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2016. október 8 (szombat ) 

Budapest – Őrség – Budapest 

 

Indulás: 2016. október 8. reggel  6.00 óra. 

Budapest XIII. ker. Teve u. 4-6 szám elől légkondicionált autóbusszal. 

Részvételi díj :  6000 Ft +belépőjegyek 

Jelentkezés: Név ( összes utazó név szerint ) lakcím, telefonszám megjelölésével a 
brdsz@brdsz.hu email címen. Jelentkezési határidő : 2016. szeptember 23 péntek 10 óra 

Fizetés:  Készpénz fizetés a BRDSZ Irodán Bp. VI. kerület. Benczúr u.45. IV. emelet 
szeptember 26-27.  reggel 7.00 – 14.00 óra között. 

Átutalás: NÉV, UTAZÁS, megjelölésével az alábbi számlaszámra: 

1170500822525570 

 

HEGYHÁTSZENTJAKAB 

Római katolikus templom  

 

A XIII. századi, román stílusú templomot többször átalakították, 
leginkább a XVIII. században, barokk stílusban, de az épület 
megőrizte román kori arányait, illetve déli kapuját és a 
lőrésablakokat.  
Egy korábbi leírásból tudható, hogy belseje egykor 
gerendamennyezetes volt, kórusa és szószéke fából, oltára 
pedig kőből készült. A román stílusú épületet 1738-ban az 
Esterházy család építtette át, berendezése a XVIII. századból 
származik. Az egyhajós templom oldalfalán a román stílusra 

jellemző bélletes kapu maradványai láthatók. Gazdag díszítésű rokokó oltárát Szent 
Jakab apostolt és a Szentháromságot, Szent Józsefet és Páduai Szent Antalt 
ábrázoló faszobrok díszítik. Szépek a késő barokk, faragott gyertyatartók is. Az 
épület nyugati homlokzata előtt áll a harangtorony. A sekrestyét a XIX. században 
építették hozzá. 
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MAGYARSZOMBATFA 

                               Fazekas Múzeum 

 
Egy jellegzetes parasztiparos háza táját, életformáját szemlélteti a magyarszombatfai 
fazekasház. Itt láthatók azok a korongok és edényféleségek is, amelyek a 19. század 
végétől a 20. század közepéig Szombatfán és környékén készültek. A 19. századi, 
borona- (gerenda-) falú lakóépület szobája és füstöskonyhája a szegényparasztok 
19. század végi lakását mutatja, amelyben sok az egyszerű keményfa bútor. Az 
épület legrégibb részében, a kamrában rendezték be a fazekasműhelyt. A kamra 
előtt, az udvaron áll a kerek cserépégető kemence kiégetett edényekkel. 
Fazekasműhely látogatás, vásárlási lehetőséggel. 
 
 

ŐRISZENTPÉTER 

Római katolikus templom 

Az erődített román stílusú templom 1230 körül 
épülhetett, a gótikus bővítést pedig a XIV-XV. században 
kapta. Különösen figyelemre méltó a bélletes kapuzat. A 
belső festés XVII. századi kora barokk munka.  
A templom a később elbontott szentély kivételével 
megőrizte román jellegét. A faragott kövek stílusa a jáki 
iskoláéval rokonítható. A román kori freskók nagy része 

elpusztult, csupán a déli külső falon található néhány töredék. A hajóban és a 
szentélyben látható bibliai idézetek a XVII. században készültek. Az épület a XVI. 
században a protestánsok (reformátusok) tulajdonába került, csak az ellenreformáció 
idején, 1730-ban lett ismét a katolikusoké. A templomot 1550 táján erődítménnyé 
alakították, bástyákkal, sánccal és árokkal vették körül. Ennek nyomai ma is jól 
látszanak.  

PANKASZ 

Szoknyás harangláb 

A falunak temploma nincs, de értékes műemléke az 1755-ben 
állított szoknyás harangláb. 
Az építmény fa szerkezete tölgyből készült, a harangot 
fazsindely védi, és maga az építmény rozsszalmából készült 
zsúp. 
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SZALAFŐ - PITYERSZER 

Őrségi Népi Műemlék  

  

A hagyományokat őrző településszerkezet megőrzésére 
és bemutatására jött létre Pityerszeren az Őrségi Népi 
Műemlék együttes, ahol három helyben megőrzött porta 
épületei kerülnek bemutatásra, szemléletesen példázva 
lakóik hagyományos életmódját és kulturális örökségét. 

 
 
 

 

VELEMÉR 

Római katolikus templom  

A XIII. század végén épült, a késő román és kora gótikus stílus jegyeit egyaránt 
magán viselő épületet Aquila János 1377 körül készült freskói tették világhírűvé. 
Szentélye északi oldalán gótikus fülke is látható. 

 

Aquila Jánosnak öt településen maradtak fenn munkái: 
Veleméren kívül Szlovéniában Mártonhelyen és 
Bántornyán, Ausztriában pedig Fürstenfelden és 
Radkersburgban. 
A XIX. század második felében Gózon Imre és Rómer 
Flóris hívta fel a figyelmet az akkor nagyon rossz 
állapotban lévő templomra és az ott található falképekre.  
A templom az országúttól kicsit távolabb, a falu délkeleti szélén, a temető közelében 
található. 

Szalafő-Ptyerszer 

Belépődíj: 
Felnőtt: 650,- Ft/fő 
Diák, nyugdíjas: 450,- Ft/fő 
Kedvezmények 15 fő feletti csoportok részére: 
Felnőtteknek: 550,- Ft/fő 
Diákoknak, nyugdíjasoknak: 400,- Ft/fő 

 

 


