
Az Ezüstnet Egyesület Őrségi kirándulásának 

élményei 

2018.szeptember 11-13. 

A tavalyi több napos, sikeres nyírségi kirándulás mintájára, idén 

szeptemberben háromnapos kirándulást szerveztünk az Őrségbe, 29 

fő részvételével. Nemzetközi gyorsvonattal utaztunk, de így is 4 és fél 

órát vonatoztunk Őriszentpéterig. Az állomáson a szállásadó fogadott 

bennünket és személykocsikkal elvittek mindenkit a szálláshelyre. 

A szállás elfoglalása, a szendvics ebéd elfogyasztása és 

rövid pihenő után indultunk az őriszentpéteri 

református templom megtekintésére, amely a város 

központi részén helyezkedik el. A templomot II. József 

türelmi rendelete után építették /1873/ késő barokk 

stílusban. Idegenvezetőnk részletesen ismertette a 

templom történetét. 

Ezután Szikszay Edit néprajzi gyűjteményét tekintettük 

meg a templommal szemben lévő múzeumban. 

Tehetséggel és jó érzékkel gyűjtötte a népi kultúra 

tárgyait, az Őrség szellemi értékeit. Az általa 

megmentett tárgyak száma csaknem ezerre rúg. 

A városnézést Ómama kávézójában fejeztük be, ahol nagyon finom 

süteményeket ettünk, fagyiztunk, kávéztunk.  

Még egy kis séta a szálláshelyig, majd rövid pihenő 

után indultunk a Hársfa fogadóba vacsorázni. A 

fogadó és a szálláshely kb. egy 

km-re volt egymástól, előzetes 

megbeszélés alapján minden étkezéshez autókkal 

vittek bennünket a fogadó komfortos éttermébe és 

vissza a szállásra. A kiadós, finom vacsora után néhányan sétálva 

tették meg a visszautat. 



Második nap: 

A reggeli elfogyasztása után a második napi célpontokat külön 

autóbusszal látogattuk meg. 

Első megállónk Velemérben volt, ahol Magyarország sok 

szempontból legkülönlegesebb templomát 

tekintettük meg. A fény temploma a XIII.század 

végén épült, késő román és kora gótikus 

stílusjegyeit magán viselő épületet Aquila János 

1377 körül készült freskói tették világhírűvé. 

Következő megállónk a határ túloldalán lévő 

Lendva volt. A vár történetét idegenvezető 

ismertette, megtekintettük az állandó történeti és 

néprajzi kiállítást.  

Lendva híres szülötte Zala György 

szobrászművész emlékszobáját, a Gálics-féle 

lepkegyűjteményt és Marc Chagall Teremtés és 

Biblia c. kiállítását. 

Sietnünk kellett, hogy időben megérkezzünk Magyarszombatfára, 

ezért a szendvics ebédünket menetközben a buszon fogyasztottuk el. 

Ez a település a fazekasok ősi fellegvára. Ma is 

számos fazekas dolgozik a településen.  

Megtekintettünk egy magyarázattal egybekötött, 

nagyon érdekes bemutatót és megcsodálhattuk a 

kész termékek gyűjteményét, melyekből vásárolni is 

lehetett. A tájegység színvilága a zöld, a barna és a 

sárga. 

Újból buszra szálltunk és Szalafő felé vettük az útirányt, ismét 

igyekeznünk kellett, hogy a megbeszélt időre megérkezzünk. 

Szerencsére ez sikerült, még egy kis kávézásra is jutott idő.  

 



Az idegenvezető bemutatta a legarchaikusabb 

őrségi települést. Nyolc egymástól távol eső 

szerből áll. Ezek legszebbike a Pityerszer, ahol 

eredeti helyén falumúzeum formájában 

láthatók a népi építészet szép emlékei. 

Hátra volt még két fontos látnivaló megtekintése. 

Útban "hazafelé" a városka szélén, a Templomszeren 

áll a fák között megbújó, hófehér falú kis Árpád-kori 

templom.  A helyi plébánostól hallgattuk meg a 

templom történetét, ismertetését. 

Végül Őriszentpéter másik végén található 

Pankasz településre buszoztunk, ahol az 

Őrség jelképévé vált szoknyás haranglábat 

tekintettük meg, mely a falu legmagasabb 

dombján emelkedik.  

A mozgalmas nap és a finom vacsora után jól esett a pihenés. 

Harmadik nap: 

Korán kelés, csomagolás, reggelizés után helyközi járattal utaztunk 

Szentgotthárdra, majd onnan vonattal Körmendre. Csomagjaink 

elhelyezése után helyi járattal mentünk a város központjába.  

Az Őrség legimpozánsabb várkastélyát, a 

Batthyány család birtokközpontját 

tekintettük meg egy nagyon színvonalas 

idegenvezetővel.  

 

A csodálatos épületegyüttesben ma a Dr. 

Batthyány-Strattmann László Múzeum értékes 

kiállításai kaptak helyet.  

 



A kiállítások 

megtekintése után 

sétáltunk a kastélyt 

körülvevő csodálatos, 

védett angolparkban. 

 

 

Maradt még időnk kényelmesen ebédelni, mely kis csoportokban, 

különböző helyeken történt.  

Ismét vonatra szálltunk, előbb Szombathelyre 

mentünk, majd IC vonattal utaztunk 

Budapestre. Szerencsénk volt az időjárással, 

végig kellemes nyári meleg volt. 

 

Szokásunkhoz híven sok fotót készítettünk, amelyek bemutatásra 

kerülnek az ismeretterjesztő előadás sorozatunk keretében. 

 

Lejegyezte: Makszin Márta 
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