športnimi možnostmi in wellness tretmaji omogoča
sproščujočo sprostitev.
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Szalafő

Őriszentpéter

9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/b.
reservation@gotthardhotel.hu
+36 94 554 066
https://gotthard.accenthotels.com/hu/rolunk

Kolarnica, Dolnji Senik
Samouprava Dolnjega Senika je kupila kolarnico s hodnikom, ki so jo zgradili na koncu 19.
stoletja, in je v njej uredila muzej. Hiša je bila nekoč kolarjev dom. V muzeju so predstavljeni
delavnica, kolarjevo delo in orodja, v bivalnem prostoru pa način življenja ob tromeji (Slovenija,
Madžarska, Avstrija). Muzej je opremljen s predmeti iz 50-ih let dvajsetega stoletja.
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Naslov: 9983 Alsószölnök, Fő út 38.
E-poštni naslov: info@alsoszolnok.hu

Slovenska domačija, Andovci
Na začetku 20. stoletja zgrajena butana hiša ima pol metra debele stene. V domačiji potekajo
različne prireditve, obiskovalci pa si lahko tukaj pripravijo značilne porabske jedi, se seznanijo
s prijemi ljudskih poklicev in odkrivajo naravno in arhitekturno dediščino te pokrajine. Na
dvorišču domačije stoji kamen, ki tehta eno tono in ga je vasi podaril Triglavski narodni park.
Ob njem so tudi kamni iz sedmih porabskih vasi.
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Naslov: 9982 Orfalu, Fő út
E-poštni naslov: andovci69@gmail.com

Zbirka krajevne zgodovine Ferenc Plánder, Nova
Razstavo so odprli v štirih prostorih častnikovega bivališča nekdanjega posestva Batthyány, in
prikazuje surovine najpomembnejših jedi, ki jih najdemo v kmečkih gospodinjstvih v 19. in
20. stoletju, pa tudi predmete za njihovo pripravo in pribor za porabo. V muzeju so v ospredju
kuharske in prehranjevalne navade v Göcseju, ki omogočajo vpogled v kmečko kulturo. Razstava
je sestavljena iz petih vrst osnovnih sestavin: žitarice, meso, mleko in mlečni izdelki, zelenjava in
sadje ter pijače. Obiskovalci preko njih se lahko učijo o številnih temah, kot je na primer priprava
predmetov, potrebnih za porabo hrane, o živinoreji, običajih ob praznikih.

5 km

15 km

5 km

Lendva

Dobronak

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

5 km

Csömödér

Páka

8948 Nova, Fő u. 1.
ikszt.nova@gmail.com
+36 30 278-5197
http://www.nova.hu

Zbirka slovenske narodnosti in lokalne zgodovine Avgust Pavel, Monošter
Zgradba „Štajerske hiše” je bila sezidana za potrebe tujih delavcev tovarne kos, od leta 1983
pa je v njej zbirka lokalne zgodovine in slovenske narodnosti, poimenovana po Avgustu Pavlu
(Ágoston Pável). Stalne razstave predstavljajo način življenja Slovencev, lončarstvo na tem
območju, monoštrsko bitko ter industrijsko zgodovino mesta. Obiščete lahko tudi občasne
razstave, ki se vsako leto obnovijo. Muzej je poimenovan po jezikoslovcu in etnografu, ki se je
ukvarjal s slovensko tradicijo in jezikoslovjem območja.
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Őriszentpéter

9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 6.
neprajz@savariamuseum.hu
+36 94 380 099
http://www.sztgmuzeum.hu/index.php/hu/rolunk-hu/tortenetunk-hu

Središče za obiskovalce Malom , Őriszentpéter
Leta 1997 so v stavbi nekdanjega parnega mlina odprli Telehišo Őrség, danes Središče za
obiskovalce Malom. Je večnamenski življenjski prostor skupnosti, ki zajema informacijsko
točko, hkrati pa služi tudi za računalniške, izobraževalne, socialne in kulturne namene.
V Središču je za obiskovalce na voljo tudi izposoja redno vzdrževanih koles: na izbiro je 69
ženskih, moških in otroških koles.
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Szentgotthárd

9941 Őriszentpéter, Városszer 116.
info@orseg.hu
Telefonszám: +36 94 548 038
Weboldal: http://www.orseg.hu

Lončarska hiša, Soboška ves
Vas Soboška ves (Magyarsombatfa) leži v dolini potoka Szentgyörgyvölgyi in šteje za znano
naselje lončarjev. Ilovnata tla so nudila odlično surovino za lončarstvo, ki se je razvilo v 18.19. stoletju. Na koncu 19. stoletja so se v vasi skoraj vsi ukvarjali z lončarstvom, danes pa
se s to obrtjo ukvarja le nekaj ljudi. V kmečki, s trstiko pokriti leseni hiši iz 19. stoletja si
lahko ogledamo opremljeno nekdanjo lončarjevo hišo. Razstavljeni so predmeti in pohištvo
tradicionalnega kmečkega življenja, orodja lončarjev in peč. Stanovanjska hiša iz treh
prostorov: soba, črna kuhinja in klet predstavljajo vsakdanje življenje revnih kmetov. V kleti je
bila lončarska delavnica. Hišo so obnovili leta 1996.
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Naslov: 9946 Magyarszombatfa, Fő út 52/A.
Telefonska številka: +36 94 544 003
Spletna stran: http://www.magyarszombatfa.hu/turizmus/latnivalok

Čebelastvo in zeliščarstvo Vadvirág, Andovci
Vzorčna kmetija, na kateri pridelujejo lokalne izdelke odlične kakovosti (npr. med, marmelada).
Med, zdravilne terapije na vrtu, ture z zdravilnimi zelišči.
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Őriszentpéter

9982 Orfalu, Fő u. 44,
vadviragmeheskert@gmail.com
+36 20 340 8735
www.vadviragmeheskert.hu

Spominska hiša, Verica-Ritkarovci
Butano, s slamo krito hišo z ilovnatim podom, črno kuhinjo so zgradili na mestu prvotne
zgradbe, ki je je bila večja, danes pa sta ohranjeni le soba in kuhinja. Značilnost hiše je t.i.
črna kuhinja (dimnica), v kateri stoji tudi velika ilovnata peč. Nad ognjiščem pa je zgrajen
za tukajšnje slovenske vasi značilen obokan iskrolov. Zgradba je ljudski spomenik in je pod
spomeniško zaščito. Lastniki vestno skrbijo za zunanjost in notranjost hiše, ki obiskovalce
pričakuje od spomladi do jeseni.
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Naslov: 9982 Kétvölgy, Fő u. 36.
E-poštni naslov: ketvolgyvendeghaz@gmail.com
Telefonska številka: +36 30 474 5628
Spletna stran: http://www.ketvolgyvendeghaz.hu/muemlekhaz

Lokalno zgodovinska zbirka Edite Szikszay, Őriszentpéter
Lokalno zgodovinska zbirka je poimenovana po Editi Szikszay in predstavlja zgodovino Őrséga
na arhivalnih posnetkih, s pomočjo značilnih predmetov Őrséga pa vsakdanje življenje tukaj
živečih ljudi. Učiteljica Edit Szikszay je leta 1961 ustanovila šolsko zbirko, kasneje pa tudi
vaško zbirko. Predmete ljudske kulture, duhovne vrednosti Őrséga je zbirala strokovno in
z občutkom. Zbirka je na ogled v centru Őriszentpétera v podstrešnih prostorih kulturnega
centra in mestne knjižnice. Razstava je skrbno urejena, odpiralni čas pa ugoden za obiskovalce.
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Naslov: 9941 Őriszentpéter, Városszer 55.
E-poštni naslov: orimuvhaz@gmail.com
Telefonska številka: +36 94 428 022

Farma Alpak v Őrségu, Szaknyér
Szeknyér je najmanjša vas v Őrségu. Zanimivost vasi je Farma Alpak na kmetiji Katalin Könye.
Alpaka je udomačena južnoameriška kamela in je znana po zelo fini volni. Njena najbližja
sorodnica in verjetno tudi prednica je divja vikunja. Volna alpake je najdražja, je dragocenejša
od ovčje, ker je brez loja. Alpaka je pravi hišni ljubljenček, saj je krotka in čista žival ter prinaša
tudi gospodarsko korist. Na farmi si lahko ogledamo skrbno oskrbovane živali, v penzionu pa
lahko tudi prespimo.
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Naslov: 9934 Szaknyér, Petőfi út 1.
E-poštni naslov: info@alpacafarmhungary.com
Telefonska številka: +36 30 851 5556
Spletna stran: http://alpacafarmhungary.com

Vzorčna kmetija, Gornji Senik
Slovenska vzorčna kmetija v objemu tromeje prisrčno vabi svoje goste v restavracijo za 45
oseb. Vsako soboto in nedeljo med 12.00 in 22.00 uro nudijo kulinarične posebnosti, skupine
po predhodni rezervaciji sprejemajo tudi druge dni v tednu. Obiskovalci se lahko tukaj
v objemu narave tudi odpočijejo. Gostom so na razpolago 2 apartmaja za štiri osebe in 1
dvoposteljna soba s kopalnico.
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Naslov: 9985 Felsőszölnök, Fő út 65.
E-poštni naslov: szlovenvidek@gmail.com
Telefonska številka: +36 30 217 5455
Spletna stran: www.kmetija.hu

Cerkev svete Trojice, Velemér
Naobrobju Veleméra na Paprétu stoji enoladijska iz opeke zgrajena katoliška cerkev, ki so
jo zgradili v sredini 13. stoletja v romanskem slogu. Freske tega pomembnega spomenika
je naslikal Janez Akvila leta 1378, na stenah so upodobljene zgodbe iz Biblije in iz Legend o
svetnikih. V času reformacije je bila vas evangeličanska, zgradba je začela propadati in je le
malo manjkalo, da bi bila popolnoma uničena. Leta 1800 so med gašenjem požara poškodovali
freske. V drugi polovici 20. stoletja so zgradbo popolnoma obnovili, freske so odkrili in
konzervirali. Danes se vse slike dobro vidijo, so pa tudi deli, ki so v celoti propadli.
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Muzej tkanin Hetésa, Soboška vas
Zgradbo ob vaškem domu v Soboški vasi (Zalaszombatfa) so obnovili leta 2015, od takrat je v
njej na ogled razstava, ki predstavlja tkalske umetnine, njihovo zgodovino, stare predmete in
fotografije. V muzeju so tudi statve, na katerih lahko obiskovalcem predstavijo tkanje. Tkanje
za pokrajino značilnih tkanin ima ve Hetésu tradicijo. Le redko kje jo izdelujejo, vas Soboška vas
je ena redkih. Pri oživitvi tradcijije sta od leta 1950 igrala pomembno vlogo učitelj Béla Virágh
in njegova soproga. Publikacija, ki sta jo uredila vsebuje sto vzorcev vezenja. Etelka Fehér je
do nedavnega na starem tkalskem stroju vezla tkanine, njeno vezenje so si lahko ogledali tudi
obiskovalci.
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Naslov: 8969 Zalaszombatfa, Kossuth utca 27.
Telefonska številka: +36 70 215 7366

Kühárjeva spominska hiša (Slovenski muzej lokalne zgodovine), Gornji Senik
Državna slovenska samouprava je na Gornjem Seniku v nekdanjem župnišču, v katerem je v 19.
stoletju živel in deloval duhovnik, etnolog in raziskovalec lokalne zgodovine Jožef Košič, uredila
Slovenski muzej lokalne zgodovine, v katerem so zbrane zgodovinske, cerkvenozgodovinske,
etnološke in druge posebne kulturne vrednosti Slovencev na Madžarskem. Muzej podobno
kot Muzej Avgusta Pavla za lokalno zgodovino in muzej slovenske narodnosti v Monoštru zbira,
varuje, hrani, oplaja in razstavlja te posebne kulturne dragocenosti.
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Naslov: 9985 Felsőszölnök, Templom út 11.
Telefonska številka: +36 94 445 174
Spletna stran: www.slovenci.hu/index.php/szloven-tajhaz

Mjus World Resort & Thermal Park, Körmend
Termalni park Mjus World Resort & Termal Park je sodobno in prefinjeno kopališče v
Körmendu, ki s svojimi številnimi storitvami ponuja popolno zabavo za vso družino. S klasično
italijansko gostoljubnostjo pričakuje goste z wellness prostorom in popolnoma opremljenimi
zdraviliškimi ter termalnimi bazeni, tobogani, restavracijo za 300 oseb, bari, prostori za
sestanke in prireditve, saloni, slaščičarno, baliniščem s šestimi progami, diskoteko, poletno
diskoteko na odprtem ter z edinstvenim doživetjem.

15 km

30 km

30 km

Szentgotthárd

Felsőszölnök

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

5 km

Őriszentpéter

Nagyrákos

9900 Körmend, Rákóczi F. u. 154.
info@mjusworld.com
+36 94 514 111
https://www.mjusworld.com

Hotel Vinarium, Lendava
Preživite sanjske počitnice v idiličnem okolju med vinogradi. Bodite lastnik vinograda z dih
jemajočim pogledom in izjemno lepo lokacijo, kjer boste lahko uživali v miru in tišini, se
prepustili razvajanju in spoznavali lokalno kulturo ter odlično gastronomijo regije.

3 km

12 km

8 km

Orfalu

Apátistvánfalva

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

5 km

Őriszentpéter

Nagyrákos

Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava
info@hotelvinarium.si
+386 (0)1 200 94 22
https://hotelvinarium.si

Podeželska hiša Dömeföldi, Páka
Podeželska hiša je grajena iz brun z vezjo na križ, ki jo je leta 1975 kupil takratni vaški svet Páke.
Opremljena je s predmeti lokalno zgodovinskega pomena, ki so jih zbrali člani Krajevnega
zgodovinskega krožka Páka. Od leta 1978 delo v podeželski hiši strokovno koordinira Muzej
Göcsej.

5 km

3 km

10 km

Csömödér

szécsisziget

Lenti

15 km

Lendva

Naslov: 8956 Páka, Dömeföldi út 18.
E-poštni naslov: pakakonyvtar@gmail.com
Telefonska številka: +36 92 378 014

Železnica v Csömödéru in Muzej GÖCSEJ
Gozdna železnica, s katero upravlja družba Zalaerdő Zrt., je dolga 109 km in najdaljša na
Madžarskem. 32 km železnice je odprto za turiste. Po železnici prepeljejo pomembno količino lesa
v lesnopredelovalne obrate v Lentiju in Csömödéru. Železnica je povezana z železnico MÁV, kar
omogoča prevoz lesa tudi v oddaljene kraje. Potniški vlaki, ki vozijo med Lentijem in Kistolmácsem
povezujejo izletniške točke tega kraja: regijo smrek v Göcseju, dolino Krke in bukov gozd v Göcseju.
Med potjo se pokažejo jeleni, srne, divji prašiči, navadne kanje in druge zaščitene ptice. Na končni
postaji v Lentiju je na ogled razstava Zakladi Göcseja, gozd in les, ki predstavlja naravne vrednote
okolice in zgodovino lesnopredelovalne industrije ter gozdne železnice.

5 km

5 km

20 km

Szécsisziget

Lenti

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

5 km

Lendva

Dobronak

8957 Csömödér, Vasút út 2.
erdeivasut@zalaerdo.hu
+36 30 474-2146
www.zalaerdo.hu

Dvorec Andrássy-Szapáry, Szécsisziget
Na umetnem griču stoji baročni dvorec družine Andrássy–Szapáry, ki ga je v 18. stoletju
zgradila družina Szapáry in delno uporabila material gradu v Szécsiszigetu. Dvorec je leta 1820
po poroki prešel v last družine Andrássy. Nekoč je bil sedež, bivališče zemljiškega gospoda
in center upravljanja posestva. Danes sta v dvorcu zanimivi razstavi o lokalni zgodovini in
velikonočnih pirhih, ima pa tudi nastanitvene zmogljivosti. Tukaj ima svoj sedež Krajinski park
Kerka-mente in Center kolesarskih stez Erdőtáj južne Zale. V zgradbi kolesarjem nudijo nočitev,
hrano in pijačo, lahko pa si izposodijo tudi kolo. V bližini dvorca je tudi hektar veliki vrt.

15 km

5 km

5 km

Lenti

Lendva

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

3 km

Csömödér

Páka

8879 Szécsisziget, Kossuth Lajos utca 10.
szecsionk@freemail.hu
+36 30 517 3260
http://www.szecsisziget.hu/nevezetessegek.html

Spominska hiša Józsefa Övegesa, Páka
József Öveges, znani fizik, učitelj in duhovnik se je rodil v Páki leta 1895. Njegova rojstna hiša
je pod spomeniškim varstvom, leta 2011 so jo uredili kot spominsko hišo. V njej so na ogled
profesorjevo pohištvo, osebni predmeti in oprema, ki jo je uporabljal pri svojih poskusih. Med
vodenimi ogledi predstavijo tudi nekaj enostavnejših poskusov Józsefa Övegesa. Profesor
József Öveges je v 60-ih letih 20. stoletja nastopal tudi v priljubljenih televizijskih oddajah. Z
enostavnimi poskusi in razlagami se je hitro prikupil gledalcem. V Páki so po njem poimenovali
ulico, osnovno šolo in otroški vrtec.

5 km

3 km

10 km

Csömödér

Szécsisziget

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

15 km

Lenti

Lendva

8956 Páka, Kossuth út 41.
pakakonyvtar@gmail.com
+36 92 378 014
http://paka.hu/index.php/ct-menu-item-28

Tropski vrt (Ocean Orchids), Dobrovnik
43 km od Patóhegya, 5 km od madžarske meje v Dobrovniku s pretežnim madžarskim
prebivalstvom deluje edino podjetje, ki se v Srednji Evropi ukvarja z gojenjem orhidej in letno
vzgoji okrog 500 tisoč rastlin. V rastlinjaku na 4 hektarjih, ki ga ogrevajo z geotermično energijo
pridobljeno iz lastne vrtine, v tropskih razmerah gojijo 160 različnih vrst orhidej Phalaenopsis.
V 1500 m2 velikem tropksem vrtu lahko občudujemo 4000 cvetočih orhidej. Ob številnih
vrstah orhidej so na ogled tudi druge tropske in subtropske rastline iz različnih krajev sveta,
npr. banane, avokado, vanilija, papaya, mango, ananas, ilang, tara, ingver, karambola. Pestra
zbirka flamingovcev in številne divje orhideje očarajo vsakega, ki ljubi tropsko naravo.

15 km

20 km

10 km

Grad

felsőszölnök

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

Lendva

20 km

Páka

Dobrovnik 115 F, 9223 Dobrovnik
info@tropskivrt.si
+386 51 389 000
www.tropskivrt.si

Center Bánffy, Lendava
Ljubitelje madžarske kulture na Glavni ulici Lendave pričakuje prijetna kavarna z možnostjo
uporabe interneta. Center je bil poimenovan po lendavski družini Bánffy, ki v 17. stoletju na
Madžarskem ni bila le vplivna plemiška družina, ampak tudi pomembna spodbujevalka kulture
in razvoja. Ta kavarna je veliko več kot zgolj gostinski lokal s finim pecivom in dišečo kavo.
Tukaj najdemo knjigarno z madžarskimi knjigami, razstavni prostor in predavalnico. Kavarna je
razen med prazniki odprta vsak dan in deluje v okviru Zavoda za kulturo madžarske narodnosti.
V lepo urejenih dvoranah in na vrtu je mogoče organizirati prijateljska srečanja, koncerte,
konference in tudi prestavitve knjig.

15 km

10 km

15 km

Dobronak

Magyarszombatfa

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

5 km

Csömödér

Páka

Glavna ulica 124, 9920 Lendava
info@mnmi-zkmn.si
+386 (0)2 577 66 60
www.mnmi-zkmn.si/

Pustolovski park Márokföld, Márokföld
Avanturistična proga žične vrvi se nahaja v gozdu v okolici naselja Mártanye. Ovire, ki so
sestavljene iz 30 elementov z različnimi stopnjami težavnosti so primerne za otroke in odrasle
ter so nameščene na drevesa na povprečni višini 3-4 metre. Na voljo sta dve veliki plezalnici,
proga za spuščanje in spretnostne igre, ki čakajo na izzivalce. Odlična telesna dejavnost, ki
izboljša kondicijsko pripravljenost, poleg telesa pa okrepi tudi dušo. Pustolovski park pozdravlja
pustolovce, družine, šolske skupine in prijatelje, ki želijo svoj prosti čas preživeti aktivno.

5 km

Magyarszombatfa

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

5 km

10 km

Velemér

5 km

Lenti

Széccsisziget

8976 Márokföld
marokfoldikalandpark@gmail.com
+36 30 720 7422
www.marokfold.com/kalandpark

Katoliška cerkev svetega Petra. Őriszentpéter
Roanska cerkev iz 13. stoletja pod spomeniškim varstvom. Obnovili so jo leta 2001 s pomočjo
programa tisočletnice z naslovom Vaške cerkvice in ruševine iz obdobja Árpádov. Srednjeveška
cerkev je bila s freskami okrašena tako znotraj kot tudi zunaj. Večina fresk je bila uničena, nekaj
fragmentov je ostalo le na južnem zunanjem zidu. V 17. stoletju so ladjo in svetišče poslikali z
biblijskimi citati, ki so se ohranili. Notranjo opremo so izdelali po načrtih cerkvenega umetnika
Jánosa Klonfárja v času obnove v obdobju 1979–1981. V svetišču visi slika svetega Petra, naslikal jo
je Márton Michel leta 1801.

13 km

10 km

Orfalu

Apátistvánfalva

10 km

5 km

Magyarszombatfa

Velemér

Naslov: 9941 Őriszentpéter, Templomszer 17.

Središče za obiskovalce Natura 2000, Őriszentpéter
Središče za obiskovalce, ki se nahaja na sedežu uprave Narodnega parka Őrség, je odlično
izhodišče za obiskovalce Őrséga. V stavbi je dobila prostore Turistična informacijska pisarna,
kjer turistom ponujamo široko paleto turističnih informacij. Naša interaktivna razstava
predstavlja spektakularne elemente habitatov Őrséga oziroma posebnosti biološkega
bogastva. V naši trgovini s spominki goste pričakujemo tako z bifejem kot tudi s pestro
ponudbo izdelkov ter lokalnih proizvodov.

13 km

5 km

5 km

Szalafő

Apátistvánfalva

Naslov:
E-poštni naslov:
Telefonska številka:
Spletna stran:

Nagyrákos

12 km

Szőce

9941 Őriszentpéter, Városszer 57.
tourinform.orseg@gmail.com
+36 94 548 036
www.orseginemzetipark.hu

Ljudski spomeniki Őrséga – Vaški muzej v Pityerszeru, Szalafő
V Pityerszeru so postavili Ljudski spomenik Őrséga, ki predstavlja in ohranja več stoletij staro
vaško strukturo, in sicer s pomočjo treh, na prvotni lokaciji ohranjenih kmetij, v katerih so
predstavljeni tradicionalen način življenja in kulturna dediščina tukaj živečih ljudi. Na območju
muzeja deluje odlična trgovina, v Csárdi v Pityerszeru z bogato kulinarično ponudbo nudijo
domače tople in hladne jedi.

Hiša močvirij, Szőce
Močvirni travnik s šotnim mahom v kraju Szőce leži na 127 ha in je posebno zaščiten del Narodnega
parka Őrség. Na tem območju deluje tudi naravovarstveni raziskovalni center. Zaradi posebnih
podnebnih in hidroloških razmer ter večstoletnega kmetovanja na travniku rastejo posebne
rastlinske zdužbe in redke vrste. V Hiši močvirij so interaktivno predstavljena močvirja, rastlinski in
živalski svet, sožitje močvirij in ljudi ter delo naravovarstvenikov za zaščito močvirij. Obiskovalci se
lahko seznanijo z legendami, pesmimi in glasovi povezanimi z močvirji ter si ogledajo kratek film.
Šolskim skupinam organizirajo delavnice na prostem, na razpolago so posebna učila in hiška za
opazovanje močvirja, majhnim otrokom pa so na voljo igrala.

Po svetovnih vojnah je železna zavesa za desetletja razdelila
slovensko-madžarsko obmejno območje, ki je bilo prej enotna
geografska in etnografska pokrajina. Nekdanji stiki so izumrli,
majhna naselja so pričela družbeno in gospodarsko pešati. Danosti
mejne regije ponujajo kolesarskemu turizmu dobre možnosti:
vijugaste vode reke Mure, Rabe, Kerke in manjših potokov,
travniki in gozdovi skrivajo dragocene naravne danosti, kulturna in
zgodovinska dediščina območja pa ponuja navdušujoče možnosti
za ljubitelje kolesarjenja. Dolgo časa je bilo mogoče obmejni pas
med obema državama obiskati le z dovoljenjem, zato danes, ko
lahko namesto nekoč strogo varovane železne zavese potujemo
brez potnega lista in mejnega nadzora, ob pogledu na neokrnjeno
podeželje imamo občutek, kot da gledamo v preteklost.
S to publikacijo vabimo obiskovalce na obmejna območja
Madžarske in Slovenije, kjer se lahko seznanijo s kulturnimi,
zgodovinskimi in naravnimi zakladi Őrséga, Slovenskega Porabja
(Vendvidék), Göcseja, Hetésa, Lendave, Murske Sobote in Ptuja,
kot tudi s ponudniki storitev, ki pozdravljajo kolesarje.

Pripravljeno v okviru projekta IronCurtainCycling –
SIHU115 v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Madžarska, ob sofinanciranju Evropskega
sklada za regionalni razvoj in po naročilu Urada
samouprave Železne županije.
Izdajatelj: Urad samouprave Železne županije
Publikacijo je sestavil, avtor: Zoltán Légrádi
Fotografije: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, Őrségi
Nemzeti Park, Dömeföldi Tájház, Lenti kalandjárat,
Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark, Mjus
World Resort & Thermal Park Körmend, Plánder
Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, St. Gotthard Hotel &
Conference, St.Gotthard Spa & Wellness
Grafično oblikovanje, zemljevidi: TOSO kft.
Tisk: Micropress Kft.
Vse pravice pridržane.
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