
                            

 

 

 

 

Kalandos osztálykirándulások a vasi régióban - 

KALAND + KALAND & KALAND! 

 

 

CSOMAG CÉLCSOPORTJA: diákság, 6-18 éves korosztály 

 

Kedves Pedagógusok!   

Tudjuk nehéz jó programot találni a fiatalok számára, nehéz elérni, hogy 

elégedettek legyenek, de nem lehetetlen… Amennyiben arra 

koncentrálunk, hogy a tartalom („titkos oktatás”), valamint számukra 

szórakoztató élményt nyújtó elemeket ideális kombinációban legyenek 

kínálattá formálva, máris kész az ideális osztálykirándulás, az elégedett 

diák sereg. 

Vas megye igen sokszínű, rövidebb, hosszabb, csendesebb, hangosabb 

osztály-kirándulási célpontot és program lehetőséget kínál. Válogasson 

saját és az osztály karakterének megfelelő lehetőségek közül! 

 



                            

 

 

 

 

Szentgotthárd, mint a legnyugatibb magyar város érdekes célpont. A 

kistelepülés sok érdekes helyet rejt.  A hármas határ miatt a kultúrák 

keveredése sajátos történelmi múltat és kulturális atmoszférát teremtett a 

településen. A város központjában álló műemlék együttes és parkjának 

szomszédságában találjuk a szentgotthárdi fürdőt. Külső és belső 

medencéiben a diákság minden bizonnyal szívesen megmártózik majd. A 

közeli Őrség rengeteg kirándulási lehetőséget rejt. A kirándulások 

tematikáját sokrétű lehet. A természeti értékek tárháza az Őrség. 

Működő gazdaságok, természetvédelmi területek, különleges értékeket 

bemutató tanösvények és maga a pazar táj felejthetetlen élmény lesz a 

diákok számára. A kulturális emlékek és a hagyományok tárháza az 

Őrség. Történelmi múltjából és fekvésből adódóan egy teljesen egyedi, 

csak erre a tájra jellemző kulturális közeg  jött itt létre az elmúlt 1000 

évben. A szerek, a skanzen, a fazekas múzeumok, helytörténeti 

gyűjtemények, haranglábak, műemlék templomok szinte minden 

településen nyújtanak valami olyan látnivalót, mely megérinti az itt járó 

kirándulót. A műemlék sorából kiemelkednek a veleméri és az 

őriszentpéteri középkori eredetű templomok. Az építészettörténet jeles 

helyei ezek a kis templomok, melyek a középkor hangulatát őrzik.  

 



                            

 

 

 

 

A közeli körmendi várkastély és múzeumának látogatása a két napos 

kirándulások során a második nap programja lehet. A kisváros gyönyörű 

főtere, a műemléke sora, a városon áthaladó Rába folyó sok értékes 

élménnyel gazdagítják majd a kirándulást. 

Szombathely nagyváros. A város hemzseg a kulturális és történelmi 

tartalmaktól. A múzeumok a régió minden történelmi korát feldolgozzák. 

Sokrétű kultúrát találunk itt, mely már a történelem előtti időkben 

gyökerezik, de valódi értékeit a római korból őrzi. A népi kultúra értékeit 

építészeti és népi hagyományait a vasi Múzeumfaluban ismerhetjük meg. 

A szabadtéri múzeum fehér, nádfedeles házsora mellett háziállatokat, kis 

kápolnát és a haranglábat is megtekinthetünk a Csónakázó-tó partján. A 

közelben, a tó túlpartján találjuk a Tó-fürdőt, melynek csúszdaparkját 

minden bizonnyal értékelni fogja a diákság. A belváros főterét színes 

házsor veszi körül, közepét zöldterületek és szökőkutak díszítik. Pár száz 

méterre találjuk a székesegyház hatalmas kéttornyú épületét, mellette a 

Püspöki palotát. Kicsit távolabb a város déli határában találjuk a Kámoni 

Arborétumot és Ökoturisztikai Központot. A sétautak botanikai kincsei, 

a patakon található kis zúgó és a csodálatos tó természeti élményt is nyújt 

a nagyvárosban.  

 



                            

 

 

 

 

A Kámoni arborétum (25 hektár) első fáit Saághy István telepítette 1860-

ban. Fia dr. Saághy István 1890-től komoly telepítő munkába kezd. 1920-

ra már 240 fenyő és 300 taxon él a területen. Parkja engedéllyel 

látogatható. Ernuszt-kastély: az 1870-ben épült barokk stílusú épület 

1880-ban eklektikus homlokzatot kapott. Ma oktatási intézmény, benne a 

Hermann Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási 

Szakképző iskola működik. Egykori parkjának nagy része mára eltűnt, de 

gondos és szakértő kezek ápolják a megmaradt, újraépített részeket. 

Szegedy-kastély: (Szent István király u. 11.) Ják csodálatos műemlék 

temploma kihagyhatatlan kulturális helyszín. A tankönyvek lapjairól 

bizonyára már is merős e hely. Tekintsétek is meg, így lehet átérezni azt a 

középkori hangulatot, melyet sugároz az épületegyüttes. 

Kőszeg varázslatos szépségű kisváros. Belvárosa műemlék sorát rejti, 

leghíresebbje a kőszegi Jurisics vár. Történelmi sétákat tehetünk a 

városka kis utcáin, festői szépségű terein, tartalmas múzeumaiban. A 

várost hatalmas zöld terület veszi körül. Vegyük be magunkat az erdőbe, 

túrázzunk egyet a zöldben. Tanösvények, túraútvonalak indulnak az 

ökoturisztikai látogató központ, Chernell kert mellől. Másnap a 

szórakozásé a főszerep. Irány Bükfürdő.  

 



                            

 

 

 

 

A gyógyfürdő beltéri és kültéri csúszdái és a közeli Kristálytorony 

kalandpark sok élményt fog adni a diákságnak. A határ túloldalán, 

Ausztriában találjuk Lockenhaus várát. Igazi lovagvár ez, mely szinte 

eredeti állapotában maradt ránk. Jó kalandozást a vár rejtélyes termeiben, 

kis folyosóin, zegzugos tornyaiban! 

Sárvár városa kis helyen sok élményt nyújt. Itt folyik a Rába-folyó, 

közvetlen közelében található a sárvári gyógyfürdő. Rengeteg csúszda, 

élménymedence, sport és ügyességi pálya áll rendelkezésre a 

fürdőkomplexumban. Száz méterre kalandpark, mögötte több tóból álló 

csónakázó és horgásztó húzódik. A belváros szívében áll a Nádasdy vár. 

Múzeumának szalonjai, freskói, csodálatos dísz és értékes műtárgyai, 

illetve maga az épület szerkezete sok történelmi és kulturális élményt ígér. 

Közelében találjuk az arborétumot, melynek kanyargó ösvényein 

növényritkaságok pompáznak. A kisváros terének szökőkútja mellett 

cukrászdát, fagyizót találunk.  

 

 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

Kedves Diákok! Sok hely, sok feeling!  

Szavazzátok meg melyik a tuti! 

 

Tudjuk, fontos kérdés, hogy hova menjetek „osztály kirándulni”. Hogy 

tudjatok választani összeállítottunk négy lehetőséget. Hallgassátok meg a 

tanárnőtől, tanár úrtól, gondoljátok meg, melyik a legjobb, de nem 

aggódjatok, mindegyik jó buli! 

A terület fürdői elég menők. A gyógyvizes medencék nyugodt ücsörgése 

mellett sok egyéb lehetőség kínálkozik itt, hogy szórakozzatok. A 

csúszdaparkok színes kanyargó csúszdái a legkülönbözőbb hosszúságú és 

hangulatú csúszdákat kínálnak. Vannak kültéri, beltéri, egyenes és hosszú, 

kanyargós és gyors, bátraknak és félőseknek valók is. A medencék között  



                            

 

 

 

 

sok élménymedence, ahol lehet önfeledten szórakozni. A fürdők  

közelében kalandparkok pályái kínálnak sport és bátorságpróbákat. 

Versenyezhettek is, válasszátok a legnehezebb, vagy a legkönnyebb 

pályákat, mutassátok meg egymásnak, ki a legbátrabb, ki a leg ügyesebb! 

A várak és kastélyok érdekes helyek. Nem poros műemlék ezek. Ne így 

nézzetek rájuk! Ezekben az épületekben zajlott a kalandos történelem, 

ezekben éltek a helyi gazdagok, urak és nemesek. Hallgassátok meg az 

érdekes sztorikat, tekintsetek úgy ezekre, mint kalandregényekre, melyek 

ráadásul „valós sztori alapján íródtak.”  

A külföldi kirándulási lehetőség itt könnyen megvalósítható. Az egykori 

Vas vármegye területén álló osztrák és szlovén várak pompás helyek. Jó 

állapotban fennmaradt középkori épületek ezek, melyekből hazánkban – 

a történelmi viszontagságok miatt – nem igazán maradt fenn. 

Lockenhaus vára például igazi lovagvárat kínál. A szlovéniai 

Muraszombat vára és közeli Moravske Toplice fürdője egy élmény dús 

napot fog teremteni. 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 

CSOMAG IDŐTARTAMA:  

A sárvári osztálykirándulási lehetőség akár egy napos osztály kirándulás keretében is végig járható, 

tekintve hogy az egyes program lehetőségek igen közel találhatóak egymáshoz. A kirándulás 

minden gyermek korosztály számára javasolt, de mivel viszonylag kis területet érint a program 

sorozat, így akár a hat éves korosztálynak is biztonsággal bejárható. Ha Vasvár vagy Celldömölk 

városának meglátogatásával kiegészítjük a kirándulást, kétnapossá válik a túra.   

 

Kőszegi, Bükfürdő, Lockenhaus kirándulás legalább két napot vesz igénybe, de amennyiben a 

lockenhausi kirándulást is betervezik, érdemes azt harmadik, újabb napra tenni. A kőszegi 

kirándulás hosszabb távok, a sok látnivaló miatt, elsősorban a 10 évnél idősebb korosztály 

számára ajánlott. 

 

A Szentgotthárd, Őrség, + Güssing / Moravske Toplice, Muraszombat ajánlat első hallásra 

hosszúnak tűnhet, ám nem kell aggódni, ha jól gazdálkodunk az idővel mindegyik célpont egy 

egynapos programsorozatot ad. Ez a csomag természetesen a 14-18 éves korosztályok számára 

javasolt, a mozgalmassága, sokszínűsége miatt. A csomag 3 napos, vagy akár hosszabb 

tartózkodásra is lehetőséget nyújt. 

 

Szombathely, Ják, Körmend, Jeli arborétum mozgalmasnak tűnik, de az egyes célpontok közel 

esnek egymáshoz, illetve az utóbbi három célpont csak egy-egy órát vesz igénybe, közvetlen 

közelében lehetséges a buszos parkolás. 

 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

Program javaslat:  

1.  

Sárváron a vár és átfogó történelmi kiállításai és kidolgozott, kifejezetten osztályok, diákok 

számára kialakított tárlatvezetései és interaktív feladatsorai magas színvonalúak, szakmailag 

professzionálisak. Itt okos telefonjaitokkal ráadásul kipróbálhattok egy Virtuális Tárlatvezető 

Rendszert. A kis település sok egyéb programlehetőséget is kínál, rengeteg turisztikai 

szolgáltatóval. Ajánljuk a várhoz közeli arborétum megtekintését, a kis város hangulatos és 

biztonságos belvárosi utcácskáit és természetesen a fürdő medencéit és élménycsúszdáit. Ahogy a 

vár és a múzeum a kultúra és a történelem értékeit képviseli e csomagban, úgy az arborétum és a 

fürdő az egészség és az egészséges életmód és a természet fontosságára hívhatja fel a figyelmet. E 

két helyszínen röviden felhívhatjuk figyelmüket, beszélhetünk nekik arról, hogy milyen fontos 

testi lelki egészség és harmónia keresése, a természet tisztelete és a vele való jövő és 

energiatudatos hozzáállás. A fürdő köztelében kalandpark is található, ahol a kedves diákok 

levezethetik fölös energiáikat élményekkel teli versenyre kelhetnek egymással.  

A közeli Sitke településen érdemes megtekinteni a kastélyt, és a közvetlen közelében álló 

kápolnát.  

Vasvár: A középkori eredetű, ma alapvetően barokk stílusú Római katolikus (volt domonkos) 

templom a hozzá kapcsolódó vasvári domonkos kolostor épületegyüttese a város kiemelkedő 

műemlékei. A kolostor épület arányai, ablaknyílásai, szerkezete ma is sugallja, hogy az épület 

valaha komoly vár volt. A benne működő Helytörténeti Múzeumban sok mindenre fény derül a 

történelem különböző korszakaiból. Kiderül például, hogy Vas megye címerében miért szerepel 

egy strucc, és hogy miért tart patkót szájában... Sokat megtudhatunk a vasvári sáncról, Vas 

vármegye középkori történetéről, a Domonkos rend történetéről, az egykori gyepű-rendszer 

védelmi szerepéről is. A vasvár szentkúti kis kápolna és tisztavizű forrása a város közeli völgyben  



                            

 

 

 

 

 

 

 

kellemes sétával elérhető. A kulturális és szakrális élmények után a testi megtisztulásé a főszerep. 

A természeti környezetben álló fürdő valóban családias hangulatú. (A fürdő szomszédságában 

kemping is üzemel, melyben faházas ellátás is biztosított 50 fős létszámig.) A település határától 

nem messze található a Vaskapu. A kapu alatt áthaladó útvonal kereskedelmi és hadi út volt már a 

római időkben is. Az itt látható, mai rekonstruált épület múltja egészen a honfoglalás koráig 

nyúlik vissza. A határvédelmi ekkoriban egy igen összetett, jól szervezett rendszer volt, (gyepű 

rendszer) melynek legfontosabb védelmi vonalát egy hosszan elnyúló földsánc alkotta. Ennek ma 

is követhető a vonala, több mint nyolc kilométeren át e területen. A védelmi rendszert keresztező 

kereskedelmi útvonalvonal átkelési pontja volt itt, melyet vár szerű, kőből, fából és földből 

készült építmény védett. A történelem e szeletéről többet is megtudhatunk a vasvári helytörténeti 

gyűjteményben. Izgalmas hely a közeli rábahídvégi Csodaszarvas Tájpark. A 16 hektáros területen 

találunk tavat, folyót, erdőt, legelőt, jurtákat, erdei kalandpályát, faházakat, Kneipp kertet, 

tájházat, fogadóépületet, lábas-pajtát, állatokat, szaunát és még sok egyebet. Van lehetőség 

íjászatra, horgászatra, csónakázásra, erdei és vízi drótkötélpálya, lovagoltatásra, tábortűznél való 

főzésre. A kínálat egész sorát rejti a csapatépítési lehetőségeknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

2.  

Kőszeg talán az egyik legideálisabb osztálykirándulási helyszín. Bizonyára sokan ismerik a várat, 

mint elsődleges célpontot, de a település rengeteg egyéb látványosságot és programot is kínál. A 

települést szinte körbeöleli a sok zöld, a természet, mely megannyi túra utat, kilátót, szabadtéri 

sportolási és szabadidős tevékenységeket kínál. (Hétforrás, Óház kilátó, Írottkő kilátó) Kőszeg 

belvárosa hemzseg a történelmi műemlékektől és azok kalandos múltjától a vár közeli sétáló 

övezetben, kis területen belül könnyedén elérhetünk több tucat ilyen nevezetességet. Ha a 

belvárosból az erdős hegyek felé indulunk, hamar a Bechtold István Természetvédelmi Látogató 

Központ (Kőszeg, Arborétum u.2.) új épületéhez érünk. A benne található értékes és tartalmas 

kiállítás a természet értékeire és a környezet tudatos életvitelre irányítja a diákság figyelmét. A 

kiállítás játékos, interaktív formában tárja elénk a környék igen gazdag természeti élővilágát. A 

kiállítótér elsősorban a madarak életét és életterét mutatják be. Az épület körüli zöld terület 

további élményeket kínál, ilyenek a Búbos cinege élményösvény, a Gólya labirintus, az 

Alpannónia Szabadidő Park, és további játszóterek, tanösvények. Pár méterre található a 

Chernell-kert, mely a Chernell család egykori birtoka volt. Család ornitológus sarja a kőszegi 

származású Chernell István még 1898-ban madárvédelmi mintateleppé alakította a területet. Ma 

sérült madarakat gondoznak itt az igazi ritkaság számba menő védett növényparkban.  

Ha a megannyi túrajelzést és ösvényt követjük, hosszabb, rövidebb sétákat tehetünk a 

hegyoldalba, a határ felé. A komolyabb túrát vállalók egészen a határig, sőt azon is túlra 

elkalandozhatnak. Vállalkozó szellemű és nyitott osztályok számára érdemes lehet a közeli 

Ausztriába is programot szervezni, hisz Kőszegtől alig pár kilométerre található a hangulatos 

osztrák kisváros Lockenhaus és igazi történelmi hangulatú várkastélya, Léka vára. A német 

nyelvet tanuló diákok számára jó nyelvgyakorlás is lehet e rövid túra. Maga a vár könnyen 

megközelíthető, az épület és a kiállítóterek az osztrák színvonalnak megfelelően jó állapotúak,  



                            

 

 

 

 

 

 

tartalmasak. Lockenhaus: A vár a XIII. században épült, és nagyrészt megőrizte akkori elemeit, 

szerkezetét. Itt marad fenn leghitelesebb formában a lovagvár jelleg az egész egykori nyugati 

végvárrendszerből. Hagyjuk játékos énünket szárnyalni, fogadjuk be a múlt értékes üzeneteit. 

Üljünk le egy kicsit a termek egyikében. Pihenjünk és érezzük át az ódon atmoszférát! A várbéli 

séta után a városka főterét ajánljuk, ahol boltokat, kávézókat és éttermeket találunk. A tér fő 

épületet a Szent Miklós püspök tiszteletére szentelt plébániatemplom 1656-ból. Az előtte álló 

Mária oszlopot az 1719-es pestisjárvány túlélői állíttatták.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

3. osztály-kirándulási ajánlatunk Szombathelyen indul.  

Délelőtti programnak az Iseum történelmi kincseit és a Témapark római épület különlegességeit 

ajánljuk. A közeli Fő tér megtekintése után tovább is indulunk a közeli Ják településre, ahol 

megtekinthetjük az ország talán legimpozánsabb, szakrális műemlékét. Ezután utunk Körmendre 

vezet, ahol délutáni programként a körmendi várkastélyt ajánljuk. Körmendi Várkastély 

(Batthyány-Strattmann kastély) A török időkben már négyszögletes formáról, sarkaiban íves 

tornyokkal erősített, vizesárokkal körbevett épületről olvashatunk. 1604-től birtokolja a Batthyány 

család. Védelmi képességeit fokozzák, de sajnos 1652-ben leég az épület. Ez után újjáépítik, 

bővítik. 1664-ben sikeresen ellenáll a török ágyúzásnak, megakadályozva ezzel a Rábán való 

átkelést. Az épület tömegén és zártságán minden átalakítás ellenére érezhető az egykori vár 

szerkezet. A Batthyányiak egészen 1944-ig laktak az épületben. Ma Dr. Batthyány-Strattmann 

László Múzeum és kiállításai tekinthetőek meg az épületben.  

Ják: 1220-ban kezdték meg a templom építését és 1260-ban közvetlen közelében álló Szent Jakab 

kápolna építését. A középkor során az épületeket átépítették és bővítették egészen 1781-ig temető 

vette körül a város dombján álló épületet. Az épületeket a 19. század végén és a 20. század elején 

Schulek Frigyes, a kor ünnepelt építészének tervei szerint rekonstruálták. A románkori építészet 

legszebb hazai példája a jáki épületegyüttes. 

Jeli arborétum: Gróf Ambrózy-Migazzi István kezdett bele az arborétum kialakításába még 1922-

ben az akkori birkalegelőn,  Jelihálás-on. A különösen savas talaj, a hely klimatikus jellegének 

kitapasztalása után hamar jentős méretűre duzzadt a növény állomány. Jellemzően fenyők, 

lombos fák, Rhododendron-ok, hagymás és rizómás növények alkották a kertet. A második 

világháború sok kárt okozott a sok gondozást igénylő területen. Mára nagy területű (107 

hektáros), változatos növényvilágú arborétummá fejlődött az erdőgazdaság és az erdészet kitartó 

munkája révén. A legidősebb rész a bejárat közelében, az Ambrózy szobor körül található, ezt  



                            

 

 

 

 

 

követi a Rhododendron gyűjtemény a Havasszépével, a Virágos babérhangával, a Japán 

babérhangával, majd beljebb a Babérmeggy-el és a Migazzy-tölggyel, Kínai szúrós fenyővel, 

japánciprus-al. A leghíresebb faj a Ketauba-Hanvasszépe, mely május végén hozza mályvaszín 

virágát. A nevekből kiderülhetett már, hogy a területen a világ minden tájáról találunk növényeket. 

Tovább haladva Kína, a Himalája, a Balkán vagy a Sziklás-hegység vidékéről származó, további 

növénykülönlegességekre lelhetünk. (Nyitva: Április- Szeptember, 8-17h) 

Szentgotthárd: A Magyar-Osztrák-Szlovén államhatár közelében fekvő település Magyarország 

legnyugatabbra fekvő városa. A város határában folyik össze a Rába és a Lapincs. A III. Béla által 

1183-ban adományozott területen a ciszterci rend apátságot alapít, ez a település történetének 

kiinduló pontja. A Szécsy nemesi család birtokában van a település 300 éven át. Az erődített 

védelmi épület építését, mely a település létét stabilizálja 1391-ben Szécsy Miklós gróf kezdi meg. 

A vizesárokkal körülvett erődítményt a Zrínyi majd a Batthyány család fejleszti és birtokolja. Az 

ősi épületek (a monostor és az erőd) a Bocskai felkelés idején megsemmisül. Széchényi György 

olasz építőmesterek segítségével megújítja az épületet, melyet később, a barokk stílusú 

nagytemplom építése után a ciszterci rend magtárrá alakít. Mai formájában ötvöződnek a 

középkori arányok, a barokk elemek és a XX. század stílusában történt felújítások. Színházi 

funkciót kap, ma a turisztikai információs irodát is itt találjuk.  A közvetlen közelében álló 

Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom és kolostor építése 1740-ben kezdődik meg. Az 

épületek ma egy épületegyüttest alkotnak, mely mögött szép park, közelében szálloda és fürdő is 

található. Jelentős csata zajlott itt a török hadak ellen 1664-ben. A vár és a település sikeresen 

helytállt. A XIX. század végén erős ipari fejlődés és jó kereskedelmi kapcsolatok révén gyarapszik 

a város. A vasútvonal által élénk gazdasági tevékenység indul meg a településen. Dohánygyár, 

óragyár, játékgyár, selyemgyár is működik itt. Az első világháborúig utáni Trianoni békeszerződés 

érzékenyen érinti a várost, azzal, hogy értékes nyugati területei osztrák kézbe kerülnek át. 

Szentgotthárd határ közeli fekvése sok osztrák turistát vonz, egyben sok külföldi munka 

lehetőséget teremt a helyiek számára. A település az Őrség kapujában, a Rába folyó Magyarországi  



                            

 

 

 

 

 

szakaszának kiindulópontjánál fekszik. A fürdő 1500m2-es vízfelületével, napos, üvegkupolás 

kialakításával, külső és belső medencéivel, mediterrán jellegével spa, wellness kínálatával a 

legmagasabb igényeket is képes kielégíteni. A szabadidős és mozgás alapú turizmus rengeteg 

lehetőséget kínál e változatos tájon. Ausztria és Szlovénia közelsége pedig újabb elemekkel 

színesíti e képet. A Pável Ágoston múzeum (Hunyadi út 9.) több szempontból egyedülálló 

hazánkban. A városi cím elnyerésének évében (1983) alakuló intézmény az egyetlen Szlovén 

nemzetiségi intézmény. A Gáspár Károly gyűjteményére épülő múzeum névadója Pável Ágoston 

(1886-1946) személye. Néprajzkutató és szlovén nyelvész volt, akiről méltán kapta nevét az 

intézmény, ahol a környék béli szlovén hagyományokat és az Őrség és a Vendvidék fazekas 

emlékeit, tárgyait gyűjtötték össze. Legyünk jó szomszédok, legyünk nyitottak dél-nyugati 

szomszédunk népi kultúrájára, múltjára! 

Másnapi programként az Őrség varázslatos zöld tájait, szertelenül elszórt kis településeit ajánljuk. 

A Szőce-i tőzegmohás láp különleges természeti értéket kínál. Pallókon sétálhatunk a vizes rét 

egyedülállóan sokszínű növényvilága felett. A közeli Vadása-tó talán az ország legszebb fürdőtava. 

Gyönyörű hely az Őrség csodálatos környezetében. Túra utak hálózzák be a környéket, 

válasszatok bátran közülük! A Ferenc portán igazi, működő gazdaságot tekinthettek meg. 

Kirándulásunk következő állomásai Őriszentpéter, Szalafő települései. Ebéd után még délebbre 

ereszkedünk a szinte mesebeli környezetben elhelyezkedő Veleméri templomig. Ha utunkat kis 

szlovéniai kirándulással akarjuk zárni, a határ közeli kis település Selo körtemplomát ajánljuk. A 

határ közeli kapornaki tájház (Krplivnik) a népi életvitel emlékeit őrzi. Kedves kis hely, igazi falusi 

környezetben. Akinek lehetősége van újabb napra szervezni, a szlovéniai Moravske-Toplice 

medencéit és élménycsúszdáit ajánljuk, illetve az ettől pár kilométerre található nagyváros 

Muraszombatot és látványos várkastélyát. 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

Güssing városa felett csodálatos vár áll. Güssing vára, a Batthyány vár a dombtetőn gyönyörű 

kilátást és tartalmas szórakozást kínál. Lepillantva a vártornyából elénk tárul a szélesen elterülő táj 

és a festői szépségű kisváros, melynek központjában boltok, éttermek, kávézók kínálják 

portékáikat. A városka központjában találjuk a ferencesek Boldogasszony templomát (1652), mely 

alatt a Batthyány család sírboltja fekszik. EEE - Energiapark: Az Osztrák területen, a határ 

közelében, a burgenlandi tartomány déli sarkában érdekes mikro-régió működik. A fosszilis 

energia káros hatásairól és rohamos mennyiségének csökkenésről bizonyára sokat hallottatok. 

Sokat tudunk már a folyamatról, sokan elítélik azt, – talán ti is -, de sajnos kevesen tesznek is 

valamit annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Működőképes alternatívát még kevés helyen 

alkalmaznak. Güssing-ben felismerték ezt. Az Energia-parkban olyan energiatermelő rendszert 

építettek fel, mely a helyi, megújuló energiaforrásokra épít. Egyrészt gyárak ezek, másrészt viszont 

egy gondolkodási mód i ez, melyről sok újat megtudhatunk itt. A központ vezetett túrákat is 

szervez. Érdekes hely. Kalandozzatok a jövőben! 

Szombathely múltja a római időkre nyúlik vissza. Savaria-t Claudius császár colonia rangra emelte 

Kr.u. 43-ban, (Colonia Claudia Sabariensum) hamar egész Felső-Pannónia vallási központja 

(Pannonia Superior) lett. Ezzel megkezdődött a település mai napig tartó fejlődése. A városban 

ma is sok nyomát fedezhetjük fel e kornak. Az Iseum Savariase, Isis istennő savariai szentély 

épület együttesének bemutatott darabjai és rekonstruált tárgyai Pannónia legjelentősebb szakrális 

gyűjteményét kínálják. Legrégibbi emléke egy oltárkő, melyet Tiberius Barbius Valens Savaria 

akkori városának elöljárója, mai szóval élve polgármestere állíttatott. A Krisztus után 1. században 

fából ácsolt szentély állt már itt, melynek fellelt freskó töredékei korabeli papokat és papnőket 

ábrázolnak. A szentély az egykori kereskedelmi útvonal közvetlen közelében állt. Valójában ennek 

az útnak, a Borostyánkő útnak köszönheti a mai Szombathely is létét. Az Adriát a Balti tengerrel 

összekötő kereskedelmi út legfontosabb árucikke a borostyánkő volt. A kőért a régi népek a 

tenger kincseit, olíva olajat és olíva bogyót adtak cserébe.  

 



                            

 

 

 

 

 

A Járdányi Paulovics István Romkert Szombathely belvárosában a Székesegyház 

szomszédságában, Püspök kertben, a Mindszenty József tér 1. sz. alatt található. Az ásatásokat 

névadója vezetésével kezdték meg az 1930-as években. A romkert maradványai a Krisztus után 

50-ben alapított Colonia Claudia Savariásium épületének, útjainak maradványait tárja elénk.  Az 

akkori épületegyüttes legjelentősebb eleme a 4. században a római császárok fogadására épült 

palota. Termében maga nagy Constantin, II. Constantius és Valientianus császárok is 

megfordultak. A palota mai szemmel is hatalmas épület volt, 200x200 méteres alapterületével. 

Ennek az épületnek a nagy részét a történelem elemésztette, az épületegyüttes jelentős épületei a 

Mercurius szentély és a nyolcszögletű fürdőház.  

A Történelmi témapark (Szombathely, Aréna u. 1.):  Az interaktív kiállítás keretében az antik kor 

természettudományának tárgyaival és ismereteivel gazdagodhatunk. A kor technikai csodáit, 

tudományos eredményeit és eljárásait ismerhetjük meg. Témaparkban találunk korhű 

díszmedencét, körülötte fűszer és gyógynövénykertet, limes őrtornyot, mely a római határvonal 

őrzésére kirendelt katonák életét mutatja be. De találunk itt korabeli kovácsműhelyt, vagy épp 

ókori csigasort, mellyel annak idején a hatalmas köveket és épületelemeket mozgatták. Az állandó 

interaktív kiállításon megismerkedhetünk az ókori harci eszközökkel. A témapark 

szomszédságában találjuk a Savaria légió bemutató raktárát, az Aréna u. 8. szám alatt. Az 1. 

századi XV. Appolinaris légió teljes harci felszerelésen keresztül bepillantást nyerhetünk a római 

katonaság hétköznapjaiba. A Savaria történelmi karnevál a város kiemelkedő jelentőségű 

turisztikai eseménye, melyen megelevenedik az ókori Savaria élete, a mai modern Szombathelyi 

nagyvárosban. A Savaria Múzeum anyaga 1872 óta gyarapodik már, melynek alapját a Vasmegyei 

Régészeti Egylet 8000 darabos tárgy- és érmegyűjteménye alkotja. A kultúrpalota 1908-ban nyitja 

meg kapuit a nagyközönség előtt, a múzeum mai anyaga régészeti és néprajzi, történelmi és 

természettudományi kincsekből áll, melynek darabszáma a félmilliót is meghaladja. A múzeum a 

megye területének sokrétű történelmét mutatja be.  

 



                            

 

 

 

 

 

A Szent Márton látogatóközpont (Szent Márton u. 40., nyitva: hétfő-szombat 9-17 óráig): 

Szombathely ezer szállal kötődik a római korhoz. Itt született Szent Márton, a későbbiekben 

Európa szerte híressé vált püspök. A látogatóközpontban a római korral azon belül Szent Márton 

életével és tevékenységével ismerkedhetünk meg. Három állandó kiállítása Szent Márton és 

Savaria, Szent Márton ábrázolások Vas megyében, Szent Márton a néphagyományban. A később 

tours-i Szent Mártonként ismert püspök 316-ban született Savaria városában és igen hosszú kort 

megérve, 81 évesen Tours-ban hunyt el. A hagyomány szerint szülőházának helyén épült a Szent 

Márton templom. Márton gyermekként úgy dönt, 12 évesen felveszi a kereszténységet, fiatal 

éveiben még katonaként is szolgált a római hadseregben. 341-ben felhagy a katona élettel, amikor 

nem akar részt venni valódi harcban, mely miatt gyávasággal vádolják, melyre válaszul fegyverek 

nélkül indulna harcba. Életét ettől kezdve az egyháznak szenteli, többször jár Itáliában, 361-ben 

megalapítja Európában az első szerzetes kolostort, 371-ben Tours-ba püspökké kívánják 

választani, mely tisztséget nem akarja elfogadni, ezért a legenda szerint a libák óljában kíván 

elrejtőzni, de az állatok gágogásukkal elárulják. Mártont püspökké avatják, életét továbbiakban 

hittérítés tölti ki, útját csodás gyógyulások kísérik, melynek hatására halála után hamar szentté 

avatják. Szent Márton személye köré Európa szerte kultusz épült, a nevéhez fűződő zarándok út 

behálózza egész Európát. Szent Márton Burgenland tartomány és Franciaország védőszentje is. 

(Via Sancti Martini) Szombathelyről Szent Márton szülővárosából is több út indul közelebbi 

vidékek és távoli országok felé. Mint látjuk, igen sokrétű a lehetőségek száma. Járjuk végig a 

múzeumokat, hagyjuk, hogy kibontakozzon előttünk a hajdani római kor és annak életvitele. 

Érdekes, fejlett kor volt ez.  

Szombathelyet átjárja a római kor hangulata és történelme. Látogassuk meg ezeket a történelmi 

jelentőségű helyeket, majd írjunk rövid élménybeszámolót a látottakról! Az írásokat ki-ki olvassa 

fel maga, értékeljük és pontozzuk közösen azok színességét és érdekességét! A múzeumokban tett 

kalandozások során többször érintjük a belvárost és főterét, melyet műemlék épületek sora övez, 

közepén játékos szökőkutat találunk.  



                            

 

 

 

 

 

 

Vasi Skanzen, Vasi Múzeumfalu: (Skanzen Árpád u. 30.)  Az elmúlt 200 év népi építészete és 

életvitele elevenedik meg a múzeumfaluban.  A 39 ma itt álló épületből 27 db Vas megye 

területéről származik. A különböző tájegységek és különböző társadalmi rétegek mindennapjaiba 

és gazdálkodásába nyerhetünk bepillantást a múzeum területén.  

 

 

 

 

 

 


