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1. nap 2011. 04. 21. csütörtök         
Útvonal: Miskolc – Budapest – Somlóvásárhely – Szentgotthárd. 
Somlóvásárhelytől gyalogtúra a Somló hegyen. 

Somló hegy: Séta kilátással, napfénnyel és derűvel  

Budapest felé tartva a szememet mindig is balra húzta a jellegzetes hegy látványa, 
amely csak úgy van ott önmagában, magányosan, öntörvényűen, rajta házikók, 
szőlők, fák, kis templomok. 

 

 
A Somló hegy a 8-as útról  

 

 

 

 
A Szent Margit-kápolna a szőlők között  
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A kápolna épülete önmagában nem túl különleges, meg amúgy is zárva van, de  
sikerül a kulcsot megszerezni. Belseje is szerény.  A kinti látvány összképe izgalmas, 
ahogy a kis vallási épület belesimul a bort kínáló présházak, a szőlőtőkék és a 
szüretelő, mindennapos munkájukat végző emberek közé. 
A már innen sem mindennapi a panoráma a hegyi gyalogösvényre rátérve teljesedik 
ki. Miközben a fekete bazaltlépcsőkön kaptatunk felfelé, kitárulkozik a szelíd pannon 
táj. Mellettünk és felettünk fák, alattunk szőlőtőkék, közöttük présházak. Távolabb a 
megművelt síkság, és még távolabb a balatoni tanúhegyek. 

 

 
Pannon táj a hegyről  

 

Jó pár percig csak állunk és nézünk, és egyrészt arra a következtetésre jutunk, hogy 
az élet szép, tudnánk etetni, itatni, vendégül látni akár egész Európát. Ez a biznisz 
elég stabilnak tűnik, talán már a rómaiaknak is eszükbe jutott, amikor innen a hegyről 
nézegettek, borozgatva és sajtot csipkedve. 
 A kápolnánál bukkanunk rá a tanösvényt jelző táblára. Remek, gondoljuk, majd ezt 
követjük, és odaérünk mindenhova. Az élet, pontosabban a kitaposott turistaút 
felülírja a tervet, és mire észbe kapunk, már valahol régen letértünk a tanösvényről, 
ahogy a kirándulók 90 százaléka is. Az emberek többsége ugyanis egyszerűen 
felsétál a Somló hegy legnépszerűbb helyére, az István-szoborhoz és a kilátóhoz, 
ahol megpihennek, fotóznak és büféznek, már amikor nyitva van. A kilátó maga 
fizetős, de nincs az a nagy tülekedés, ami érthető: a hegytető széléről jobb a kilátás. 
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A kilátó  

 
Jelenleg a vár szabadon látogatható, viszont elég rossz állapotban van, ami azt 
jelenti, hogy csak a falak állnak, úgy ahogy. A kilátás viszont csodaszép: innen észak 
felé nézhetünk és merenghetünk el. A várat három oldalról meredek sziklafalak 
övezik csak dél felöl lehetett megközelíteni. 
Története homályba vész, okleveles adat csak1352 óta szól róla. Számtalan 
tulajdonos birtokolta, leghosszabb ideig a gazdag Garai család tulajdonát képezte. 
A sok gazda alatt tönkre ment, utoljára 1707-ben hozatta rendbe Bottyán generális, 
aki 1705 és 0709 között a dunántúli kuruc seregek éléstárát és lőszerraktárát 
rendezte be Somló várárban. A Rákóczi szabadságharc bukása után megszűnt a vár 
katonai jelentősége. A várrom területét 1954-től tisztítják és falazzák, próbálják 
konzerválni a  meglévő romokat.  
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Szentgotthárd a legnyugatabbra fekvő város Magyarországon. 
Vas megyében található, a Szentgotthárdi kistérség központja, 1983-ban kapott 
városi rangot. 

Közvetlenül az osztrák határ mentén, a szlovén határ közelében a megye délnyugati 
csücskében, a Rába és a Lapincs összefolyásánál fekszik. Az Alpok keleti 
nyúlványainak köszönhetően klímája szubalpin jellegű. Szentgotthárd a 
magyarországi szlovén kisebbség központja. A várost délről az Őrségi Nemzeti Park 
határolja. Évtizedeken keresztül a vasfüggöny elzárta a látogatók elől, de az 
elzártság segített érintetlenül megőrizni a természet szépségeit. 
A Rába völgye, a Hársas-tó, a Vendvidék, az őrségi erdők, a csak itt látható, 
jellegzetes szórványtelepülések egyre több vendéget vonzanak a városba és 
környékére. 

 

Virágzó tulipánfa a városban a Rába mellett 

Szentgotthárd írásos története tulajdonképpen a ciszterci rendnek Szentgotthárdon 
való megtelepülésével kezdődik.  A város és az apátság a nevét Szent Gotthárdról, a  
11. században élt bajorországi bencés apátról, illetőleg püspökről kapta, akit 1131-
ben avattak szentté. Személyét már életében is nagy tisztelet és csodálat övezte. 
Hittérítő papok (bencések) hozták magukkal Szent Gotthárd tiszteletét és kultuszát 
erre a vidékre is. Így lett száz évvel később, a 12. század elején a plébániatemplom 
védőszentje, és az ő nevét vette fel a templomhoz tartozó akkori falu is. 
 A forrásmunkák szerint 1183-ban III. Béla király 275 km² területet adományozott a 
Trois Fontaines-ből érkezett szerzeteseknek azzal a céllal, hogy az ország eme 
területe is bekapcsolódjék a művelődésbe. 
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Két nevezetes csata zajlott le a város mellett, az első 1664-es esztendőben, amikor 
élethalálharcot vívott a nép a törökkel. Montecuccoli vezetésével a Rába menti 
síkságon ütköztek meg a császári seregek a török haderővel. A csata augusztus 1-
jén kezdődött el, melynek kimenetele végül is az egyesített császári, birodalmi, 
francia csapatok győzelmével végződött. A hirtelen keletkezett nagy zápor nyomán 
megáradtak a folyók és elzárták a törökök visszavonulását. A török seregnek 
majdnem negyede a Rábába veszett, a csatatéren 16.000-20.000 török holtteste 
hevert. A források szerint gazdag zsákmányt hagyva maguk mögött, a törökök dél 
felé menekültek. Így folyt le a szentgotthárdi csata, amelynek révén a község neve 
bekerült a történelembe. De a törököktől Szentgotthárd és vidéke 1690 után 
szabadult meg véglegesen. 

Szentgotthárd mellett még egy jelentősebb ütközet ment végbe a Rákóczi-
szabadságharc alatt. Vak Bottyán, Gotthárd és Nagyfalva közti részen a Rábánál, 
nagy győzelmet aratott Heister vezette labancokon, 1705. december 13-án.  

1785-től kezdve szerepel Szentgotthárd, mint járási székhely. Fejlődésében jelentős 
előrelépés történt 1873-ban, amikor megépült Graz felé a vasútvonal. 1893-ban 
megindul az oktatás az Állami Algimnáziumban (később Vörösmarty Mihály 
Gimnázium). Ebben az időszakban a város sokat köszönhet Széll Kálmán 
lokálpatriotizmusának, aki a szentgotthárdi járás fejlődését szívügyének tekintette. 

A 20. század nyolcvanas éveiben kezdődött a politika enyhülésének hatására a 
város újabb fellendülése, aminek egy fontos állomása volt, hogy a monostor 
alapításának 800. évfordulóján a település városi rangot kapott. Ezzel egy időben 
csatolták Szentgotthárdhoz, Rábatótfalut, Rábafüzest, Máriaújfalut, Farkasfát és 
Jakabházát.  A város 1996-ban Hild János-díjat kapott. 

 

A településre ma is jellemző 
forma a 18. században 
kezdett kialakulni. A város 
magvát alkotó három major 
közepén dombon épült a 
barokk templom, mely ma is 
uralja az egész környéket. 
A templom és a kolostor 
építését 1740-ben kezdték, 
tervezője, Pilgram Ferenc 
Antal, bécsi művészcsalád 
sarja. A templom a 
harmadik legnagyobb 
barokk templom 
Magyarországon. 
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2. nap 2011. 04. 22. péntek 

Útvonal: Szentgotthárd – Szalafő (Pityerszer skanzen) – gyalog Őriszentpéter – 
Magyarszombatfa – Pankasz – Vadása-tó – Szentgotthárd. 

Csapatunk két szálláshelyen lakott. Egyik része fiú kollégiumban, hatalmas méretű 
szobákban, meglehetősen lelakott körülmények között töltötte éjszakáit. A hangulat 
ennek ellenére leginkább emelkedett volt. A napi színes program, a vacsora és az 
esti városi séta után örültünk a kényelmes földszintes ágyainknak és általában nem 
kellett senkit álomba ringatni. Másik része motelban kapott elhelyezést, kissé 
komfortosabb körülmények között. Reggel megtörtént a csapat egyesítés és irány az 
Őrség egy részének felfedezése. 

Az Őrség zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai 
Muravidéken található történeti és néprajzi tájegység. Látnivalókban, természeti 
kincsekben, a történelmi múltat idéző értékekben, kulturális és szakrális gazdag 
tájegysége hazánknak. Vas megye délnyugati szegletében találjuk meg e tájat, 
ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek, akik a 
magaslatokról figyelni tudták a határvonalat, akik munkájuk fejében különböző 
kiváltságokat kaptak, közvetlenül a király fennhatósága alá tartoztak. Innen a táj 
neve: Őrség. 

Szalafő hét halmon épült, ún. „szeres település”, mindegyik dombján egy-egy „szer” 
fekszik: Alsószer, Csörgőszer, Felsőszer, Gyöngyösszer, Papszer és Templomszer 
illetve Pityerszer. A falu őrzi a honfoglalás kori településszerkezetet. Nevét a 
határában eredő Zala folyóról kapta. 

 

Pityerszer skanzen 
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Pityerszeri Népi Műemlék együttes – Pityerszeren eredeti helyén, falumúzeum 
formájában láthatóak a népi építészet emlékei. Nevét valószínűleg attól a pityer nevű 
madártól kapta, amely itt nagyobb tömegben tartózkodott. Az épületek eredeti 
környezetükben állnak.  

A szer legöregebb épülete, eredeti helyén áll, 1700 körül épült, kémény nélkül. Ezért 
füstös ház a neve. Piciny ablakának szelőztetését a „ toli-tú” látta el. 

 

Kerített ház, lakóépület, kamra, istállók az udvar köré épültek, amelyet egyik oldalon 
kerítéssel zártak le. Szintén eredeti helyén álló egyetlen megmaradt ilyen épület 
együttes, amely az1800 évek elején készült.  
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Emeletes kástu, amely az országban csak itt található. 

A kástu mellett látható az úgynevezett tóka, melyet az itatóvíz gyűjtésére és 
tárolására ástak. Ha a szükség úgy kívánta, vizét főzésre is felhasználták.  

A Szala menti tanösvényen gyalogosan haladtunk és ismerkedtünk a Zala folyó 
mente élővilágával. 

 

Őriszentpéter Vas megye délnyugati csücskében fekvő város, az „Őrség fővárosa”. 
A közel 1300 fős kisváros a Zala folyó völgyében 7 dombra épült. A település 
szerkezet máig egy évszázados építkezési módot őriz, a szeres településformát, 
kilenc szerből áll, néhány ezek közül régi, őrálló családok nevét őrzi. 
A település IV. László 1280-ban kelt szabadalomlevelében szerepelt először, mint a 
„zalafő örök” lakóhelye. Említették még, mint váras hely, azaz egy „castellum” 
található a területén. Ezek a középkori váracskák a törökkel való harcban váltak 
jelentőssé, s többnyire a templom megerősítéseiként jöttek létre. A vár azonban nem 
élte túl a 17. századot. 
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A templomszeren található a Szent Péter tiszteletére felszentelt 13. századi 
plébániatemplom, a település legrégebbi épülete. Az egyhajós templom legszebb 
része a déli bélletes kapu. A középkorban erődítményül is szolgált, a 16. században 
kialakított hatalmas árok is meg van körülötte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A keveset termő sovány földek mellett az agyag nagyon sok családnak nyújtott ezen 
a tájon megélhetést. Megrakott szekerekkel az itt lakó gerencsérek valaha messzi 
vidékeket is felkerestek, hogy az általuk készített cserépedényeket gabonára 
cseréljék. A faluban manapság szinte minden második házon ott van a „fazekas” 
felírat. Kis műhelyekben, polc sorral ellátott üzlethelységekben kínálják a mai kor 
igényei szerint elkészült mázas és mázatlan edényeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felkerestük a Vadászati kiállítást, ahol a tulajdonos vezetett végig a gyűjteményén. 
Bemutatta az Őrség élővilágát, jóízűen mesélt a vadászat és a természet 
kapcsolatáról. Az udvaron rögtön szemlélhettük a karámban tartott vaddisznókat és 
őzeket. 
 

10 



Pankasz településnek temploma nincs, különösen 
értékes műemléke az 1755-ben állított „szoknyás” 
harangláb. Az építmény fa szerkezete tölgyfából készült, 
a harangot fazsindely védi, a harangozót és magát az 
„épületet” pedig rozsszalmából készült zsúp. Műemléki 
felújítására 1965-ben került sor.  
 
Érdekessége, hogy a toronytörzs és a sátortető 
szerkezeti részei jó állapotban voltak, így az idők 
folyamán elpusztult szerkezeti elemeket a harangtorony 
lebontása nélkül cserélték ki. 

Vadása-tó 

A Hegyhátszentjakab határában 
található tavat a Vadása-patak 
felduzzasztásával hozták létre. A 
gyönyörű környezetben, 
természetvédelmi területen lévő 
mesterséges tó vize kristálytiszta, 
12 forrás táplálja. A tónál fut 
össze az Őrségi Nemzeti Park 
több túraútvonala is. 
A tavat körbe sétáltuk, pihentünk, 
ettünk és ittunk, egyszóval ismét 
jól éreztük magunkat. 
 

 

3. nap 2011. 04. 23. szombat 

Útvonal: Szentgotthárd – Rábafüzes -  Riegersburg – Tauka (Tóka) – Hármashatár – 
Jennesdorf (Gyanakfalva) – Szentgotthárd 

Burgenland magyarul szokás az Őrvidék, a Felsőőrvidék vagy újabban a 
magyarosított Várvidék elnevezés. Magyarországgal határos szövetségi tartománya. 
Székhelye Kismarton.  

Bár egykor Magyarországhoz tartozott, még sincs hivatalosan elfogadott magyar 
elnevezése, mivel soha nem alkotott egységes közigazgatási vagy földrajzi egységet, 
kivéve az 1921-ben itt alapított Lajtabánságot. 

A tartomány lakosságának túlnyomó része német, 5,9% a horvátok, kb. 2,4% a 
magyarok aránya. Ennél kisebb számban élnek még romák a tartományban (0,1%). 
Az 1981-es népszámlálási adatok szerint 4147 fő vallotta magát magyarnak (magyar 
nemzetiségűnek) vagy olyannak, aki beszéli a magyart és magyar származásúnak 
tartja magát.  
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Riegersburg vára egy 482 méter magas 
vulkanikus sziklára épült, egy darabig fel lehet 
menni kocsival, aztán a parkolóból lifttel a 
várhoz. A vár a Stájer tartomány területén van. 
Ezen a helyen már a 12. században is állt vár, 
ezt bővítették és építették át folyamatosan a 
századok során. A 15. században stájer 
belharcokban pusztult el az alsó vár.  A 
riegersburgi vár mai formáját a Gallerinnek, 
azaz Katharina Elisabeth von Galler (született 
Wechsler) bárónőnek köszönheti, aki a 17. 
század derekán élt itt, és nagy örömét lelte 
otthona csinosítgatásában. A vár 
erődítményként is kiválóan megállta a helyét, 
soha senki nem tudta bevenni. Se a török, se – 
persze még jóval korábban – a magyarok. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vár kiállítása egész egyszerűen a Vármúzeum nevet viseli, és, ki hitte volna, a vár 
és urainak történetét mutatja be. Közülük egyértelműen kimagaslik a Gallerin alakja 
(csak átvitt értelemben, valójában kis stöpszli volt). Az ő idején mintegy 1500 
alattvalója volt az uradalomnak.  
 
Úgy a vármúzeum felénél járva érünk a főúri lakrészbe. Megcsodálhatjuk a Gallerin 
portréját (amin kissé idealizálva látható), és bábuját is (amin kevésbé). A várúrnő 
kétszer özvegyült meg, harmadik férjétől pedig, aki 30 évvel volt fiatalabb nála, elvált. 
(A második férj, von Kapell ezredes a török elleni harcban esett el.) 
 

12 



 
A két leglátványosabb terem a lovagterem, illetve az 
abból nyíló fehér terem. Az előbbi egy 19x8 méter 
alapterületű, 6 méteres belmagasságú helyiség, 
mennyezetén és hatalmas ajtain faintarziákkal. A 
lovagterem adott helyet a lakomáknak, most is ott 
tivornyáznak a főúri viaszfigurák a terített asztalnál, 
ahogy annak idején tették az igaziak, egyszer 26 álló 
napon át. Kellett is a bor, még szerencse, hogy 
megtermett a hegyoldalban a szőlő, és megterem az 
óta is, melegük ugyanis biztosan nem volt. Van a 
teremben egy salzburgi csempékkel kirakott kályha, 
ebbe kb. 6 köbméter fa kellett, csakhogy egyszer 
átmelegedjen a terem. 
A fehér terem, amely egy barokk stílusú nyári ebédlő, 
a Gallerin saját építtetése. Nem volt olcsó mulatság 
az építkezés már akkor sem, erre utal a felirat, amely 
lefordítva így fest: „építeni szép kedvtelés, s hogy 
mibe kerül ez nekem, azt jól tudom”… 

 
Boszorkányok és varázslók a címe a viaszbábokkal tűzdelt másik kiállításnak.  
A boszikiállítás apropóját a feldbachi boszorkányper képezi, amely stájer földön a 
legnagyobb ilyen jellegű turisztikai esemény volt, 1673-tól 75-ig tartott a feldbachi 
tartományi bíróságon (9 kilométerre Riegersburgtól). A per során 95 férfit és nőt 
vádoltak meg jégeső okozásával. Egy nagy, kerek asztalon olvashatjuk mindazok 
neveit, akiket a nagy feldbachi perbe elítéltek, és láthatunk térképeket is, precízen 
feltüntetve rajtuk a boszorkányok szokásos repülési útvonalát, azokat a helyeket, 
ahol a levegőben előállították a jégveréshez szükséges jeget, és természetesen a 
boszorkányszombatok helyszíneit. 
A boszorkányüldözés egészen elképesztő méreteket öltött, becslések szerint, szerte 
a keresztény világban összesen egymillió embert végeztek ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A várból gyalog sétáltunk le a vár alatti településre, ahol már várt a buszunk. 
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Hármashatár 
Az emlékhelyet először 1989. 
május 27-én nyitották meg 
(tulajdonképpen  
megelőzve az 1989. augusztus 
19-i Páneurópai Pikniket, ez volt 
az első határnyitás a 
vasfüggönyön keresztül), azóta 
ismét helyi nevezetesség, a 
turisták kedvelt célpontja. A 
kőnél minden évben három-
nemzeti találkozót tartanak. Az 
emlékmű és területe három 
kiemelt nemzeti 
természetvédelmi terület is 
egyben. 

 
A hármashatárkő egy csonka gúla alakú oszlop, a gúla három oldalán a három határ-
ország címere, és a trianoni szerződések ratifikálásának dátuma látható. 
 
Busszal eljutottunk Tauka településre, ahonnét egyórányi járásra már csak gyalog 
folytathattuk utunkat, gondosan ápolt turistaúton. A hármashatárt a magyarországi 
Felsőszölnök felöl csak gyalogosan, hegyet mászva lehet megközelíteni, elhanyagolt 
nehéz terepen. 
Két csoportra oszlottunk, Zergékre, akik gyalog igyekeztek Jennersdorfba, és 
Macikra, akik visszasétáltak a buszhoz és azzal utaztak Jennersdorfba. 
Mivel megszűntek az államhatárok a területen, ezért szabadon járkálhattunk a három 
országból ki, illetve be, a Hármashatárkő körül egy kört megtéve, ráadásul pár méter 
alatt három ország területére léphettünk. 
 
 
A Zerge csoport az 
emlékművet elhagyva 
változatos erdei tájon haladt, 
azt gondolván így lesz ez 
végig. Ez az illúzió nem tartott 
sokáig. A hegyről 
leereszkedve országútra 
értünk, majd egy hosszú 
településen kutyagoltunk a 
tűző napsütésben. Ismét 
árnyas erdő következett, majd 
olyan nyaraló területen 
haladtunk (Elsenberg), ami 
egy utcából állt és úgy tűnt 
sose érünk a végére.  
Itt legalább nézelődhettünk, és ebből adódóan még lassabban haladtunk.  
Szebbnél-szebb gondosan ápolt virágoskertek, udvarok sorjáztak.  
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Sok-sok őzet is tartottak egyik nyaraló hatalmas kertjében. Ezek után ismét 
napsütés, országút, és a város, hívogató tornya következett, de valahogy nem akart 
közelebb jönni, vagy a mi türelmünk fogyott el. A jennersdorfi találkozót lekéstük, az 
ott lévők pedig már mindent megnéztek, ettek, ittak. Mi pedig erőltetett menetben 
igyekeztünk a városon keresztül, éppen csak pillanthattunk ide és oda.  
A közös vacsora ismét visszaállította a testi és lelki békénket. A bőséges koszt után 
jól esett az esti séta, a kivilágított központban. 
 
4. nap 2011. 04. 24. vasárnap 
 
Program: Velemér – Hársas-tó – kenuzás a Rábán – Húsvéti locsolkodás 
 

Magyarország talán legszebb és 
sok szempontból legkülönösebb 
temploma a veleméri. Eldugott 
helye bizonyára közbejátszott 
abban, hogy elkerüljék a 
változások. 
Velemér Vas megye délkeleti 
csücskében, az Őrség határában 
helyezkedik el. 
Az épületen nem történt lényeges 
átalakítás, és pompás eredeti 
falfestményeire se került újabb 
festékréteg. 
 

A templom, építési idejét nem ismerjük. Első okleveles említése 1360-ból való. A 
kifestés ideje viszont pontosan ismert: 1377-78, és az alkotó személye is 
azonosítható, hiszen arcképét és művésznevét is megörökítette az északi falon. 
Aquila János több munkáját is ismerjük a királyi Magyarország délnyugati,      
részéről.  
 
Az épület az évszázadok során 
igen lepusztult, első komoly 
feltárója Rómer Flóris volt, aki 
1874-ben részletes leírást adott a 
templomról és képeiről. 
A felbecsülhetetlen freskókon 
kívül, külön érdekesség az 
ablakokon bevetődő fénysugár, 
ami a képeket sorrendben 
összeköti, ahogy halad a nap az 
égen. Ezért fénytemplomnak is 
nevezik. Ezek a fényeffektusok 
elsősorban napfordulókkor és 
napéjegyenlőségekkor 
jelentkeznek. 
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A szentély ablakán át bejutó 
fénynyaláb, ha színes ruhás 
alakba ütközik, akkor a 
visszaverődő fény a ruha 
színével egyező árnyalatba vonja  
a szemben lévő fali festményt.  
A freskón Gábriel arkangyal 
alakja tűnik fel, bal kezében 
felírat szalag látható, melyen a 
következő olvasható:  
„üdvözlégy, kegyelemmel teljes, 
az Úr veled van”. 
 
 

 
Kirándulás a Hársas tóhoz 

 
A tó a Hársas-patak felduzzasztásával gyönyörű erdei környezetben keletkezett 
néhány évtizede. Hivatalos neve Máriaújfalusi-víztározó, amit az alatta fekvő faluról 
kapott, amelyet korábban a patak kiáradó vize időnként elöntött. A tó partja igazi 
erdei élményt nyújt. A tavat körbe lehet kerülni jól kiépített, szépen gondozott 
ösvényen. A tanösvény különféle információkat nyújt a környezetről, annak 
kialakulásáról, élővilágáról, már ezt végigjárni és végigolvasni jó kikapcsolódás. 

A Hársas-tó az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozik, ezért itt is be kell tartani a 
természetvédelmi előírásokat. Ami azzal a sajnálatos következménnyel jár, hogy 
egyes halakat nem lehet utántelepíteni, így ezekből csak öreg példányok foghatók. A 
tó egy részén lehet strandolni, másutt a fürdés tiltva vagyon. A tó egyik 
partszakaszán szuper strandot alakítottak ki. Mitől szuper? Elég sekély a partja, hogy 
a gyerekek is biztonsággal használhassák, a strand az erdei játszótér mellett van. 
Pázsit várja a henyélőket, piknikezőket, kristálytiszta a víz és közel a természet. A tó 
csak gyalogosan járható körül, az autót a vízparti parkolóban kell hagyni. 

Akik nem vettek részt a rábai evezős kalandban, azok a tó mellett sétáltak, pihentek 
és élvezték a tavasz kellemes, szép, enyhe napját. 
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Kikerülhetetlen a következő program igen részletes taglalása. Több oka van ennek, a 
legfontosabb, eddig hasonló élményben nem részesültünk. 18-an kóstoltuk meg a 
szelídnek látszó Rábát kenuzási céllal. S hát az esetet lejegyzője is szenvedő alanya 
volt a vizes élménynek. A képek beszéljenek helyettem. 
 
Szentgotthárd északi részénél levő hídnál a gáton, már vártak a hajók. Innen 
indultunk Szakonyfalváig a folyón sodrásiránnyal szemben. A táv hozzávetőlegesen 
10 km, ami nekünk közel háromórai gályázást jelentett. Induláskor egy egység már 
megkóstolta a vizet, beleborultak. Átöltözködés következett. A vizes fehér neműket 
kitették száradni a kenu orrára, amik aztán a következő borulásnál elúsztak és így 
fordulhatott elő, hogy volt, aki a bugyiját is elveszítette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egy kis bátorítás még senkinek se ártott meg. Előre iszunk a medve bőrére. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megtörtént a hajók útra készítése, a legénység, és leányság elosztása. 
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A vezérhajó 
 
Erika, a helybéli túravezető 
 
Leánysága: 
Sum Anna 
Juhász Mónika 
 
Egyedül ők végeztek szárazon. 
 
 

 
 
Kormányos: Őrfi Imre 
 
Csapata: Őrfiné Magda 
                Csőriné Kardos Éva 
 
Az induláskor fel se merült, hogy  
merülés is lesz benne. Sőt az Őrfi 
család fényképezőgépe a Rába aljára 
süllyedt. 
 
 

 
 

                                                    
Kormányos: Babinszki Nóra 
 
Csapata: Lugosi Judit 
                Kiskun Judit 
A többszörös vízitúra párosban 
(Babinszki, Kiskun) fel se merült, hogy 
már az indulás is nehézségekbe és 
vizekbe végződik. 
 
 

 
Végre valamennyi egység elindulhatott. Az első óra ezután kellemesen telt, 
énekeltünk, viccelődtünk, fel se merült a borulás veszélye. Többen eveztünk már 
együtt és egyénileg is, de még senki se borult be a vízbe. A viszonylag széles és 
egyenes partszakaszt hírtelen éles patkó alakú kanyar váltotta fel. A bal oldalon erős 
sodrásúvá vált a víz és valamennyi hajót oda sodort, ahol még élő fák és ágak is a 
mederben álltak és akadályozták a haladást, ráadásul szinte örvényszerűen 
kavargott a folyó. Egymást bámulva, hasonló sorsra jutottunk, a hajó orra fennakadt 
valami ágon és a végén befolyt a víz, majd süllyedni kezdtünk. 
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Kormányos: Radnai János 
 
Csapata: Dömötör József 
               Sajbánné Zsóka 
 
A legtöbb bajt megért egység. 
Billegő, labilis hajó, amit nem tudtak 
korrigálni. Erika kivette részét a 
mentésükben, végül, hajót is 
cseréltek. 
 
 

 
 
Kormányos: Kiskun Magda 
 
Csapat: Kreiter Ilona 
              Gombárné Valcsi 
 
Míg azt lestük, hogyan merül el az 
előttünk lévő hajó, ez alatt hasonló 
módon borultunk fel mi is. 

 
 
 

 
A mi hajónk az erős sodrás következtében zabolátlanná vált, rásodródott Valcsira, 
aki alig tudott kikerülni alóla. Én egyedül próbáltam addig tartani, de a lábam hol leért 
a meder fenekére, hol nem. Ilike a nem rég műtött lábát féltve, tovább úszott. Végre 
partra vonszoltuk a kenut, ahol már csak bokáig ért a víz. Kipakoltuk a holmikat és 
kiöntöttük a csónakból a vizet, közben Dani segítségünkre sietett. Ezután újból 
visszarámolás és indulás következett, de a sekély vízben nem tudtam ellökni a hajót. 
Egyik lában benn, a másikkal a partról lökdöstem, közben a lányok ijedeztek, mi lesz, 
ha elúsznak, és én ott maradok. 
 
A vállalkozók valamennyien kipróbált vízitúra múlttal rendelkeztek. A folyó sekélynek 
és szelídnek tűnt, az idő barátságos oldalát mutatta. Ennek ellenére az 
óvintézkedéseket igyekeztünk betartani. Váltóruha és egyéb szerelés a vízhatlan 
hordóba került. Nem mindenkié, én például feledékenységből a mobilomat az 
uzsonnás csomagba a hajó aljába tettem, a mártózásnál, igaz nem merült el, mert 
kikötöttem, de a ketyerét a túra után nagy ívben eldobhattam. Pedig szárítgattam és 
még imádkoztam is, de semmi se segített rajta. A hajónk a leselejtezési kategória 
szintjét súrolta, hiába mertük ki belőle a vizet, néhány centi beszivárgott valahol, még 
szerencse, hogy csak ennyi került be. Alig vártuk a megérkezést, mert így elég 
nyugtalanító volt a közlekedés. Másoknál is akadt bőven izgulni való, egyik kenu nem 
arra ment, mint amit a kormányos diktált. Az ülések kis emberek számára lehettek 
kényelmesebbek, de a nagyobb termetűek bizony feszengtünk. 
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Kormányos: Borka Kornél 
 
Csapat: Bereczki Ancsa 
              Bereczki Dani 
 
Ez az egység is fák ágai között 
süllyedt el, a nagy kanyarban. 
 
 
 
 
 
Ismét csónakban ült az egész konvoj, már nem énekeltünk, nem viccelődtünk, csak 
azon tanakodtunk mikor kötünk már ki. Eközben feltűnt egy barátságos homokpad, 
ahol most már önként léptünk ki a kajakjainkból. Ismét felvidultunk, mert a bőrig ázott 
csapat mókás képet mutatott, ezen csak derülni lehetett. Imrénél még működött az 
egyetlen fényképező szerkezet a mobilja képében, így hát meg tudta örökíteni vidám 
nyomorúságunkat. Ezenközben odaúszott néhány elveszettnek hitt dolog, kedvenc 
papucs, amit sikerült kihalászni. Kornél viszont siratta a fél, elúszott kínai saruját. 

 
A Rába Magyarország harmadik legnagyobb folyója, a Duna legjelentősebb 
magyarországi mellékfolyója. Ausztriában, Stájerországban, a Fischbachi-Alpokban, 
a Hochlantsch délkeleti lejtőjén ered 1200 m magasságban. Ausztriában 95 km-t tesz 
meg, majd Alsószölnöknél, 288 m tengerszint feletti magasságban eléri a magyar 
határt és Szentgotthárdnál végleg belép Magyarország területére. Innét keleti-
északkeleti irányban folyik tovább, és 188 km megtétele után Győrnél a Mosoni-
Dunába ömlik. A viszonylag nagy esésű, szélsőséges vízjárású folyó teljes hossza 
283 km, vízgyűjtő területe 10 113 km2, közepes vízhozama Győrnél 27 m3/sec. 
Nem hajózható, de a római korban jelentős szállítási útvonal volt. Ma elsősorban 
vízienergia- és ivóvízforrásként, valamint mezőgazdasági és turisztikai szempontból 
jelentős. 1896-ban Ikervárnál a Rábán épült fel Magyarország első, ma is működő 
vízi erőműve, 2009-ben pedig már az ötödik rábai erőmű, a nicki duzzasztógát 
mellett épült kenyeri kezdte meg a termelést.  
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Minden nyáron sok fürdőzőt és csónakázni, kajakozni, kenuzni vágyó turistát vonz a 
folyó annak ellenére, hogy zsilipkamra nélküli duzzasztógátjai a csónakázók dolgát 
kissé megnehezítik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A boldog csapat a nagy kaland emlékével, száraz ruhában, kenukat a szállítókra 
hagyva, immár az emlékek és a házigazda bódító italától is szárnyalva, azzal a 
gondolattal, lesz mire emlékezni a jövőben.  
 
Vacsorázás után tartottuk a hagyományos húsvéti locsolkodást és ünneplést, hiszen 
vasárnap egész napos programot terveztünk. 

 
Néhány játékot szerveztünk a három kialakított csapatnak. Vaktérképen kellett a 
magyarországi folyóneveket megnevezni, a felsorolt városokat a helyükre rakni. 
Rajzolásra invitáltuk a játékosokat, hímes tojást és virágokat lehetett ábrázolni. 
Ebben a legfiatalabb turistánk Szemán Viki jeleskedett. 5-5 verset és dalt kértünk, 
személynevekkel, virágnevekkel. Végül húsvéti témájú puzzlét kellett időre 
összerakni. A játékot az Őrség jelszavú csapat nyerte. 
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Társaságunk férfi tagjai locsoló versekkel köszöntöttek és bőségesen kaptunk az 
illatos nedüből. Cserébe piros tojást és egyéb ajándékokkal leptük meg őket. 
A hangulatos estet énekléssel, zenéléssel fejeztük be. 

 
5. nap 2011. 04. 25. hétfő 
Program: Szentgotthárd – Rábafüzes – Güssing (Németújvár) – Gaas (Pinkakerttes),  
Mária Weinberg búcsújáróhely – Heiligenbrunn (Szentkút) – Szentgotthárd 
 
A güssingi vár egy régen kialudt vulkáni kúpon áll. A síkságból meredeken 
kiemelkedő sziklafalai és a kráter körül elhelyezkedő fennsík, valamint a fekvés maga 
az osztrák–magyar határvidéken ideális körülményeket teremtettek egy védekezésre 
alkalmas vár létesítéséhez. Már 1157-ben oklevelekben említették Güssinget. 
Három mozgalmas évszázad után végül 1524. június 30.-án vált Güssing 
(Németújvár) a Batthyányak tulajdonává, amelyet – majdnem egy fél évszázaddal 
később – a mai napig a güssingi várral kapcsolnak össze, és „Németújvár“-t a 
nevükben hordozzák (Batthyány von Németújvár – Németújvári Batthyány). 
A várat a továbbiakban a Néhai Batthyány-Strattmann Fülöp herceg Alapítványa 
vezeti. A kurátora a mindenkori családfő – jelenleg Batthyány-Strattmann László 
Paszkál, az egész vár tehát magántulajdonban van. 
 
A várba felvonóval is fel lehet jutni, de 
mi a gyalogos utat választottuk. Az 
első várkapun áthaladva 30 fokos 
emelkedő út vezet egyre feljebb, 
megtörve szerpentinszerűen. Az 
ellenség mire felért a belső várba, 
addig alaposan el is fáradthatott. 
A negyedik kapun át jutottunk a 
várudvarra. 
 
A várhegy alatt első kapun az 1544-es 
évszám jelzi az építés idejét, hasonló 
korú a második kapu is. A várudvaron 
található az 1571-ben épült ciszterna. A kétemeletes lakótorony nagyrészt még 
román eredetű, a lépcsőház és a bástyák barokk koriak. A földszinti helyiségek 
többségét sziklából vágták ki. 
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A vár gazdagon díszített helyiségeiben múzeumot rendeztek be. A vármúzeum négy 
részből áll.  
Az egykori lovagteremben, ahová barokk lépcsősor vezet, rendezték be a Batthyány 
család képtárát. A falakon húsz főúri portré látható. Itt áll az 1570 körül készült öreg 
orgona, amelyen egykor Mozart is játszott. 
Az Emlékteremben botanika területéről származó tárgyakat állítottak ki. 
A fegyvertár a védők fegyverei mellett számos zsákmányolt török fegyvert is őriznek. 
A Galériában reneszánsz és barokk kori képzőművészeti alkotásokat, festményeket, 
szobrokat, ötvösmunkákat őriznek. 

 

 
 
A Szent Jakab – plébánia templom a 
várhegy keleti nyúlványán, a régi 
temetőben, az óváros melletti lesimított 
kúpon áll. 
Az 1200 körül, román stílusban épült kis 
téglatemplom Burgenlant egyik 
legértékesebb műemléke. 
1962-64-ben történt restaurálásakor, 
nyerte vissza eredeti kialakítását. 
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Ferences rendi kolostor 
 
Batthyány I. Ádám 1638-ban Güssingbe hívta a ferenceseket, és megalapította a 
kolostort a családi kriptával. Ők, azóta elválaszthatatlanul összefonódtak a várral. Ő 
tette Güssinget oktatóhellyé is, egész Európából érkezett fiatal arisztokraták 
számára. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A templom azon a helyen áll, ahol a 12. 
század közepén épült Kertes-vára 
emelkedett. Az egyhajós gótikus 
templom 1475-1524 között épült, 
valószínűleg az egykori vár románkori 
kápolnájának felhasználásával. 
 
A templom kulcsát nehezen tudtuk 
megszerezni, de aztán kárpótlásul a 
gazdagon díszített épület belső kárpótolt 
bennünket. Különösen tetszettek a 
templombelső hajójának gótikus hálós 
kőbordái. 
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A kolostorban a Batthyány család 
síremléke is megtekinthető. A rendház 
Güssing főterén áll. A főoltárt is a 
Batthyány család címere díszíti. Itt 
található a család sírboltja is, ahol 
többek között a Batthyány - Strattmann 
László síremléke is látható, akit a 
„szegények orvosának” is neveztek, 
2003-ban szentté avattak. 
A kolostor könyvtárában több mint 3500 
könyv található. 
                                                                                      

 

 
 
Mária Weinberg plébánia- és búcsújáró 
templom Gaas (Pinkakertes) településtől 
1,5 kilométerre délre, a Kulmer-erdő 
magaslatán, egy temető közepén áll. 
Dél-Burgenland legszebb és 
legjelentősebb Mária-szentélye, illetve 
búcsújáró helye. 
A templom közepén, a szentély előtt álló 
oszlopos Madonna 1625-ből származik. 
Burgenland területén ez az egyetlen 
olyan szobor, amely eredeti rendeltetési 
helyén áll.  

 

 
 



 
Heiligenbrunn - Szentkút 

A település Szentkút forrása 1198-óta 
ismert, mellette az 1926-ban épített 
Szent Ulrik kápolna áll. A forrás vizét 
Batthyány-Strattmann László is 
használta különféle szembetegségek 
kezelésére. 

A település szőlőhegyén a 17. és 18. 
századból származó pincesort 
találunk, 120 borospincével, melyek 
közül 50 zsúp fedésű. 

  

6. nap 2011. 04. 26. kedd 

Elérkezett a hazafelé indulás napja, ami még tartogatott néhány emlékezetes 
látnivalót. Az egész csapat minden programon együtt vett részt. 

A Hevesi Sándor Színház előtti téren egy igazi különlegesség, a „Földön járó 
toronyóra” található. A Mária Magdolna 
Plébániatemplom korabeli toronyórájának 
felállítási munkálatai 2005 szeptemberében 
fejeződtek be. A közel 200 éves 
óraszerkezet Európában egyedülálló 
módon, üvegházon belül, működés közben 
látható. A gépezet Szerdahelyi Károly  
építész tervei alapján egy 3 méter 10 
centiméter széles üvegkalitkába került, míg 
a súlyok és ellensúlyok - jól láthatóan - egy 
három méter mély aknába ereszkednek a 
földfelszín alá. 
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Nagygörbőről gyalogtúra következett, a megye híres Bazaltfolyosóját sétáltuk végig. 
A táv 6 kilométer és 200 méter szintet tartalmaz. 

A Kovácsi-hegycsoportot borító bazalt nyugati és délnyugati peremén suvadásos 
letörés következtében hosszan elnyúló különleges, fekete kőárok folyosó keletkezett 
a bazalttömbök között. Kialakulásában az erős szélviharok is közrejátszottak, 
amelyek a bazaltot alátámasztó pannóniai rétegeket - így a könnyen lepusztuló 
homokot is - kifújták. A bazaltutcában számos üreg, nyílás, barlangszerű hasadék 
ismert, mint pl. a Vadlány-lik. 

 
Vadlány-barlang, elképzelhető, hogy a barlang korábban lakott volt. Erre nevein 
kívül, komfortos hatása, mérete és beosztása is utal. Pápa Miklós (1943) a 
következőket írja: „Egészen különleges helyet foglalnak el a barlangok romantikus 
történetében a Vadlány-barlangok, vagy ahogyan a nép nevezi a vadlánlikak. A 
Balaton közelében négy is van, Diáson, Válluson, Rezi vára közelében és a Kovácsi-
hegyen. Utóbbi a legérdekesebb, mert kőtűzhely, kőágy, kőasztal stb. is van benne. 
Szóval be van rendezve. A néphit szerint egy szerencsétlen, elbujdosott leány 
tengette itt életét.” A Konyhában tüzelési nyom (hamu, faszén, korom) található – 
kéményén a füst valószínűleg maradéktalanul képes távozni.  
Utoljára a német megszállás alatt használták, majd később, Rákosi Mátyás 
beszolgáltatási rendszere alatt a környéken 
élő parasztok terményeiket rejtették itt el. 
Népi elnevezései, úgy mint: Vadlán-lik, 
Vindornyaszőlősi Vadlánlik, Savanyú Jóska 
barlangja mind arra utal, hogy bizonyosan 
akadtak, akiknek hosszabb-rövidebb időre 
hajlékul szolgált. 
Mi nehezen találtuk meg a lejáratát, 
legalább is úgy hittük megleltük. A 
függőleges sziklákon nem lehetett 
leereszkedni, így csak a táblán lévő 
tájékoztatással kellett beérnünk. Zsófi 
éppen a vélt lejáratot kapta lencsevégre. 
Túránk ilyen medvehagymás réten vezetett és az útvonal végén befejeztük a 
kirándulásunkat, ezután buszozás következett hazáig. 
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UTÓSZÓ 
 
A beszámoló rövid emlékeztető utunkról, a kiegészítés egyénileg történhet. A 
résztvevők gondolatban hozzátehetik saját élményeiket, emlékeiket, hiszen a 
krónikás csak a saját megélt történéseit tudja papírra vetni. Ezt viszont örömmel 
tette, mert az írás és a hozzácsatolt képek maradandóbbak, mint a sima emlékezet. 
 
Ilyenkor sor kerülhet a köszönetre, mert csak együttesen, egy akarat segítségével 
lehet sikeres és emlékezetes a közös utunk.  
Külön kiemelem 
Pénzügyminiszterünk: Gombár Valcsi tevékenységét 
 

 
Túravezetők: 

 
 

 
 
Kiskun Magda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Szemánné Máté Katalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 



 
 

Sor.sz. Név 

1.  Almási Zoltán 

2.  Almási Zoltánné 

3.  Bakóné Bákonyi Éva 

4.  Berecz Mihály 

5.  Bereczki Dániel 

6.  Bereczki Dánielné 

7.  Borka Kornél 

8.  Császárné Juhász Mónika 

9.  Csicsely Tiborné 

10.  Csőriné Kardos Éva 

11.  Dallos Mária 

12.  Dömötör József 

13.  Dőri Erzsébet 

14.  Dr.Királyné Papp Katalin 

15.  Dr.Kocsis Edit 

16.  Dr.Babinszky Eleonóra 

17.  Dsupin Ida 

18.  Dr. Szögeczki Ildikó 

19.  Farkas Piroska 

20.  Fodor Gyula 

21.  Galuska Ilona 

22.  Galvács Márta 

23.  Gombár Lászlóné 

24.  Hidasi Lászlóné 

25.  Horváth Ilona 

26.  Horváthné Tőkés Julianna 

27.  Hulicskó Andrásné 

28.  Iróczki Ferenc 

29.  Janotyik Dóra 

30.  Kalászi István 

31.  Kalocsai Józsefné 

32.  Kalocsai Péter 

33.  Káplár Mihály 

34.  Káplár Mihályné 

35.  Kesik László 

36.  Kiskun Judit 

37.  Kiskun Magda 

38.  Kiszely Papp Ferencné 

39.  Kondráth István 

40.  Kovács Béla 

41.  Kovács Dávid 

42.  Kreiter Ilona 

43.  Kulcsár János 

44.  Lugosi Judit 

45.  Nagyné Novák Éva 

46.  Orehovszkiné Várhegyi Olga 

47.  Őrfi Imre 

48.  Őrfiné Simon Magdolna 

49.  Pacsirta Éva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.  Pásztor Istvánné 

51.  Radnai János 

52.  Sajbán Józsefné 

53.  Sum Anna 

54.  Szabó Etelka 

55.  Szabó János 

56.  Szemán László 

57.  Szemán Viktória 

58.  Szemánné Máté Katalin 

59.  Szigeti Erika 

60.  Szojkáné Masason Marianna 

61.  Szvaratkó Viktorné 

62.  Váradi Zsófia 

63.  Csemák József 

64.  Bayer Gyuláné 

65.  Zinger Katalin 

66.  Zinger Mária 

67.  Molnár Lászlóné 

68.  Volyák Ferencné 

69.  GKV. 

70.   

71.   


