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Zeleno letovanje
Zelena skupina otokov na zahodni meji

CILJNA SKUPINA PAKETA: izobražen, seznanjen sloj, od 18-ega leta naprej. Ciljna skupina
obožuje naravo, ljubi harmonijo, fizično in duševno ravnotežje. Ne hrepeni po živahnih velemestih,
nakupovalnih centrih, wellnes hotelih. Tematika paketa se popolnoma identificira z glavnim
motojem županije: Napolnitev, zdravje + energija. Če vas zanima zavest energije, zavest
prihodnosti, zavest okolja, odgovorno razmišljanje ali pa že živite tako, da vse to upoštevate, potem
imamo en odličen predlog: pridite v regijo županije Vas in razvijte vaše znanje, poglede. Medtem
se lahko napolnite s tukajšnjo čisto naravo in energijo. Lokalni produkti, zaščiteni zakladi, enkratna
diverzitetna območja, flora in favna (ki jih ne najdemo drugod), sadje (najdemo samo tukaj in so
zaščiteni), bio kmetije, bio sejmi, svež in čisti zrak, nedotakljene pokrajine, gostoljubni ljudje,
zgodovinska doživetja, dvori, gradovi, davne tehnologije, navade, energijski parki, lokalne energije,
gozdne učne poti, obiskovalni centri, razgledni stolpi, gozdovi, gozdovi in gozdovi… vse to se
dotika treh držav.
PREDLAGAN TERMIN PAKETA: 12 mesecev, posebej predlagano pa je v zgodnjem
jesenskem in spomladanskem obdobju. Turistični cilji so takrat bolj mirni, to obdobje je
primernejše za resno naziranje in sprejem vsebin. V tem obdobju je naklonjena tudi narava: ni
vročine, narava je čudovita, možni so programi na prostem in športne dejavnosti. Domače, lokalno
sadje in zelenjava sta v veliki izbiri na razpolago. Drugi primeren in predlagan termin: prvi teden
leta. To je čas zaobljub, vsak prevrednoti svoje življenje, resumira preteklo leto in realno opazuje
napake, pomanjkljivosti. Na novo odprto razmišljanje je v vseh nas bolj prisotno, kot v ostalih
dneh v letu. Narava kaže pozimi svojo drugo podobo, ki pa je tudi takrat čudovita. Prepričajte se
sami! V tej čarobni pokrajini ni sijajno le poletje, ampak tudi zima ima svoje vzdušje.
TRAJANJE PAKETA: 10 dni
NASELJA IN DESTINACIJE, KI SE JIH DOTAKNETE V OKVIRU PAKETA: Írottkő
(Kőszeg, Velem, Cák) – Güssing – Celldömölk – Őrség + jezero v Dobrovniku in energijski park
+ mreža stez, ki nudijo doživetje na območju Krajinskega parka Goričko.
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PREDLOGI - IDEJE: Pridi z javnim prevozom! Tudi v času letovanja se potepaj s pomočjo lastne
moči (peš, s kolesom) ali pa z javnim prevozom. Kupi vse lokalno! Se boš presenetil/-a, kaj vse
obstaja! Če vidiš smet v zelenju, ga prinesi do prvega selektivnega koša! Ne pij sok iz plastične
flaške, ampak iz steklenice! Na prenočišču: Ne umivaj si zobe pri tekoči vodi! Luč si prižgi, kadar
res potrebuješ! Zato ker ne kuriš ti, še zmanjkuje energije! Upravljaj z njo, kot da bi bila tvoja!
Klimo izklopi! Zauživaj lokalna živila! So zdrave, cenejše in ne škodujejo okolju.
Predlog programa:

1.dan

Güssing

Grad in mesto: Grad in razstave ter predmete, ki predstavljajo nekdanjo življenje, opazujmo tako,
da primerjamo z življenjem enega današnjega „plemiškega”, premožnega človeka ali pa samo s
svojim skromnim življenjem. Če dobro premislimo, ni sledov aristokratskega sijaja. Velika stavba
je dala dom in delo veliko ljudem, služila je zaščitnim ciljem, zgrajena je bila iz naravnih materialov
in kot vidimo, stoji še danes.

2.dan Güssing
EEE-Energijski park: avstrijska država je prepoznala zaostalost regije Burgenland, zato je pripeljala
v regijo zavestni razvoj. Tukaj se je ustanovil EEE, torej evropsko središče ponovno uporabnih
energij. Kaj to pomeni? Enote, ki pridelujejo lokalno energijo, ponovno uporabne energije, naselja,
ki so energetsko samohranilne, skupnost, ki sodeluje. Osnova vsega tega pa je „zelena masa” regije.
Delovanje celotne mikroregije zagotavljajo ponovno uporabne energije, ampak na žalost v naši
domovini še ne najdemo tak primer. Poskusimo opazovati sam sistem.

3. dan: Őrség
šotno jezerišče Szőce: (127 hektarjev, sam travnik je velik 14 hektarjev) zaščitena dolina ob vasi
skriva zaklad. Šota, kot naravni pojav, se pojavi v zelo redkih primerih. Vodo hrani potok Szőce.
Nad travnikom je sprehajalna pot, ki vsakomur nudi nepozabno doživetje. Tako blizu nikakor ne
moremo pridti enemu posebno zaščitenemu območju! Med sprehodom so na pomoč tablice, s
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pomočjo katerih spoznamo posebni rastlinski svet in njegovo delovanje. Jezero Vadása: Zanimivost
jezera je, da so ga začeli izoblikovati samo leta 1968 s povzročitvijo nabrekna potoka Vadása. Jezero
hrani nadaljnih 12 izvirov. Poreklo njegovega imena je spodobno v ljudsko pravljico: v okolici je
bilo veliko lisic, za katere se ve, da kopljejo luknje. To so storile tudi ob potoku, zato je dobilo ime
potok Vad-ásta. Jezero je sestavljeno iz dveh delov, in sicer: na obrežju nedotakljenega zgornjega
jezera je gost gozd, na obrežju večjega spodnjega jezera pa je primerno mesto za kopanje, kamping.
Vadása Camping in lesene hiše v naselju Hegyhátszentjakab sprejemajo goste na obrežju (19 lesenih
hiš in 3 hektarno naravovarstveno območje). Druga možnost prenočišča je **Savaria Vadása
Panzió, ki sprejme 54 oseb. Ob sobotah je v Őriszentpéteru sejem lokalnih produktov, ki pričakuje
kupce ob cerkvi in ima bogato izbiro. V naselju najdemo tudi kamp: Fazekas Vendégház és
Kemping. V stavbi je 10 sob in ima 37 ležišč. Ferencz Porta: No, tudi tako lahko živi…Tukaj se
lahko srečamo z načinom življenja, ki ima vzorčno vrednost, ki je že veliko ljudi navajalo k
razmišljanju in ki bo po vsej verjetnosti še veliko ljudi navajalo v prihodnosti, da katera oblika
življenja je primerna: mestni potrošnik ali podeželski proizvajalec… Tu lahko vidimo delovanje ene
kmetije v živo. Živali, vrtovi, lokalni produkti dokazujejo, da kakšne vrednosti lahko ustvari tisti, ki
izbere to obliko življenja. Tu lahko dobimo tudi prenočišče, in sicer v hišah, ki so jih poimenovali
po 7 vezirjih. Porta, ki obuja spomine preteklosti: To mesto je uresničena podeželska idila. Lokacijo
najdemo daleč od hrupa, civilizacijskega vpliva, v Szalafőju, pod hišno številko Papszer 2. Urejena
porta pričakuje svoje goste z realnimi cenami. V Števanovcih najdemo vsebine, ki so za našo voljo.
Tukaj deluje Ekoturistični Informacijski Center. Predlagajo družinski sprehod ter sprehod za
spoznavanje narave z naslovom „gozdovi-polja”. Ne odlagajmo nič, prisluhnimo njim!

4. dan: Szalafő-Pityerszer
Tukaj lahko spoznamo pametne rešitve tradicionalnega ljudskega stavbarstva, ki so lahko poučne
tudi za današnje dobro pripravljene strokovnjake. Stavbe so čudoviti primeri cenejše, ampak
energetsko učinkovite in racionalne strukture. Bližnji vrt in dvor predstavljata sredstva in rešitve
tradicionalnega, lokalnega poljedelstva ter naravno pridelane vrste.
Priprava bučnega olja: Domačija družine Balogh proizvaja pravi lokalni produkt. Iz bučnega
semena, ki ga pridobijo v tem kraju, naredijo olje. Spoznajmo tehnologijo in okuse! (Felsőszer 19/a)
V Őrségu lahko mirno šotorimo. Gozdna učna pot Sárgaliliom: Velemér-GöndörházaMagyarszombatfa (6 km-ov). Cvet si lahko pogledamo tudi v cvetlični gredi pred prenočiščem
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Cserépmadár. Prva postaja gozdne učne poti Sárgaliliom je cerkev svetega Trojstva v Veleméru.
Tura obsega muzej Sindü v Veleméru, zvonik v Göndörházi, podjetje kozjega sira (Búzás Attila,
Göndörháza), restavracijo Ginti v Magyarszombatfaju. Zaključi se hiši Fazekas tudi v tem naselju.

5. dan: Kőszeg
Zeleni otok Kőszeg in okolica. Vsepovsod gozdovi, steze, gozdne učne poti, vrtovi, parki, zaščitene
živali in rastline. Grad mesta Kőszeg, grad Jurisics: ta grad je verjetno najbolj ohranil srenjeveško
strukturo in vzdušje v regiji županije Vas. Po turškem obleganju mesta in grada Kőszeg (leto 1532)
so se bitke izognile naselju. Zaradi tega sta grad in mesto zelo bogata glede kulturnih spomenikov.
Zaščitene zgradbe, sorazmerja, zunanja in notranja struktura gradu so jasno ohranila zgodovinski
značaj. Ko so obnavljali, so vedno pazili na izvirno, strokovno delo, zato lahko še danes uživamo
lepoto zgodovinskega značaja. Mesto je dobilo v županiji Vas prvič naziv kraljevskega mesta, in
sicer leta 1328. Sto vojakov in dvesto podložnikov Miklósa Jurisicsa so zadržali turški napad, ki so
ga sestavljali janičarji (bilo jih je petnajsttisoč). Po zadnjem obsedanju, ki je bil 30. avgusta, se je
turška vojska napotila proti Dunaju, kjer se je srečala z združeno krščansko žolnirško armado.
Leta 1648 je bila zgrajena hiša Sgraffitós v renesančnem slogu. Od tega naprej je prosto kraljevsko
mesto. Mesto je vedno označevalo mešanje kultur, saj je blizu meji in še danes lahko čutimo
madžarsko-nemško-hrvaško kulturo v naselju in okolici. Mesto se od rimskih časov naprej ukvarja
z vinogradništvom in vinarstvom. Prvi pisani spomin tega najdemo leta 1279. Od leta 1740 vodijo
„Knjigo podmladkov grozdja”, ki je danes shranjena in predstavljena v muzeju grada. Pri malem
stolpu, pri izhodu ob parkirišču najdemo majhni vrt, kjer gojijo zelišča in začimbe, ter trgovino
naravnih izdelkov. Tisti, ki se zanimajo za to, najdejo izdelke še pod hišno številko Tábornokház
u. 11. Tukaj najdemo celo vrsto lokalnih izdelkov (med, lokalna vina, medenjaki, keramike, itd.) ter
cvetlice in zelišča.
Arboret Chernel vrta: Ta kraj v bližini obiskovalnega centra je imperij ptic in zaščitenih rastlin.
(zemljišče Címerpajzs). Vrt je začel leta 1898 izoblikovati István Chernel tako, da bi bil primeren
za gnezdenje ptic. Sledili so tradiciji slavnega ornitologa, Istvána Bechtolda v Kőszegu, in sedaj
deluje tukaj center, kjer skrbijo za ptice in za ponovno naselitev. Varstvo ptic tudi danes opravljajo
strokovnjaki z velikim strokovnim znanjem. Nova stavba naravovarstvenega obiskovalnega centra
István Bechtold in dragocena ter vsebinsko bogata razstava, ki je v njej, usmerjata pozornost
obiskovalcev na vrednote narave in na zavestno življenje. Razstava je igriva, interaktivna. Osrednja
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tema razstavnega prostora predstavlja življenje in življenski prostor ptic. Hét forrás (sedem izvirov)
najdemo v Kőszegi hegységu, do katerega pridemo z eno daljšo turo. Voda izvira, ki ga najdemo v
gozdu, je zelo hladna, saj je le 10 stopinj. Izvir so zgradili v današnji obliki v čast sedem vezirjev,
in sicer ob tisočletni obletnici ustanovitve države. Sedem iztokov izvira simbolizira sedem vezirjev.
Okrog njega so danes učne poti in počivališča. Je priljubljen izletniški kraj, ki leži v neposredni
bližini meje in je bil zaradi tega v času pred zamenjavo sistema dostopen le s spremljevalcem, ampak
samo za „privilegirane”. Danes je ta pokrajina simbol odprtih mejnih prehodov, kjer je bila nekoč
železna zavesa, ki je zaprla države, er. Legenda pravi, da tistemu, ki pije iz vseh sedmih vodnih
brizg, se bo uresničila ena želja. Pijmo iz vseh, ampak lahko zaželimo tudi kar sedemkrat. Gozdni
muzej (Stájer-ház) in gozdna šola: V globini gozda, na sredini gostega gozda so majhne hiše, v
katerih lahko spoznamo floro in favno Kőszegi-hegységa ter regijsko gozdarsko dejavnost.
Predlagane turistične poti : Modri znak: Krenemo iz srca mesta, izpred gradu Jurisics, nadaljujemo
na Kalvarijo, potem pokorimo Pintér tető, nato pa se spustimo v dolino Hétforrás, od koder
pozvpemo na razgledni stolp Ó-ház. V nadaljevanju se lahko spočijemo pod senčnimi drevesami
Vörös kereszta. V Stájer hiši si lahko ogledamo manjšo razstavo. Navzgor od izvira Hörmann
pridemo do našega cilja, ki je Írottkő. Znak nas vodi naprej do Bozsoka.
Zeleni znak: Od Kőszega do doline Meszes.
Rumeni znak: Kőszeg-Velem-Cák-Kőszeg, Alpannonia. Turistična pot od časa Avarov do danes
(25 km).
Gozdne učne poti: Živi gozd, Királyvölgyi naravovarstvena gozdna učna pot, gora kultur,
zgodovinska panoramska pot, Ciklámen, Csillaghúr, Írottkő, pot velikanov, turistična pot z
imenom „na sledi vode”, pot izvirov.
Razgledni stolp Ó-ház: Castrum Kwszeg ali če prevedemo v današnji jezik grad v Kőszegu. Na tej
točki je stala nekoč, v prvi polovici XIII. stoletja, meja, ki je imela zaščitni cilj.
Írottkő (883m): To je obvezno pogledati! To je najvišja točka Prekodonavja, Burgenlanda.
Razgledni stolp je bil zgrajen leta 1913 in iz njega lahko vidimo pokrajine obeh držav. Od izvira
Hörmann se podajmo peš na vrh Írottkőja, vmes pa preberimo informacije, ki so napisane na male
tablice ob peš poti. Pri razglednem stolpu pa počivajmo in uživajmo prekrasen razgled!

[Ide írhat]

6. dan: Krajinski park Goričko in Dobrovnik
V sosedstvu Lendave, v Dobrovniku najdemo park blagodejnih energetskih izžarevanj, naravnih
energij. To je naravovarstveno območje, na katerem najdemo 50 posebnih energijskih točk.
Posebne lokacije so izmerili terapevti, bioenergetiki. To je destinacija alternativnega zdravstva, kjer
se lahko v naravnem okolju napolnimo z nevidnimi energijami. So, ki verjamejo, so, ki ne verjamejo.
Ena stvar je zanesljiva, da bosta lepota narave in dober zrak vplivala pozitivno na naše zdravje,
počutje. Vodi iz naravnega vrelca kapele svetega Vida v Strehovcih pripisujejo čudežno moč.
Legenda pravi, da tisti, ki si s to vodo umije obraz, oči, bo bolj jasno videl prihodnost. Kapela je
romarski kraj. Takoj, ko prestopimo mejo, vidimo hišo Škerlak v Krplivniku, ki nam predstavlja
podeželsko življenje. Tudi tukaj se lahko veliko naučimo o tem, da kako lahko živimo skromno, a
veselo… Tu najdemo skrinjo z motivom tulipana, poljedeljska orodja tistega časa, slike, opremo za
kuhanje žganja, pohištva, šolske opreme. Pod številko 17 najdemo Eko-hišo. To je zvestna
rekonstrukcija tradicionalnega ljudskega stavbarstva. Zgrajena je bila popolnoma iz naravnih
materialov. Les, ilovica, rž. Iz teh materialov so zgradili nekoč hišo. Okoli stavbe deluje kmetija, ki
nudi vpogled v delovanje. Gojijo zelenjavo, sadje, ajdo, piro. Seveda na vzdrževalni način.
Oboževalce narave čaka gozdna učna pot Vidra ob jezeru v Hodosu. Poimenovanje vidra ni
naključno. Ta redka žival se je naselila na tem območju. Iščimo njene sledi!

7. dan: Proti domu: ogled arboreta v Jelu.

