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Vas megye déli részén járunk, az Őrség szomszédságában, a 
szlovén és az osztrák határ közvetlen közelében. Klasszikus 
vidéki térség, melyet még ma is a természetesség jellemez.  
A változatos táj, a hangulatos szőlőhegyek, a tiszta vízű pata-
kok, a fürödhető természetes vízű tavak és a zöldellő, madár-
dalos erdők mellett őseink öröksége teszi igazán egyedivé e 
helyet.  Sokszínű természeti és kulturális hagyaték köti össze 
a számtalan apró települést, s mellettük a két hangulatos 
kisváros őrzi a történelmi határvidék számos emlékét.

Sokszínűség, ízek, illatok, 
hangok, hangulatok.

Nyugalom, szabadság, 
kikapcsolódás.

Ezt kínáljuk a hozzánk betérő vendégnek.
Szeretettel várjuk Önt is  

a Vasi Hegyhát-Rábamentén! 
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A Batthyány név közel 400 esztendőn keresztül szorosan 
összefonódott Körmend történetével. A klasszikus várszer-
kezetből az évszázadok alatt az ország egyik legjelentősebb 
barokk-klasszicista stílusú kastély-együttesévé is az ő jóvoltuk-
ból épült át a város egyik fő ékessége. A 2003-ban boldoggá 
avatott Dr. Batthyány-Strattmann László – a szegények orvosa 
– nevét viseli a kastélyban működő múzeum, amelyben „Kör-
mend és a Batthyányak évszázadai” állandó, interaktív kiállítás 
kézzelfogható és maradandó élményt nyújt az idelátogatók 
számára. Az épületegyütteshez kapcsolódó kastélypark 
évszázados, hatalmas fái alatt sétálva különleges művészeti 
alkotásokkal találkozhatunk.

Körmend, 
a Batthyányak városa

Der Name Batthyány ist seit fast 400 Jahren fest mit der Geschi-
chte Körmend verbunden. Im Laufe der Jahrhunderte wurde 
die klassische Burgkonstruktion dank der Familie Batthyány 
zu einem der bedeutendsten barock-klassizistischen Schloss-
komplexe des Landes umgebaut. Heute ist das Schloss einer 
der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das im Schloss 
untergebrachte Museum, in dem die interaktive Dauerauss-
tellung mit dem Titel „Körmend und die Jahrhunderte der 
Batthyány-Familie” Besuchern handfeste und bleibende Erfa-
hrungen bietet, trägt den Namen des 2003 seliggesprochenen 
Dr. Ladislaus Batthyány-Strattmann, des Arztes der Armen und 
neben den Ausstellungen über die Geschichte der Stadt und 

der Familie Batthyány ist 
auch eine Ausstellung über 
die Geschichte der Schuhe 
zu sehen, die in Ungarn 
einzigartig ist. Wenn man 
im Park des Schlosses 
unter den jahrhunder-
tealten Bäumen spaziert, 
kann man auch besondere 
Kunstwerke besichtigen.
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Körmend die Stadt 
der Familie Batthyány



Az ősi település középkori jelentőségét földrajzi fekvésén 
túl a helyi vasfeldolgozás adta. Domonkos kolostora és 
temploma a XIII. század közepén épült, országos jelentőségű 
műemlék. Az épületegyüttesben található múzeumban 
látható a domonkos rend, illetve Vas vármegye történetét 
bemutató kiállítás, továbbá a fiatalon elhunyt Török Richárd 
szobrászművész hagyatéka. A szépen felújított Békeház – 
ahol a hagyomány szerint aláírták 1664-ben a vasvári békét 
– ma rendezvényeknek és kiállításoknak ad otthont. Vasvár 
a XIX. század közepétől Mária-búcsúiról vált szélesebb 
körben ismertté. A szentkúti ősi búcsújáró hely szépséges 
természeti környezetben kis kápolnával, faragott keresztúttal 
és kristálytiszta forrásvízzel fogadja a látogatókat. A város 
határában található a X–XI. századi határvédelmi építmény 
rekonstruált szakasza, az ún. Vasvári Sánc.

Vasvár, a megye 
államalapításkori 
központja

Die Ursiedlung war im Mittelalter neben ihrer günstiger 
geographischen Lage wegen ihrer Rolle in der Eisenverarbei-
tung bedeutend. Die Dominikanerkirche und das Kloster, die 
in Ungarn Denkmäler von großer Bedeutung sind, wurden in 
der Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut. Im Museum, welches 
sich im Gebäudekomplex befindet, sind Ausstellungen über die 
Geschichte der Dominikaner beziehungs – weise des Komitates 
Vas und den Nachlass von dem jung gestorbenen Bildhauers 
Richárd Török zu sehen. Das schön erneuerte Friedenshaus, 
in dem laut Tradition der Friedensvertrag von Vasvár im Jahre 
1664 unterzeichnet wurde, beherbergt heute Veranstaltun-
gen und Ausstellungen. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde Vasvár durch die Kirchtage, die mit der Jungfrau Maria 
verbunden sind, bekannter. Der uralte Wallfahrtsort Szentkút 
bietet den Gästen in schöner Umgebung eine kleine Kapelle, 
einen gemeißelten Kreuzweg und kristallsauberes Wasser. Die 
sogenannte Schanze von Vasvár, der rekonstruierte Teil eines 
Grenzwehrsystems aus dem 10–11. Jahrhundert, liegt an dem 
Rande der Stadt.

Vasvár, das Zentrum des 
Komitates in der
Zeit der Staatsgründung
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A térség történelmét ma is számos épített és szellemi 
örökség őrzi, így például a körmendi Batthyány-kastély és a 
benne található Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, 
ahol a család tárgyi emlékein túl, a kisváros történelmét is 
megismerhetik a látogatók. A Hegyhát szívét adó Vasvár a 
középkorban jelentős gazdasági, politikai, hadászati és vallási 
szereppel bírt, hiszen itt volt Vas vármegye központja, ennek 
tanúságtételeként láthatjuk ma a Vasvári Sáncot a Vaskapu-
val, a Városi Múzeumot és a Békeházat, ahol különleges ira-
tok, szakrális értékek és legendák őrzik a középkor emlékét.

Von der Geschichte der Region zeugen auch noch heute zahl-
reiche Elemente des baulichen und kulturellen Erbes, so der 
Schloss Batthyányi in Körmend und das darin eingerichtete 
Dr. Ladislaus Batthyány-Strattmann Museum, in dem neben 
Erinnerungsstücken der Familie auch die Geschichte der Klein-
stadt kennengelernt werden kann. Im Mittelalter spielte Vasvár, 
das Herz der Region Hegyhát, eine bedeutende wirtschaftliche, 
politische, militärische und religiöse Rolle, denn hier befand 
sich der Sitz von Komitat Vas. Von dieser Größe zeugen heute 
die Schanze von Vasvár mit dem Eisernen Tor, das Stadtmu-
seum und das Friedenshaus, wo besondere Urkunden, sakrale 
Schätze und Legenden an das Mittelalter erinnern.

A domonkos kolostor épületében – a rendtörténeti gyűjte-
ménnyel együtt – kapott elhelyezést a város helytörténeti 
gyűjteménye és a középkori megyetörténeti kiállítás. Míg az 
előbbi látványtár formájában mutatja be a város múltjának 
legértékesebb emlékeit, az utóbbi látványos rekonstrukciók 
és enteriőrökön keresztül eleveníti meg a középkor világát. 

Die ortsgeschichtliche 
Sammlung der Stadt und 
die mittelalterliche komit-
athistorische Ausstellung 
wurden – zusammen 
mit der Sammlung der 
Ordensgeschichte – im 
Gebäude des Dominika-

nerklosters untergebracht. Bis das erstere die wertvollsten 
Erinnerungen der Stadtgesichte in der Form eines Schaude-
pots zeigt, stellt die letztere die Welt des Mittelalters mittels 
spektakulärer Rekonstruktionen und Interieure dar. 

Vasvár Városi Múzeum
Stadtmuseum Vasvár
Vasvár, Kossuth Lajos u. 1.
+36 30/322-7972
www.vasvarimuzeum.hu, www.dominicana.hu
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Vasvár, mint nagy múltú egyházi központ számos egyházi mű-
emlékkel és emlékhellyel rendelkezik. A város a közelmúltig el-
sősorban, mint búcsújáróhely volt ismert, melynek legfontosabb 
elemei: a középkori eredetű temetői templom, a domonkos 
kolostor temploma a Szűz Mária-kegyszoborral és a Szentkút 
forrásával és kápolnájával. Maga a kolostorépület is kiemelkedő 
értékű műemlék, itt van elhelyezve a domonkos rend történeti 
gyűjteménye, melynek egy része kiállításként látogatható.

Domonkos kolostor
Vasvár, Kossuth Lajos u. 1.
+36 30/322-7972
info@dominicana.hu , www.dominicana.hu

Vasvár, ein kirchliches Zentrum von großer Vergangenheit 
rühmt sich mit zahlreichen kirchlichen Baudenkmälern und Ge-
denkstätten. Die Stadt war bis zur jüngsten Vergangenheit als 
Wallfahrt - sort bekannt mit den folgenden Sehenswürdigkei-
ten: die Friedhofskirche mittelalterlichen Ursprungs, die Kloster-
kirche der Dominikaner mit der Gnadenstatue der Heiligen Jung 
frau Maria, sowie der Szentkút (Heiligenbrunn) mit der Quelle 
und der Kapelle. Das Klostergebäude selbst ist ein Baudenkmal 
von herausragender Bedeutung: hier wurde die ordensge-
schichtliche Sammlung der Dominikaner untergebracht, wovon 
ein Teil in der Ausstellung besichtigt werden kann.

A Főtér közelében álló ún. Békeházban Vasi képzőművészek 
tárlata látható, az épület pincéjében pedig egy kis kiállítás a 
Vasvári béke történetét eleveníti meg.

Im sog. Friedenshaus, das sich in der Nähe des Hauptplatzes 
befindet, ist die Ausstellung der bildenden Künstler von Komitat 
Vas zu sehen, und die kleine Ausstellung im Keller des Gebäu-
des stellt die Geschichte des Friedens von Eisenburg dar.

Békeház/ Friedenshaus
Vasvár, Kossuth Lajos u. 10.
+36 30/322-7972
www.vasvar.hu 
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Körmend Város turisztikai vonzerejét alapvetően meghatároz-
za a városközpontban található Batthyány-kastély - a hozzá-
tartozó közel 40 hektáros kerttel - mely az ország 5 legjelen-
tősebb kastélyai között van. 2016 óta a kastélyban kialakított 
Batthyány Örökségközpont fogadja a látogatókat. 2004 óta 
viseli az intézmény Dr. Batthyány-Strattmann László nevét. A 
látogatók Körmend, a kastély, valamint a Batthyány család 
történetébe nyernek betekintést hét teremben, melyből négy 
a felújítás óta látogatható.  2017. decemberében újra meg-
nyitottuk a megújult Cipőtörténeti Gyűjteményünket, melynek 
többek között érdekessége az is, hogy Magyarország egyetlen 
ilyen típusú gyűjteménye. Ugyancsak 2017-ben, külső helyszí-
nen, a várkerti Vadászlakban különleges, interaktív kiállítótérrel 
gazdagítottuk a térség épített, kulturális és természeti kincse-
inek palettáját. A városi programok idején rendkívüli nyitva 
tartással, érdekes programokkal várjuk a látogatókat.

Batthyány-kastélyegyüttes 
Batthány-Schlosskomplexe
Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 3.
+36 94/410-425
muzeum.kormend@gmail.com
www.muzeumkormend.hu 

Die touristische Attraktivität der Stadt Körmend wird vom im 
Stadtzentrum befindlichen und von einem nahezu 40 Hektar 
großen Schlossgarten umgebenen Batthyány-Schloss grund-
legend geprägt, das zu den 5 bedeutendsten Schlösser Ungarns 
zählt. Seit 2016 erwartet das Batthyány Erbzentrum im Schloss 
die Besucher. Die Einrichtung trägt seit 2004 den Namen von 
Dr. László Batthyány-Strattmann. In sieben Räumen, von denen 
vier seit der Sanierung besucht werden können, können sich 
die Besucher einen Einblick in die Geschichte von Körmend, des 
Schlosses und der Familie Batthyány verschaffen. Im Dezember 
2017 haben wir unsere schuhgeschichtliche Sammlung neu er-
öffnet, die sich unter anderem auch dadurch auszeichnet, dass 

sie die einzige derartige Sammlung 
Ungarns ist. Gelichfalls 2017 wurde 
unsere regionale Angebotspalette 
von Kultur- und Naturschätzen durch 
einen einzigartigen interaktiven Aus-
stellungsraum im Freien, und zwar in 
der Jägerhütte im Schlossgarten be-
reichert. Während den Großveranstal-
tungen in unserer Stadt erwarten wir 
die Besucher mit Sonderöffnungszei-
ten und interessanten Programmen. 
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2003-ban lelték fel a templomkertben a 11. században épült, 
lakótoronnyal erődített körtemplom (rotunda) alapjait, amely 
egyedülálló látnivaló hazánkban. Az egykori Szent Márton 
plébániatemplom 1600-ban leégett, helyébe Batthyány-Stratt-
mann Ödön herceg új, egyhajós észak-déli tájolású templo-
mot épített. A templomhoz ma nemcsak Szent Márton, de a 
Batthyány család miatt is sokan zarándokolnak el.

A hangulatos hegyháti településen 
az eredeti állapotába helyreállított 
Mindszenty József bíboros, herceg-
prímás szülői háza várja a látogatókat. 
A családi körből, a szüleitől hozta 
erős hitét, hazaszeretetét, a paraszti családból származó népi 
bölcsességet, a teherbírást, az állhatatosságot. Szülői házában 
tekinthető meg a Terror Háza Múzeum „A magyarok lelkiisme-
rete, Mindszenty József (1892-1975)” című kiállítása is. 
A kiállítás megtekintése telefonos egyeztetéssel lehetséges.

Rotunda, Erődített körtemplom 
Befestigte Rundkirche
Nádasd, Kossuth u. 112.
+36 94/424-032

Mindszenty Emlékház 
és Múzeum 
Mindszenty Gedenkhaus 
und Museum
Csehimindszent, Fő u. 34.
+36 20/984-2166, +36 30/416-4535
info@mindszentyhaz.hu

2003 wurden in dem Kirchengarten die Grundrisse einer im 
11. Jahrhundert gebauten und mit einem Wohnturm befes-
tigten Rundkirche (Rotunde) gefunden, die als einzigartige 
Touristenattraktion Ungarns gilt. Die einstige Sankt Martin 
Pfarrkirche ist 1600 abgebrannt, an ihre Stelle ließ Fürst 
Ödön Batthyány-Strattmann eine neue, auf Nord-Süd-Ach-
se gebaute Kirche bauen. Die Kirche ist für Pilger nicht nur 
wegen des heiligen Martin, sondern auch wegen der Familie 
Batthyány attraktiv.

Besuchern offenbart sich das in seinem Originalzustand 
hergestellte Geburtshaus des Bischofs und Fürstprimaten. 
Er brachte seinen starken Glauben, seine Heimatliebe von 
seinen Eltern, ebenso wie seine Ausdauer, Standhaftigkeit 
und Weisheit. Die Ausstellung des Museums Haus des Terrors 
„Das Gewissen der Ungarn, József Mindszenty (1892–1975) 
ist in seinem Geburtshaus zu besichtigen. Der Besuch der 
Ausstellung ist nach telefonischer Vereinbarung möglich.

1312



A Szentkúti ősbükkös szépséges természeti környezetben 
kápolnával, úgynevezett lourdes-i barlanggal, kristálytiszta 
forrásvízzel – melyhez legenda is társul – fogadja a látogató-
kat. Augusztusban a Nagyboldogasszony búcsú, szeptember 
elején pedig a Mária-napi búcsú alkalmából zarándokok ezrei 
keresik fel a kegyhelyet.

Az első írásos emlék a forrásról 1248-ból, a pontos, hiteles és 
új adat, 1864-ből származik. Egyes írásból tudhatjuk, hogy ré-
gebben a falusiak és a környékbeliek korsókkal, kancsókkal fel-

szerelkezve jöttek a forrás-
hoz és vittek haza a vízből, 
mivel az a hír járta, hogy 
a forrás vízének gyógyító 
hatása van, elsősorban az 
anyaméhrák gyógyítására 
szolgál.  A folyamatos fel-
újításoknak és a falubeliek 
összefogásának köszönhe-
tően rendezett természeti 
környezet, nyugalom és 
kialakított pihenőhely várja 
a zarándokokat. Mára 
a Miród-forrás kegyhely 
a Mária út részeként a 
térség jelentős turisztikai 
látványossága lett.

Der Buchen-Urwald von Szentkút erwartet die Besucher in 
einer wundervollen Naturumgebung mit der Kapelle, der 
Lourdesgrotte, kristallklarem Quellwasser und der damit 
verknüpften Legende. Tausende von Pilgern suchen den 
Wallfahrtsort auf: im August beim Kirchweihfest Mariä 
Himmelfahrt und Anfang September beim Kirchweihfest 
Mariä Geburt.

Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen stammen aus 1248, 
und die genauen, zuverlässigen und neuen Angaben aus 
1864. Einige Schriften besagen, dass die Einwohner des 
Dorfes und der Umgebung einst mit Krügen und Eimern zur 
Quelle kamen und das Wasser nach Hause mit sich trugen, 
denn es ging das Gerücht um, dass das Quellwasser eine 
heilende Wirkung habe und diene vor allem zur Heilung von 
Gebärmutterhalskrebs. Dank den ständigen Renovierungen 
und dem Zusammenschluss der Dorfbewohner erwartet 
jetzt ein Ruheplatz in schöner und ruhiger Naturumgebung 
die Besucher. Der Wallfahrtsort Miród-Quelle ist als Teil des 
Marienweges nunmehr eine bedeutende Touristenattraktion 
der Region.

Vasvár, Szentkút
Heiligenbrunn Vasvár
GPS: 47.046971, 16.788515

Miród-forrás, Mária kegyhely
Miród-Quelle,  
Maria-Wallfahrtsort
Kemestaródfa, GPS: 46.999041, 16.503982
 +36 30/300-1661
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Das bebaute Erbe der Region versetzt die Besucher bis in die 
Zeit der Staatsgründung zurück. Von unseren Kirchen aus 
der Árpádenzeit hebt sich die Romanikkirche von Döröske 
aus dem 13. Jahrhundert heraus, die am nördlichsten Punkt 
des Dorfes, im alten Friedhof, am Rande eines gegen die 
Raab steil abfallenden Berghanges steht, von dem man eine 
wunderschöne Aussicht auf das Tal hat. Weitere Kirchen 
aus der Árpádenzeit können wir in Alsóújlak, Vasalja und 
Magyarszecsőd finden. 
Rönök ist für ihre Szent-Imre-Kirche [St. Emmerichskirche] 
bekannt, die sich an der ungarisch-österreichischen Gren-
ze befindet. Infolge ihres schweren Schicksals sowie einer 
grenzüberschreitenden Renovierungsarbeit wird die Kirche, 
die sich in einem wunderschönen Waldgebiet versteckt 
hält, von Gläubigen beider Länder gemeinsam verehrt und 
bei heiligen Messen gemeinsam aufgesucht. Die Besonder-

heit der Szent-Erzsébet-Kirche [St. 
Elisabeth-Kirche] von Körmend be-
steht darin, dass eine Ausstellung im 
Oratorium die Tätigkeit von Ladislaus 
Batthyány-Strattmann darstellt. 

Information über die Besichtigung 
des Oratoriums unter der 
Telefonnummer: +36 94/410-172 
oder der E-Mail-Adresse: 
kormend@martinus.hu

A térségben fellelhető építészeti örökségek egészen az állama-
lapításig repítik vissza a látogatót. Árpádkori templomaink közül 
kiemelkedik a Döröskén található, 13. századi román stílusú 
templom, amely a falu legészakibb pontján a régi temetőben 
áll, a Rába völgyére meredeken leszakadó hegyoldal peremén, 
ahonnan szép kilátás nyílik a völgyre. További Árpádkori temp-
lomok találhatók Alsóújlakon, Vasalján és Magyarszecsődön. 
Rönök híressége a magyar-osztrák 
határon található Szent Imre temp-
lom. A csodás erdei környezetben 
megbújó templom hányattatott sor-
sa, majd a két nemzet összefogásán 
alapuló renoválás eredményeként ma 
közösen tisztelik mindkét ország hívei 
a helyet és közösen vesznek részt a 
szertartásokon is. 
A körmendi Szent Erzsébet 
templom különlegessége az ora-
tóriumban található kiállítás, amely Dr. 
Batthány-Strattmann László munkássá-
gát mutatja be.

Az Oratórium megtekintésével 
kapcsolatosan érdeklődni 
a +36 94/410-172 telefonszámon 
vagy a kormend@martinus.hu
e-mail címen lehet. 
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A barátságos falvak gondosan őrzik a 
népi mesterségek, a hagyományok és 
a népi építészet fennmaradt emlékeit. 
A szépen felújított parasztházakban 
több helyen falusi vendéglátók várják 
a vendégeket, ezáltal a látogatóknak 
lehetőségük nyílik megkóstolni a he-
lyi gasztronómiai különlegességeket. 
A tájházak, haranglábak, szőlőhegyi 
présházak ízelítőt adnak a térségi 
kultúra mindennapjaiból.

Oszkó környékén több száz éves tradíciója van a szőlőműve-
lésnek. Az 1700-as évektől vannak jelen a szőlőhegyen a ha-
gyományos építésű borona-, fonott- és vert falú, zsúpfedeles 
présházak. A Hegypásztor Pincék között járva megtudhatjuk, 
mi is az a paticsfal, a bálványos faprés, a „kölkes” fazár, a tóka 
és hogyan készül a zsúptető. 

Das Gebiet um Oszkó verfügt über eine Weinbautradition von 
mehreren hundert Jahren. Auf dem Weinberg gibt es seit dem 
18. Jh. traditionelle Strohdach-Presshäuser mit geflochtenen 
und mit Lehm beworfenen Holzblock-Wänden. In der Nähe 
der Weinkeller erfährt man was eine mit Lehm-Häcksel-Ge-
misch verputzte Wand, eine Hengstpresse, ein Holzschloss 
oder ein sog. „Tóka“ bedeutet, oder wie man ein Haus mit 
Strohdach bedeckt.

Die gastfreundlichen Dörfer bewahren erhalten gebliebene  
Erinnerungen an die authentische Handwerkskunst, die 
Traditionen und die Volksarchitektur. Mehrere wunderschön 
renovierte Bauernhäuser stehen Gästen gerne zur Verfügung, 
wodurch Besuchern die Gelegenheit geboten wird, die Spezia-
litäten der lokalen Gastronomie zu entdecken. Heimatmuseen, 
Glockentürme und Presshäuser auf dem Weinberg gewähren 
uns einen Einblick in den Alltag der regionalen Kultur.

Népi örökségek,
élő hagyományok
Immaterielles Kulturerbe,
lebendige Traditionen

Hegypásztor Pincék,  
Die Weinkeller 
des Zivilvereins 
Hegypásztor Kör 

Oszkó szőlőhegy / Oszkó Weinberg
GPS: 47.043540, 16.902480
+36 30/151-6124, hegypasztor@oszko.hu
www.hegypasztor.hu
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A berendezett parasztház és portájának épületei a Vasi- 
Hegyhát népi hagyományait örökíti meg. A lakóépület 
legértékesebb része a szíves, tulipános mintájú festett, fara-
gott deszkaoromzat, amely a virágos népi reneszánsz szép 
példája. A lakóház 1891-ben épült. A környéken valaha 
általánosan elterjedt festett, faragott faoromzatú lakóházak 
egyetlen, eredeti helyén fennmaradt példánya az épület.  
A Tájházban magyar nyelvű tárlatvezetés a +36 30/596-6306 
telefonszámon kérhető.

A Csodaszarvas Tájpark célja, hogy a gyermekek és rajtuk ke-
resztül a családok olyan szabadidős élményt kapjanak, amiben 
megjelenik a Rába-parti környezet adta természet közeliség, az 
épített környezeten keresztül a néprajzi örökség, a szolgáltatáso-
kon keresztül – népi játékok, kézművesség, táncház – pedig az 
érték- és hagyományőrzés. Ezen keretek között iskolai osztályki-
rándulásoknak ad helyet a Tájpark, de a napi látogatók, szálló-
vendégek, céges csapatépítések résztvevői is élvezhetik egész 
éven át a széleskörű szolgáltatásokat – éttermi szolgáltatástól az 
erdei drótkötélpályáig. Állatsimogató, vadaspark, disznóárok és 
bivaly rezervátum is várja az ide érkezőket.

Das eingerichtete Bauernhaus und die restlichen Hofgebäude 
sind ein Zeugnis der traditionellen Architektur der Vasi-Hegy-
hát Region. Der wertvollste Bestandteil des Wohngebäudes ist 
das mit Herzen und Tulpen bemalte und geschnitzte Giebel-
brett - ein schönes Beispiel für die Bauernrenaissance mit 
Blumenmotiven. Das Wohnhaus wurde 1891 gebaut. Es ist 
das einzig erhalten gebliebene und an seiner ursprünglichen 
Stelle stehende Exemplar der einst in der Region üblichen 

Wohnhäuser mit bemalten 
und geschnitzten Giebel-
brettern. Eine Führung in 
ungarischer sprache im 
Landschaftshaus kann 
unter der telefonnummer 
+36 30/596-6306 gebucht 
werden.

Hegyhátszentpéteri Tájház
Das Landschaftshaus  
von Hegyhátszentpéter
Hegyhátszentpéter, Béke u. 86-88.

Csodaszarvas Tájpark
Landschaftspark Csodaszarvas
Rábahídvég, GPS: 47.066755, 16.731288
+36 30/870-0786 • info@csodaszarvastajpark.hu
www.csodaszarvastajpark.hu

Die Grundidee der Eigentümer bei der Gründung des Land-
schaftsparks Csodaszarvas bestand darin, den Kindern und 
durch ihnen den Familien ein Freizeiterlebnis anbieten zu 
können, in dem die Naturnähe des Raabufers, das volkskund-
liche Erbe durch die bebaute Umwelt und das Bewahren von 
Werten und traditionen durch unsere Dienstleistungen – volks-
tümliche Kinderspiele, Handwerk, Volkstanzen – erscheinen. 
Mit seinem Angebot eignet sich der Landschaftspark ideal 
als Schauplatz für Klassenausflüge, aber auch Tagesbesucher, 
Übernachtungsgäste und Teilnehmer von Teambildungsaktivi-
täten können unsere breite Angebotspalette – von Gastrono-
mie bis zum Waldseilgarten – durch das ganze Jahr genießen. 
Streichelzoo, Wildpark, Schweinegraben und Büffelreservat 
warten auf die Besucher.
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Das Landschaftsbild der Region Vasi-Hegyhát, die Gewohn-
heiten und Traditionen der Einheimischen werden von jahr-
hundertealten Weinbergen geprägt, die sich meistens einige 
Kilometer von den Dörfern entfernt liegen. In der Region 
sind hunderte Presshäuser von traditioneller Konstruktion zu 
finden, die durch die Anwendung von für die Region bezeich-
nenden Materialien erbaut wurden. Auf den stimmungsvollen 
Weinbergen gibt es bis heute ein aktives Gemeinschaftsleben: 
traditionelle Weinlese, Veranstaltungen der Offenen Keller, 
Wandertouren oder sogar Sommerlager. Den Besuchern bie-
ten bei den Veranstaltungen lokale Winzer ihre
 Weine und die Frauen ihre Köstlichkeiten aus 
dem Bauernofen oder dem Kochkessel an.

A szőlőhegyek világa
Die Welt der Weinberge

Aktívan működő szőlőhegyek a Vasi-Hegyhát területén:
Aktive Weinberge auf dem Gebiet der Region Vasi-Hegyhát:

Alsóújlak, Bérbaltavár, Csehimindszent,  
Döröske, Gersekarát, Nagytilaj, Nádasd, 
Olaszfa, Oszkó, Petőmihályfa, Vasvár

A Vasi-Hegyhát tájképét, a helyiek szokásait és hagyományait 
meghatározzák a többszáz éves szőlőhegyek, melyek általában a 
falvaktól néhány kilométerre találhatók. A tájegységre jellem-
ző építési anyagok használatával zsúpfedeles, hagyományos 
szerkezetű présházak százai találhatók meg a térségben. A han-
gulatos szőlőhegyeken a mai napig aktív közösségi élet zajlik, 
hagyományos szürettel, nyitott pincés rendezvényekkel, túrákkal 
vagy éppen nyári táborokkal. A rendezvények alkalmával helyi 
borászok a boraikat, az asszonyok pedig a kemencében, bog-
rácsban készült finomságokat kínálják az ide érkezők számára.
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Európa egyik legszebb arborétumát Dr. Ambrózy-Migazzi 
István gróf hozta létre, aki autodidakta módon kora egyik 
legnagyobb botanikusává képezte magát. Ars poeticája az 
„örökké zöldellő kert” volt. Kám községtől a 8-as számú főút-
ról 3,7 km megtételével érhetjük el a Jeli Arborétumot, amely 
szemkápráztató rododendronjairól (havas szépe) országosan 
ismert, de figyelmet érdemelnek örökzöldjei és a foltokban 
megőrzött eredeti növénytakarója is. A Kaponyás-patak 
völgyében az erdészek által kialakított tájövezetek részen a 
látogatók a világ 10 különböző erdőrészletét ismerhetik meg, 
melyben számos mamutfenyő található, illetve a japán erdő-
folt a bambusz folttal. A rhododendronok mellett magnóliák, 
japáncseresznyék és hortenziák is díszítik a kertet, de csodás 
kilátás nyílik a kilátóból és a lombkoronasétányról is.

Graf Dr. István Amrózy-Migazzi, der sich autodidaktisch zu 
einem der größten Botaniker seiner Zeit machte, schuf eines 
der schönsten Arboreten Europas. Sein Motto war der „immer 
grüne Garten“. Legt man 3,7 km von der Gemeinde Kám von 
der Hauptstraße 8 zurück, gelangt man in das Arboretum zu 
Jeli, welches wegen seiner atemberaubend schönen Rhododen-
dren ungarnweit bekannt ist, aber auch die Immergrünen und 
die fleckenweise noch bestehende ursprüngliche Flora sind be-
merkenswert. In dem Tal des Kaponyás-Bachs können Besucher 
in den von Förstern gestalteten Landschaftsgürteln Waldteile 
aus 10 verschiedenen Regionen der Welt kennenlernen, wobei 
der Wald der Riesen, in dem sich zahlreiche Mammutfichten 
befinden, bzw. der japanische Waldfleck mit den Bambussen 
sind besonders interessant. Neben Rhododendren zieren auch 

Japanische Blütenkir-
schen und Hortensien 
den Garten, aber es brei-
tet sich ein wunderbares 
Panorama auch von dem 
Aussichtsturm und dem 
Wipfelwanderweg aus.

Jeli Arborétum
Jeli Arboretum
Der Zaubergarten
Vasvári Erdészeti Igazgatóság,
Vasvár, Petőfi Sándor u. 80.
Ruborits Tamás
+36 30/649-9570, +36 94/572-060
ruborits-tamas@vasvar.szherdeszet.hu
www.jelivarazskert.hu
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Vizek világa
Die Welt der Gewässer

A Vasi Hegyhát-Rábamentén csodálatos tavak és természetes 
vadvizek találhatóak, melyek ideálisak sporthorgászatra is. 
A térségbe érkező turistáknak lehetőségük van turista állami 
jegyet és napi jegyet váltani. 
További információ: www.vasivizeken.hu

A Vasi Hegyhát-Rábamente természetes tavai közül némelyik a 
horgászat mellett a nyári időszakban stranddal is várja a felfris-
sülni vágyókat. 

In der Sommerzeit erwarten einige der natürlichen Seen in 
der Region Vasi Hegyhát-Rábamente die Erfrischung-Suchen-
den neben der Sportfischerei auch mit einem Badestrand.

Szajki-tavak, Szajki-tavak Kalandpark
Die Szajki-Seen, Der Abenteuerpark Szajki-Seen
Hosszúpereszteg, GPS: 47.055354, 17.009255
www.szajkitavak.hu, www.szajkikaland.hu  

A tavakon nyáron vízi biciklizni, csónakázni lehet, télen pedig a 
korcsolyázók számára nyújt sportolási lehetőséget a víztükör.  
A tavak mellett található Kalandpark egy „nagy játszóteret”, er-
dei drótkötélpályákat takar, ahol minden korosztály megtalálhat-
ja a számára megfelelő élményt nyújtó szórakozási lehetőséget. 
Im Sommer kann man auf den Seen Ruder- und Tretbootfahren 
und im Winter bietet der gefrorene Wasserspiegel beste Sport-
möglichkeiten für Eisläufer. Der an den Seen gelegene Aben-
teuerpark beinhaltet einen „großen Spielplatz”, einen Waldseil-
garten, der für jede Generation spannende Erlebnisse bietet.

Vadása-tó/ Vadása-See
Hegyhátszentjakab, GPS: 46.876375, 16.551906, www.vadasa.hu

A tó országszerte híres, kirándulók, turisták, fürdőzők és horgá-
szok is látogatják. Az Őrségre jellemző természet és a nyugodt, 
idilli környezet miatt gyakran keresik fel a tavat a túrázók, 
kerékpárosok és fürdőzők is. 
Der See ist landesweit bekannt und wird von Ausflüglern, 
Touristen, Badegästen und Anglern oft aufgesucht. Die für die 
Őrség-Region typische naturlandschaft und die ruhige, idylli-
sche Umgebung lockt viele Wanderer, Radfahrer und Bader an. 

In der Region Vasi Hegyhát-Rábamente gibt es wundervolle 
Teiche und natürliche Wildwasser, die sich ideal für die sport-
fischerei eignen. Für Touristen, die unsere Region besuchen, 
besteht die Möglichkeit einen staatlichenTtouristen-Fischerei-
schein oder einen tages-Fischereischein zu kaufen.
Weitere Information: www.vasivizeken.hu 

Farkincás Horgásztó / Angelteich „Farkincás”
Püspökmolnári, GPS: 47.099587, 16.818412
Halőrház: +36 30/463-8876
farkincasto@gmail.com, www.farkincasto.hu

Fish-Farm Horgásztó / Angelteich „Fish-Farm”
Zsennye, GPS: 47.123518, 16.818341
+36 20/3260-986, www.zsennyehorgaszto.hu
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Szentkút Fürdő
Szentkút-Bad
9800 Vasvár, Fürdő u.
titkarsag@vasvar.hu, www.vasvar.hu 

Vasi Hegyhát Kneipp térség
Kneipp Region Vasi Hegyhát

Páratlan természeti környezetben – a szentkúti ősbükkös tövében 
– kiépített családias hangulatú fürdőben a három, vízforgató be-
rendezéssel ellátott medence fiatalok és idősek igényeit egyaránt 
kielégíti. A feszített víztükrű termál-, pancsoló-, valamint úszóme-
dence kristálytiszta vize 2500 méter mélyről ered. A régióban a 
legkedvezőbb belépőjegyárakkal várják vendégeinket.

Nyári nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig: 10–19 óráig. 
A fürdő a téli időszakban zárva tart.

Magyarország egyetlen Kneipp-módszerre épülő témaútja a 
Vasi Hegyháton várja az érdeklődőket. A Sebastian Kneipp által 
az 1800-as években kidolgozott egészségmegőrző- és termé-
szetgyógyászati módszer 5 alapeleme a víz, a gyógynövények, a 
táplálkozás, a mozgás és a lelki egyensúly. 

Der einzige Themenweg Ungarns, der auf die Kneipp-Methode 
aufgebaut wurde, heißt Interessierte in 13 Gemeinden an 19 
Schauplätzen willkommen. Die fünf Säulen der von Sebastian 
Kneipp im 19. Jahrhundert entwickelten Methode zur Gesund-
heitserhaltung und Naturheilkunde sind: Wasser, Heilpflanzen, 
Ernährung, Bewegung und Balance. 

Ajánlott Kneipp objektumok / Empfohlene Kneipp-Objekte: 

• Hegyhátszentpéter, Béke u. 11.
• Oszkó, GPS: 47.043319, 16.902338
• Petőmihályfa, Kossuth u. 3.

Kiemelt Kneipp objektum / Wichtigste Kneipp-Objekte:

•  Kneipp Vizesház / Kneipp Wasserhaus 
Olaszfa, József Attila u. 1.

A helyszínek egyénileg, autóval vagy kerékpárral egyaránt 
megközelíthetők. / Die Schauplätze sind individuell – auch mit 
dem Auto oder dem Fahrrad – zugänglich.

További információ/ Weitere Informationen:
www.vasihegyhat-rabamente.hu 

In einer einzigartigen Naturlandschaft, am Fuße des Bu-
chen-Urwaldes Szentkút, befindet sich das Bad mit echter 
Familienatmosphäre, das mit seinen drei Becken mit Wasser-
aufbereitung die Wünsche aller Generationen erfüllt. Das 
kristallklare Wasser des Termal-, Plantsch-, und Schwimm-
beckens mit gespanntem Wasserspiegel entspringt aus 
einer Tiefe von 2.500 Metern. Wir können unseren Gästen 
günstige Eintrittskarten in der Region anbieten.

Öffnungszeiten im Sommer: Montag–Sonntag: 10–19 Uhr. 
Das Bad ist über die Winterzeit geschlossen!
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Helyi ízek, gasztronómia
Lokale Geschmäcke, 
Gastronomie

A Vasi Hegyhát-Rábamente tér-
ségének gasztronómiáját a helyi 
ízek, a szívélyes vendéglátás és 
a hagyományos falatok jellem-
zik. A helyi termelők folyamatos 
fejlődésének köszönhetően kiváló 
hús- és tejtermékek, sütemények, 
lekvárok, mézek és pálinkák várják 
az ide érkezőket.

Die Gastronomie der Region Vasi Hegyhát-Rábamente wird 
von einheimischen Geschmäcken, liebevoller Gastfreundschaft 
und traditionellen Leckerbissen geprägt. Infolge einer stän-
digen Entwicklung unter den lokalen Erzeugern können den 
Besuchern heute bereits ausgezeichnete Fleisch- und Milch-
waren, feine Backwaren, hausgemachte Marmeladen, Honige 
und Pálinka-Getränke angeboten werden.

Csodaszarvas Tájpark
Landschaftspark Csodaszarvas 
Rábahídvég, 
GPS: 47.066755, 16.731288
+36 30/870-0786
info@csodaszarvastajpark.hu
www.csodaszarvastajpark.hu

Őshonos Állatpark
Einheimischer Tierpark
Varga Károly, tulajdonos
Alsóújlak, Csurgó u. 38.
+36 30/490-1113
terka59@freemail.hu

Fukszberger Méhészet
Fukszberger Imkerei
Vasvár, Alkotmány u. 77.
+36 30/682-1655, +36 30/592-7638
fuxi82@gmail.com
www.mezbolt.hu

Birkás Pálinkaház
Birkás Pálinka-Haus 
und Konferenzsaal
Győrvár, 435. hrsz
+36 30/375-2267
info@birkaspalinka.hu 
www.birkaspalinka.hu

GAALA Házi ízek
GAALA häusliche Geschmäcke
Gaál Angelika 
+36 30/210-7594
angelism@freemail.hu 
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Borászok, nyitott pincék
Winzer, offene Kellertüren

A hegyháti szőlőhegyeken termelő borászok ízletes borai elő-
zetes bejelentkezés alapján kóstolhatók meg, illetve a műem-
lék pincék is előzetes bejelentkezés alapján látogathatók.

Auf den Weinbergen in der Hegyhát können die feinen 
Tropfen der Winzer ohne Voranmeldung verkostet bzw.  
die Kellergebäude unter Denkmalschutz ohne Voranmeldung 
besichtigt werden.

OSZKÓ SZŐLŐHEGY/ WEINBERG OSZKÓ
Hegypásztor Pincék / Die Weinkeller vom Hegypásztor Kör
GPS: 47.043540, 16.902480, +36 30/151-6124
hegypasztor@oszko.hu 

OLASZFA SZŐLŐHEGY / WEINBERG OLASZFA
Varga Zoltán
GPS: 47.019721, 16.905467, +36 30/927-9604

PETŐMIHÁLYFA SZŐLŐHEGY / WEINBERG PETŐMIHÁLYFA
Kovács Ernő
GPS: 46.991075, 16.764164, +36 30/296-5196
Herczeg Gyula
GPS: 46.991468, 16.766720, +36 30/944-2190
Gaál Tibor GPS: 46.992375, 16.764203, +36 30/771-7332

CSEHIMINDSZENT SZŐLŐHEGY 
WEINBERG CSEHIMINDSZENT
Fukszberger Imre
GPS: 47.044632, 16.941073, +36 30/416-4535

Határmenti Vinotéka, Pannon Helyi Termék Bolt
Vinothek an der Grenze, Geschäft 
für Pannon Regionalprodukte
Oszkó, Molnár Antal u. 4.
+36 30/151-6124, hegypasztor@oszko.hu
www.hegypasztor.hu/mit-kinalunk-neked/programok/vinoteka 

Előzetes bejelentkezés alapján! / Jederzeit nach Voranmeldung!
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Eine Besonderheit der Projektregion sind die zahlreichen 
idyllischen Weinkeller (auch „Kellerstöckl“ genannt). In der 
Weinidylle und auf der ungarischen Seite zB. in Vasi Hegyhát 
befinden sich mehr als 1.000 dieser Gebäude, von denen 
kaum eines noch für ihre ursprüngliche Bestimmung des 
Weinbaus Verwendung findet. Lediglich eine sehr geringe Zahl 
der historischen Weinkeller wird derzeit touristisch genutzt 
und als Kellerstöckl-Apartments vermietet. 

Projektbemutató 
Projektbeschreibung
Weinidylle ATHU 49

Weiters besteht die Notwendigkeit die touristischen Angebote 
der Projektregion stärker grenzüberschreitend miteinander zu 
vernetzen, entsprechend den heutigen Gästebedürfnissen zu 
attraktiveren und gemeinsam an der Entwicklung einer grenz-
überschreitenden Weinerlebnisregion zu arbeiten. Durch die ge-
meinsame Aufbereitung des Natur- und Kulturerbes und die Ent-
wicklung von grenzüberschreitenden touristischen Angeboten 
sollen mehr internationale Besucher in die Projektregion kom-
men und die Nächtigungszahlen erhöht werden. Alle touristisch 
relevanten Angebote und Leistungen der grenzüberschreitenden 
Region werden zu einer Weinerlebnisregion verbunden. 

Szükség van továbbá a turisztikai ajánlatok erősebb há-
lózatosodására, a mai vendégigényekhez alkalmazkodva 
ezek attraktívabbá tételére és közösen egy határon 
átnyúló borélmény-régió kifejlesztésére. A természeti- 
és kulturális örökség közös előkészítése és határon 
átnyúló, értékesíthető kínálatok kidolgozása hozzájárul 
ahhoz, hogy a projektrégióba még több látogató érkez-
zen, és a vendégéjszakák száma növekedjen. 

A projektrégió egyik különlegessége, hogy számtalan idilli 
kis pincécske található a dombvidéken (ezek „Kellerstöckl“-
ként is ismertek). A Weinidylle tagtelepülésein (Ausztria) és 
magyar oldalon például a Vasi Hegyháton több mint 1000 
ilyen épület található, amik közül már csak kevés őrzi eredeti 
présház funkcióját. Jelenleg a hagyományos borospincék igen 
alacsony számban működnek szálláshelyként, illetve kerülnek 
bérbeadásra pince apartmanként. 
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Szabadtéri Múzeum | Freilichtmuseum Ensemble
Gerersdorf, 66c
freilichtmuseum.gerersdorf@aon.at 
www.freilichtmuseum-gerersdorf.at 

Pincesor, bemutató pince
Kellerviertel Heiligenbrunn, Schaukeller
Heiligenbrunn, GPS: 47.029560, 16.415302
post@heiligenbrunn.bgld.gv.at 
http://www.heiligenbrunn.at/

Güssingi vár | Burg Güssing
Güssing, Batthyány u. 10.
office@burgguessing.at 
www.burgguessing.at

Szabadtéri múzeum | Weinmuseum Moschendorf
Moschendorf, Weinstraße 1.
schlaffer.peter@gmail.com 
www.weinbaumuseum.at 

Mezőgazdasági Múzeum | Landtechnikmuseum
St. Michael, Schulstraße 12.
info@landtechnikmuseum.at 
www.landtechnikmuseum.at 

Vízi élményvilág Südburgenland
Wassererlebniswelt Südburgenland
Eberau, Wasserwelt 1.
office@wassererlebniswelt.at 
www.wassererlebniswelt.at 

Sehenswürdigkeiten in der 
Weinidylle Südburgenland

Látnivalók a Weinidylle 
Natúrpark területén
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Csodaszarvas Panzió és Tájpark 
Rábahídvég, GPS: 47.066755, 16.731288
+36 30/870-0786
info@csodaszarvastajpark.hu
www.csodaszarvastajpark.hu

Boglárka Vendégház
Vasvár, Nagymákfa u. 28.
+36 20/327-4025
boglarkavendeghaz@gmail.com 
makfaiboglarka.hu 

Nyírfa Apartman
Döröske, Fő u. 40.
+36 20/466-8141
info@nyirfaapartman.hu 

Karát-Lak
Gersekarát, Petőfi u. 7.
+36 30/561-0217
karat-lak@freemail.hu 
www.karatlak.extra.hu 

Unterkünfte in der Vasi  
Hegyhát-Rábamente Region

Szállások a Vasi Hegyhát-
Rábamentén
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Kuruc-tó Győrvár Horgász
és Szabadidőpark
Győrvár, 070 hrsz.
+36 30/994-1710
kuructogyorvar@gmail.com 
www.kuructogyorvar.hu 

Hegypásztor Pincék
Oszkó
GPS: 47.043540, 16.902480
+36 30/151-6124
hegypasztor@oszko.hu 
www.hegypasztor.hu 

Csurgóparti Vendégház
Alsóújlak, Kossuth u. 29.
+36 20/959-7505
horvathnetm52@freemail.hu 
www.csurgoparti.hu

Unterkünfte in der Vasi  
Hegyhát-Rábamente Region

Szállások a Vasi Hegyhát-
Rábamentén

Garamszegi Vendégházak 
Csehimindszent, Kishegy u. 9.
Hosszúpereszteg, Szajki-tavak 0371 hrsz.
+36 30/518-7399
bertha.juliaa@gmail.com 
www.takarmanyszerviz.hu/vendeghazak
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Gerendás Vendégház
Sótony, Kossuth u. 3/A, +36 30/902-1699
bivexkft@gmail.com 

Varga-Farm Vendégház
Vasvár, 060/13/A hrsz., +36 30/527-4475

Szentkút Patak Szálló
Vasvár, Dr. Tretter László u. 8.
+36 70/605-6325, +36 70/265-9871
carlos570521@msn.com 

Siggi Vendégház
Szőce, Kölcsey Ferenc út 144.
s.hagemann@gaponline.de 
www.ferienhaus-siggi.com 

Harmatcsepp Vendégház
Kercaszomor, Fő út 65.
+36 30/456-6007
kercaszomorvendeghaz@gmail.com 
www.harmatcsepp-vendeghaz.hu 

Unterkünfte in der Vasi  
Hegyhát-Rábamente Region

Szállások a Vasi Hegyhát-
Rábamentén
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Nádkunyhó Vendégház
Hegyhátszentjakab, Dózsa út 4., +36 70/210-5602
nadkunyho@gmail.com 
www.nadkunyho.hu 

Nagymákfai Erdei Iskola és Turistaszállás
Vasvár, Nagymákfa u. 32.
+36 30/309-2440
szallas@nagymakfa.hu 

Unterkünfte in der Vasi  
Hegyhát-Rábamente Region

Szállások a Vasi Hegyhát-
Rábamentén

Körtike Gerendaházak
Szaknyér, Petőfi Sándor u. 58-60.
+36 30/910-8771
kortike777@gmail.com 
www.kortikegerendahaz.hu 

Szent György Ifjúsági Szálló
Oszkó, Rákóczi u. 49.
+36 30/234-4198
oszkomuvelodesihaz@gmail.com 



Aratónap / Erntetag (Olaszfa)
Alterába fesztivál / Alterába Festival (Körmend)
Vadása Derbi / Vadása Derby (Hegyhátszentjakab)
Bagolytúra / Eulentour (Nádasd)
Hegyháti Napok / Hegyháter Tage (Vasi Hegyhát)
Rákász Gergely orgonakoncert /
Orgelkonzert von Gergely Rákász (Olaszfa)
Békenap / Friedenstag (Vasvár)
Körmendi Napok / Körmender Tage (Körmend)
Magyar-Olasz Baráti Nap / Ungarisch-Italienischer 
Freundschaftstag (Olaszfa)
Rába Tűzijáték / Raab Feuerwerk (Körmend)
Nemzetközi Néptáncgála / Internationale
Volkstanz Gala (Körmend)
Regio Earth Fesztivál / Regio Earth Festival (Oszkó)
Élőzenés pajtakocsma est, kézműves sörökkel és 
házi hamburger variációkkal/ Live-Musik-Abend 
in der Scheune-Kneipe, mit Craft Beer 
und hausgemachten Hamburger-Variationen
(Rábahídvég, Csodaszarvas Tájpark)

Ősz/Herbst
Hegyháti Teljesítménytúrák / Leistungstouren
in der Hegyhát (Vasi Hegyhát)
Őszi kerékpártúra a Vasi Hegyhát-Rábamentén / 
Herbstradtour in der Region Vasi Hegyhát-Rábamente
Hegyháti Tájoló / Tag der offenen Kellertür
(Weinberge von Vasi Hegyhát)
Körmend Város Ünnepnapja / Festtage der Stadt 
Körmend
Hegyháti Toborzó / Kulturtreff 
der Hegyhát-Region (Vasi Hegyhát)
Márton-napi libalakoma a háztájiból,  
Kárpát-medencei borválogatással / Gänsemahl
zum Martinstag aus Zutaten vom Bauernhof, 
mit einem Weinsortiment aus dem Karpatenbecken
(Rábahídvég, Csodaszarvas Tájpark)

Tél/Winter
Adventi esték / Adventsabende (Körmend, Vasvár)
Disznóvágás (live), egész napos disznótor /
Schweineschlacht (live), ganztägiges Schlachtfest 
(Rábahídvég, Csodaszarvas Tájpark)

Minden páros szombaton helyi termék vásár Nádasdon.
Jeden zweiten Samstag Bauernmarkt in Nádasd.

Rendezvények
Veranstaltungen

Tél/Winter
Vas Megyei Gasztronómiai Fesztivál 
és Böllérverseny
Gastronomiefestival und Metzgerwettbewerb
von Komitat Vas (Győrvár)
Törzsökhúzás / Blochziehen (Nádasd)
Rönkhúzás / Blochziehen (Viszák)
Oltóvesszőgyűjtés / Pfropfreisersammeln (Oszkó)

Tavasz/Frühling
Tőzikevirágzás, Dobogó-erdő / Märzenbecherblüte, 
Dobogó-Wald (Körmend-Horvátnádalja)
Gyümölcsoltónap, Nemzetközi Borverseny / Tag des 
Pfropfens, Internationaler Weinwettbewerb (Oszkó)
Bárányfesztivál / Lammfestival (Vasvár)
Húsvéti locsolás és tojásdobálás /
Osterbegießung und Eierwerfen (Nádasd)
Körmendi Közös Napok / 
Gemeinsame Frühlingstage (Körmend)
Tájházak napja / Tag der Heimatmuseen
(Oszkó, Hegyhátszentpéter)
Rhododendron virágzás a Jeli Arborétumban /
Rhododendronblüte, Arboretum Jeli (Kám)
Nagy Gáspár Emléktúra / Nagy Gáspár Gedenktour 
(Vasvár-Nagytilaj-Vasvár)
Tőzegmohás láprét virágzás / Blüte auf der
Torfmoos-Moorwiese (Szőce)
Mindszenty Emléktúra/ Mindszenty Gedenktour 
(Vasvár-Csehimindszent)
Kneipp nap / Kneipp Tag (Olaszfa és a Vasi Hegyhát)
Tavaszi kerékpártúra a Vasi Hegyhát-Rábamentén/ 
Frühlingsradtour in der Region
Vasi Hegyhát-Rábamente
Májusfakitáncolás / Maibaum-Austanzen (Körmend)
Orbán-napi Hegyi Vigadalom /
Weinbergfest am Urbanstag (Oszkó)

Nyár/Sommer
Pünkösdi Vigasságok / Pfingstfest (Körmend)
VasMaRock piknik / VasMaRock Festival (Körmend)
Nemzetközi Színjátszó Fesztivál /
Internationales Schauspielfestival (Vasvár)
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