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Tisztelt olvasó!

Bebes István
a Társulás elnöke

Valamennyien emlékszünk arra a gyermekkori “csodára”,
amit az ünnepre kapott képeskönyv forgatása jelentett
számunkra. A világ legszebb tájai, épületei, letûnt korok
emlékei kínálták magukat a lapokon. Hányszor és hányszor
fogadtuk meg, hogy a képen látott vidéket feltétlenül felkeressük, már csak azért is, mert ott élt a mûvészeti élet
híres alakja, mert a térség valamely történelmi esemény
helyszíne, vagy mert természeti értékei páratlanok.

Ez a vidék képes mindent megmutatni magából annak, aki
érdeklôdéssel fordul felé. Ez az a vidék, ahová évrôl évre
visszatér búcsú napján az “elszármazott”, mert nem tehet
mást. Valamennyiünkben él és újraéled az itt töltött gyermekkor, a tavaszi erdôk, vagy a frissen szántott föld illata,
a Rába semmihez sem fogható varázsa.

Aztán az évek múlásával a megismerés vágya egyre csökken. Csak amikor a kezünkben tartott kiadványt forgatjuk
döbbenünk rá, mennyi minden mellett mentünk el nap
mint nap. Közvetlen környezetünk értékeit ismerhetjük
meg e kiadványban. Csak most vesszük észre, hogy a csendesen csordogáló patakok által szabdalt szelíd dombok között a “világ legszebb tája”, lakóhelyünk vidéke fekszik. Az
élôvilág színes értékeivel, az építészet múltból megôrzött,
csodás emlékeivel, római légiók lábanyomával, szorgos
gazdák viruló földjeivel, kertjeivel. Egy vidéket látunk
magunk elôtt, ahol évezredek óta élnek emberek, mert a
vidék képes “eltartani” minden itt élôt, aki érte dolgozik.

Mit is tehet mást ilyenkor az ember, mint maga elé
mormolja a költô szavait:
“Igen, ideértem.
A folyton-virágzó lázból életforma lett.
Konokabb – s kínzóbb is – ez,
mint a múlhatatlan szerelem.
Lelkemben egy szélbe-hajló, nyári fa neszez,
s egy régi víz mond mindig
éneket.”
(Káldi János: Igen)
Körmend, 2007. március 6.
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Körmendi kistérség
A körmendi kistérség egyediségét a kedvezô földrajzi fekvés (Ausztria közelsége, nemzetközi közlekedési folyosók
csomópontja) és a tiszta környezet adja. A kistérség a Nyugat-dunántúli régió kapuja, és mint ilyen egyedülálló adottságokkal, lehetôségekkel rendelkezik. A térség nyugatról
Ausztriával határos, északon a
szombathelyi, keleten a vasvári, délen a zalaegerszegi és
az ôriszentpéteri, délnyugaton
pedig a szentgotthárdi kistérség a szomszédja. A kistérség
Ausztriával határos elhelyezkedése miatt jók a határon túli
együttmûködés lehetôségei. A kistérség városi központtal,
kedvezô kapcsolatokkal rendelkezô homogén települési egységet képezô tipikusan aprófalvas jellegû térséget alkot. A
kistérségi központban, Körmenden él a lakónépesség 55%-a.
A térséget középen kelet-nyugati irányban a Rába folyó szeli
ketté. A folyó völgyében halad a Budapest felé kapcsolatot
biztosító 8-as számú fôútvonal és a vasútvonal is, amelyek
meghatározzák a fô gazdasági tengelyt. A város határában
metszi a 8-ast a 86-os számú fôút, amely a térség észak-déli
irányú közlekedési tengelye: megteremti a kapcsolatot a régió
nagyvárosaival, Szombathellyel és Gyôrrel észak felé, míg Zalaegerszeggel déli irányba. Nyugaton Rábafüzesnél az ország
egyik legnagyobb forgalmú határátkelôjén keresztül kapcsolat
nyílik a Graz–Maribor–Ljubljana és a Graz–Klagenfurt–Tarvisio
nemzetközi közlekedési folyosóra. A kistérséget Körmend város és a vonzáskörzetét alkotó települések alkotják. Ez a terület a földrajzi összetartozáson
túl, a történelmi gyökerekkel és
a mindennapokat átszövô egymásra utaltsággal kapcsolódik
egymáshoz. A városra jellemzô,
hogy környezetének gazdasági, egészségügyi és kulturális
központja. Körmend rendezett,
nyugati típusú kisváros, amelyben régen is és most is élénk
kulturális élet, sokszínû civil tevékenység folyik. Körmend,
a középkori mezôváros a XVII. századtól a Batthyány-család
hercegi ágának uradalmi központja volt. Híres mûemléke a
középkori vár átalakításával a XVIII. században épült, négy saroktornyos Batthyány-kastély. A kastély és a mellette található park a kistérség egyik meghatározó kulturális öröksége.
2

A térségben található települések önkormányzatai 1996ban alakították meg a Körmend
és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulást,
közös fejlesztéseik és érdekérvényesítésük megvalósítása
céljából. Az elmúlt évek során
térségi jelentôségû pályázati programokat dolgozott ki a
Társulás, részt vett a körmendi Batthyány-kastély hasznosítását kidolgozó tanulmány elkészítésében, a faapríték
alapú fûtômû beszállítói körének felkutatásában, a Pinka és Rába menti szennyvízcsatorna-hálózat beruházás
elôkészítésében, tervezésében. A Körmend és Kistérsége
Többcélú Kistérségi Társulás,
mint szakmai utódszervezet
2005. május 10-én jött létre
a statisztikai kistérség területén, 25 település részvételével. A körmendi kistérség települései: Csákánydoroszló,
Daraboshegy,
Döbörhegy,
Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Halastó, Halogy,
Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Kemes
taródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsôd,
Molnaszecsôd, Nagykölked, Nagymizdó, Nádasd, Nemesrempehollós, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend,
Vasalja. A kistérségben mûködô települési önkormányza
tok a Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, mûvelôdési, belsô ellenôrzési,
közbeszerzési, társulás ügyintézés korszerûsítés és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési
tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint
a településfejlesztés összehangolására hozták létre. A Társulás jelen feladatellátási tevékenysége során szakmai és
komplex program-elôkészítô,
javaslattevô, programmened
zselô, koordináló, döntést hozó, végrehajtást figyelemmel
kísérô és végrehajtó feladatokat lát el az egyes közszolgáltatások területén.
3

Csákánydoroszló
Vas megye nyugati határánál helyezkedik el Csákánydoroszló. A település a 8-as fôút mellett, Szentgotthárd, és
Körmend között található, a Rába folyó völgyében a FertôHanság és Ôrségi Nemzeti Park északi kapujában.
Csákánydoroszló község Nagycsákány mezôváros és Rába
doroszló Árpád-kori falu egyesülésébôl jött létre 1939-ben.
Csákányról 1248, Doroszlóról pedig 1471 óta vannak adatok.
Az újkori története a Batthyány-család grófi ágáéval fonódott
össze. Csákány volt a törökök egyik célpontja, ezért a család
itt épült kastélyát végvárrá építették át. A háborús idôk el-
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múltával a végvárat barokk kastéllyá alakították át, jelentôs
park tartozik hozzá. Mai formájában ekkor, 1765-ben épült
a Nepomuki Szent János titulusú, igen szép berendezésû római katolikus templom is. A kastélypark a ritka és különleges
növényvilágával természetvédelmi terület. Ugyancsak természetvédelmi terület a Rába mente is festôi szépségével. A köz
séget jelenleg 1800-an lakják. Infrastrukturálisan jól ellátott
település. A társadalmi élet felpezsdítését, régi hagyományok
felelevenítését a Civil Szervezet Egyesület is szervezi. A falu
híres szülötte Csaba József ornitológus, néprajzkutató. Hírét,
munkásságát a Csaba József Kör ôrzi és mutatja be különbözô
színvonalas programokon keresztül a lakosság felé.
A település turisztikai vonzerôi: Római katolikus templom
• Nepomuki Szent János-szobor • Batthyány-emlékszoba • Batthyány-emlékpark díszkúttal • Batthyány-kastély és parkja • 1848/49-es szabadságharc emlékmûve •
1965-ös árvíz hôsi halottainak
emlékmûve • “Fejetlen” szobor
• Mária-kápolna • Mérföldkô a
millennium tiszteletére

Szabadidô-eltöltési lehetôségek: Kellemes idôtöltést nyújt
a festôi szépségû Rába folyó. Kemping, Csónakkikötô
(az Ôrség felé haladva a Rába-híd mellett autóval
megközelíthetô). Tekézés a Gyöngygolyó tekézôben (9919
Csákánydoroszló, Vasút u.10.) biztosított. Horgászatra, erdei sétára, szabadtéri fôzésre, télen korcsolyázásra nyílik
lehetôség a Himfa tónál, a Himfai Parkerdôben (Felsômarác
irányában). Vadászatot szervez hazai és külföldi vadászoknak a Pinkamenti Vadásztársaság.
Szálláslehetôségek: KATI Motel, 9919 Csákánydoroszló, 8as fôút mentén, Tel.: 94/442-104, 30/268-2225, Császár
Róbertné falusi szállásadó, 9919 Csákánydoroszló, Vasút u.,
Rallye Panzió, 9919 Csákánydoroszló, Fô u.
Étkezési lehetôségek: KATI Bisztró, 9919 Csákánydoroszló,
8-as fôút mentén, Tel.: 94/442-104, 30/268-2225
Autós büfé, 9919 Csákánydoroszló, Vasút u.
Steak-house, 9919 Csákánydoroszló, 8-as fôút mentén
Ciklámen Presszó, 9919 Csákánydoroszló, Vasút u.
Rendezvények: Rönkhúzás • Májusfaállítás • Búcsú • Falunap-sportnap • Szüreti felvonulás • Mikulás-váró • Karácsonyi koncert

Elérhetôségek: Mûvelôdési ház:
9919 Csákánydoroszló, Vasút u.
4., Tel.: 94/442-429
Polgármesteri Hivatal: 9919
Csákánydoroszló, Fô u. 39.
Tel./Fax: 94/542-002
E-mail: onkorm.csakanydoroszlo@t-online.hu
Web: www.csakanydoroszlo.hu
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DARABOSHEGY
Daraboshegy hazánk legkisebb községei közé tartozik. Jelenleg lakóinak száma alig éri el a 100 fôt. Neve a Nádasdy nemzetség Darabos ágára emlékeztet. A nemes Darabos-család
birtoka volt az Árpád-kortól kezdve. A község, mint település
a Nádasdi Róm. Kat. Plébánia Kereszteltek Anyakönyvében
szerepel elôször 1733-ban. Nem volt önálló község, hiszen
csak néhány házból állt a harangláb környékén.
1870-ig többnyire Haloggyal együtt szerepel. 1870-ben
lett önálló község. Ekkor kapott bírói pecsétnyomót, amely
ma is megtalálható a körmendi múzeumban. Vasvármegye
címerében szereplô bástyát ábrázolták rajta. 1991-ben
Daraboshegy címerében is ugyanezt alkották meg. 1813-ban
a Nádasdi Plébánia püspöki vizitációjában Daraboshegynek
89 lakója van, az elsô világháborúig folyamatosan fejlôdött,
a 154 lélekszámot is elérte. 1910-ben a község saját erejébôl
elemi iskolát épített tanítói lakással. Ma a falu közösségi
terme, könyvtára és orvosi rendelôje van benne.
A község legrégibb tárgyi értéke a Grazban 1749-ben öntött
50 kg-os harang, amely sajnos megrepedt. Ez az 1886-os
vésetet viselô ágas haranglábon van ma is.
Mûemléki védettséget élvez. Új harangot 1987-ben öntettünk Szent István király tiszteletére. Dr. Konkoly István
szombathelyi megyéspüspök szentelte fel. Ez volt az elsô
püspöki látogatás községünkben. Daraboshegy büszkesége
a templomunk, amelyet az Önkormányzat az Egyházközséggel együtt épített fel három és fél hónap alatt. Dr. Márfi
Gyula jelenlegi veszprémi érsek szentelte fel 1994.
aug. 20-án a Magyarok Nagyasszonya és Szent
István király tiszteletére. Ekkor tartja községünk
saját búcsúját is. Kosárlabdapályát készítettünk, a temetôben új ravatalozó épült.
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Hazánk ezeréves államiságát bronz dombormû elhelyezésével ünnepeltük, amely Szent István királyt és Boldog
Gizella királynét ábrázolja. Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászmûvész alkotása a templomban látható. Idén
Rákóczi Ferencre, a nagyságos fejedelemre emlékeztünk
Ledersberger-Lehoczky Erzsébet szobrászmûvész márványszobrával, a szabadságharc 300 éves évfordulóján. Kis
községünk tiszteli múltját és bízik jövôjében. Mindenkor
szeretettel fogadjuk kedves Vendégeinket.

A település turisztikai vonzerôi: II. Rákóczi Ferenc-szobor,
Hans Peter Profunser szobra, Népi fa harangláb 1866-ból,
Magyarok Nagyasszonya és Szent István király-templom
Rendezvények: II. Rákóczi Ferenc-emléknap, Búcsú, Nemzetközi szobrásztalálkozó
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9917 Daraboshegy,
Fô u. 23. Tel.: 94 424 257

DÖBÖRHEGY
A Vasi-Hegyhát középsô részének északi peremén, Körmendtôl délkeleti irányba, 13 km-re fekszik. A kicsiny
Bogrács-patak mentén fekvô, 180 fôs kis község. Környezô települések: Szarvaskend, Döröske és Gersekarát.
Keletkezésére vonatkozóan megbízható adatunk nincs,
elsô ismert okleveles említése 1538-ból származik. Feltehetôleg a falu már sokkal régebb óta létezett. Lakói egykor
törpe- és kisbirtokosokból álltak. A rendszerváltozás elôtt
a szarvaskendi közös tanácshoz tartozott, ma önálló önkormányzattal rendelkezô község.
Szabadidô-eltöltési lehetôségek: Döbörhegy vonzerejét jelenti még a pihenésre alkalmas csendes, nyugodt légköre, a
környezô táj szépsége, valamint a közeli, fürdésre alkalmas
döröskei és a gersekaráti tavak. Mindezeket kiegészítve
Döbörhegyen halad át az Országos Kéktúra útvonala.

A település turisztikai vonzerôi: a Helytörténeti gyûjtemény,
ahol a régi használati eszközök, szerszámok és a helyi népi
hagyományok emlékei kerülnek bemutatásra. A római katolikus Magyarok Nagyasszonya templom a falu egyetlen
temploma. Döbörhegy határában lévô Gyertyános- és Öreghegyen több présház és zsúpfedeles pince a népi építészet
emléke, közülük a Vincze-féle, a Papp-féle, ill. egy harmadik présházat városképi jelentôségûnek nyilvánítottak.
Tömésházak, mûemlék jellegû pincék tarkítják a tájat.
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9917 Döbörhegy, Fô u.
60., Tel.: 94 430 244
77

DÖRÖSKE
Árpád-kori település, elsô írásos említése 1244-bôl maradt ránk. A 8-as fôútról érkezve a Vasi-Hegyhát peremén
helyezkedik el. A falu legészakibb pontján, a Rába völgyére meredeken leszakadó hegyoldal peremén, gyönyörû
helyen a régi temetôben áll a XIII. századi román stílusú
katolikus templom. Mellôle észak felé szép kilátás nyílik
a völgyre. Falunk szép és változatos természeti környezetben épült. Keleti részén a Bogrács-patak (régi Malompatak) hangulatos kis völgyében, a patak vizét gáttal
megfogva tóvá duzzasztották azt. Ez a szép környezetben
lévô mesterséges tó idegenforgalmi vonzerôvé vált, sok
horgászt és fürdôzôt vonz.
A településnek jelenleg 110 lakója van. Két civil szervezet
mûködik: a Vöröskereszt helyi szervezete és a Döröskei
Örökségóvó, Faluszépítô és Falufejlesztô Egyesület.
A település turisztikai vonzerôi: Római katolikus templom
(román kori mûemlék templom) és régi temetô • Harangláb
• Árpád-kori lakótorony: ôrtorony romjai • Mária-emlékhelyek (korabeli Mária-zarándokút mentén) • Lábaspajta
berendezéssel • Régi gémeskút • Útmenti kôkeresztek •
A tavat ölelô dombokon, szôlôhegyen régi népi pincék,
présházak és hegyi pincék • Régi parasztházak • I. és II.
világháborús hôsi emlékmû • Falusi tájkép
Szabadidô-eltöltési lehetôségek: Kellemes idôtöltést
nyújt a festôi szépségû fürdésre is alkalmas Horgásztó.
Erdei sétára, kirándulásra is biztosítottak a lehetôségek,
jelzett turistautak érintik a települést.
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Szálláslehetôségek: Iskola épülete ágyakkal és sátorhelyekkel,
9913 Döröske, Fô u. 2/a., Tel.: 94/530-011, 30/501-6930 •
Falusi szállásadók, Érdeklôdni: Mizda Ferencné 30/501-6930,
Göller Róbert 30/324-9074
Étkezési lehetôségek: Döröske Strand, 9913 Döröske, Mogyorósi u. 14/1. Tel.: 94/430-291
Rendezvények: Erdei nap • Májusfaállítás és döntögetés
• Búcsú • Falunap • Szüret • Mikulás-napi ünnepség • Falu
közös karácsonya • Hagyományteremtô “Döröskei Téltemetô rendezvény”
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: 9913 Döröske, Fô u. 30.
Tel.: 94/530-011, Mobil: 30/501-69-30
E-mail: doroske@level.datanet.hu
Polgármesteri Hivatal elérhetôsége: 9913 Döröske, Fô u.
30., Tel.: 94/530-011, Mobil: 30/501-69-30
E-mail: doroske@level.datanet.hu
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EGYHÁZASHOLLÓS
A község 1937-ben keletkezett Egyházashollós és Hidashollós egyesítésével. Hollós elsô okleveles említése 1221bôl származik.
A falu belterületének déli határát a Rába folyó, míg közigazgatási területének déli peremét a Csörnöc-Herpenyô jelöli
ki a Rába-völgy délnyugati részén. A települést átszeli a
8-as számú fôút, emiatt közlekedés-földrajzi helyzete kifejezetten jónak mondható.
Az 1997-ben helyreállított templom az Árpád-korban épült,
a község ennek köszönheti az “Egyházas” elôtagot. A Hidashollós falunév egy régi Rába-híddal kapcsolatos emlék.
A településnek jelenleg 607 lakója van. A községben felsô
tagozatos általános iskola, 25 férôhelyes óvoda, könyvtár,
háziorvosi és védônôi szolgálat mûködik. Önálló sportegyesülete van a községnek, továbbá két civil szervezet mûködik:
a Vöröskereszt helyi szervezete és az Egyházashollós Község
Töretlen Fejlôdéséért Közalapítvány.
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A település turisztikai vonzerôi: Árpád-kori eredetû római
katolikus templom • Harangláb • I. világháborús emlékmû
• Kegyeleti park • Tervezett Csörnöc-Herpenyô Tájvédelmi
Körzet területe
Szabadidô-eltöltési lehetôségek: A települést délrôl a Rába
folyó övezi, amely a kedvezô évszakokban a meglehetôsen
intenzív víziturizmust szolgálja, s ennek keretében a túrázók
rövid pihenôt tarthatnak a településen. Ezen víziturizmus fejlesztése több szomszédos település programjában is szerepel,
elsôsorban a kulturált fogadás és szolgáltatási hálózat kiépítésével. A településen kialakított és mûködô sportpálya van,
ahol a versenyszerû és szabadidôs rendezvények tarthatók.

Szálláslehetôség: Vadász Panzió, 9781 Egyházashollós,
Petôfi u. 11.
Étkezési lehetôség: Atroplusz Vendéglátó Kereskedelmi
Vállalkozás, 9781 Egyházashollós, Kossuth L. u. 8., Tel.:
94/422-253
Rendezvények: Kulturális jellegû és hagyományos rendezvények: (szüreti felvonulás • Búcsú • Falunap • Mikulásünnepi rendezvény
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9781 Egyházashollós, Kossuth u. 11., Tel.: 94/529-017, Fax: 94/422-255,
E-mail: ehollos@enternet.hu
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EGYHÁZASRÁDÓC
Egyházasrádóc község a Nyugat-dunántúli régióban, az
osztrák határhoz közel, az Ôrség kapujában található. Történelmi múltja az 1221-es esztendôig vezethetô vissza.
Nevét Árpád-kori templomáról kapta. A megkülönböztetô
Egyházas elôtagnak, templomos, templommal rendelkezô
értelmet tulajdonítunk. Egyházasrádóc község Kissároslak, Kisújfalu, illetve Rádócújfalu egyesítésével jött létre
1937-ben. Lakói európai gondolkodású, dolgos, tisztaságot, rendet szeretô barátságos emberek. Községünk
sokoldalúan képzett munkaerôvel áll a fejlôdés rendelkezésére. Egyházasrádóc a jövô lehetôségeinek települése,
melynek vezetôi és lakói egyaránt megbecsüléssel várják
az ide érkezô turistákat, befektetôket, letelepedni vágyókat. Újonnan kialakított lakóparkunkban közmûves építési
telkeket alakítottunk ki. Településünk könnyen, vonattal
a Szombathelyt Grazcal összekötô vasútvonalon, autóval
a 86-os számú fôútvonalon közelíthetô meg. A község
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lakossága 1400 fô. Éven át gazdag kulturális programokat
szervezünk (falunap, nônap, szüreti vigadalom, falukarácsony stb.). Polgármesteri hivatalunk, általános iskolánk,
óvodánk, orvosi rendelônk, fogorvosi rendelônk, védônôi
szolgálatunk, gyermekjóléti szolgálatunk, gyógyszertárunk, postánk, vasútállomásunk van. Településünk híres
szülöttje a rendszerváltó Antall-kormány honvédelmi minisztere: dr. Für Lajos.

A település turisztikai vonzerôi: Árpád-kori eredetû római
katolikus templom • XVIII. sz-i református templom • római
katolikus plébániaház • I. és II. világháborús emlékmû •
Szent István-szobor és park, Hôsök parkja • Rosner-kastély
angolparkkal.
Szabadidô-eltöltési lehetôségek: Kirándulás helyben. Szomszédos település Ják község, ahol a híres román stílusú jáki
templom található. A jáki apátsági templom az egykori jáki
bencés apátság monumentális bazilikája a magyarországi
román stílusú építészet kiemelkedô, szinte szimbolikus
alkotása. A hazai középkori nemzetségi monostorok egyedülálló épségben fennmaradt képviselôje, mely mûvészi
gazdagságával, a táj képébe illeszkedô mesteri elhelyezésével hívja fel magára a figyelmet.
Szálláslehetôségek: Kastell Kft., 9783 Egyházasrádóc, Petôfi
S. u. 2-4. Tel.: 94/420-048, 420-172 • Hotel Missouri, 9783
Egyházasrádóc, Alkotmány u. 38. (86-os fôút mentén), Tel.:
94/350-093
Étkezési lehetôségek: Kastell Kft., 9783 Egyházasrádóc, Petôfi
S. u. 2-4. Tel.: 94/420-048, 420-172 • Hotel Missouri, 9783
Egyházasrádóc, Alkotmány u. 38. Tel.: 94/350-093 • Kossuth Lajos Általános Iskola Étterme, 9783 Egyházasrádóc,
Kossuth L. u. 91. • Tel.: 94/528-008

Rendezvények: Nônapi rendezvény • Hôsök napja • Búcsú •
Falunap • Szüreti vigadalom • Falukarácsony
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: 9783 Egyházasrádóc,
Kossuth L. u. 97., Tel.: 94/528-012, 528-013
Polgármesteri Hivatal: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u.
91., Tel./Fax: 94/528-005, 94/420-001,
E-mail: polg9783@axelero.hu, Web: www.egyhazasradoc.hu
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HALASTÓ
Halastó a Vasi-Hegyhát déli peremén a Bük-patak mentén
fekszik. Külsô és Belsô Halastó a megyehatáron ugyan, de
a 76-os fôúttól nem messze, kisebb jelentôségû utak keresztezôdésében található Körmend, Vasvár és Zalaegerszeg
térségének középpontján. Eróziós völgyekkel tagolt, hullámos felszínû gyönyörû táj. A Vasi-Hegyháton elhelyezkedô
település elsô okleveles említése
1236-ból származik. Nevét a Bükpatakon létesített halastóról kapta. Római katolikus templomának
Szent Mihály a védôszentje.
Halastón szôlôhegy, régi pincék,
épületek valamint a régi iskola és
az út menti szobrok és keresztek
ôrzik a régi építészet emlékeit.
Jellegzetes törpefalu, melynek lakossága soha nem érte el
az 500 fôt. Az 1598-as években elnéptelenedik, pusztafaluként emlegetik. A legnépesebb 1941 és 1949-ben volt
494 fôvel. 1960–1970-es években 40%-kal csökken a lakosság, oka az elvándorlás. Jelenleg 129 lakosa van.
A helyi gazdálkodást 3 mezôgazdasági ôstermelô és egy habszivacs-feldolgozó kft. jelenti. A falu ellátását egy élelmiszerbolt és italbolt biztosítja. A település vezetékes ivóvízzel,
telefonnal, gázzal van ellátva. A szennyvízcsatornázás folyamatban van. A faluban kultúrház és könyvtár is mûködik.
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A település turisztikai vonzerôi: Régi iskolaépület • Szent
Mihály római katolikus templom • Régi útmenti kôkeresztek
• Régi pincék • Falusi tájkép
Rendezvények: A régi hagyományokat megôrizve évente megrendezésre kerül a búcsú, falunap, szüreti felvonulás, idôsek
napja, játszóház gyermekeknek és a Mikulás-ünnepség.
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9814 Halastó, Somogyi
B. u. 3. , Tel.: 94/530-003, E-mail: halasto@flat.enternet.hu

HALOGY
Halogy a Rábamellék és a Vasi-Hegyhát találkozásánál,
Körmendtôl délnyugatra települt, soros beépítésû utcás
kis község 308 lakossal. Ezt a kis falut elôször 1274-ben
említik. Jelenleg az Önkormányzaton belül falugondnoki
szolgálat mûködik, melynek sokrétû segítségével könnyebben megoldhatók a falu gondjai. A Faluházban mûködik a
könyvtár és az orvosi rendelô. Itt kapott helyet a Kisebbségi
Önkormányzat irodahelyisége is, és a fiatalok klubja. A polgármesteri irodában lehetôség van számítógépes munkák
elvégzésére, biztosított az internet-elérhetôség, a Fax és a
másológép használata.

A település turisztikai vonzerôi: Millenniumi emlékpark •
Régi iskolaépület • Galéria • Római katolikus templom •
Falusi tájkép
Szabadidô-eltöltési lehetôségek: Az Ôrség és a Himfai
parkerdô, valamint az ott található horgásztó közelsége
nagyon sok turistát vonz ide. A helyi panzió szálláslehetôséget biztosít.
Szálláslehetôségek: Faluházban, érdeklôdni: Tel.: 94/524042, 94/524-043 • Kónya Tekézô Panzió, 9917 Halogy,
Petôfi S. u. 36. Tel.: 94/424-283
Étkezési lehetôség: Kónya Tekézô Panzió, 9917 Halogy,
Petôfi S. u. 36. Tel.: 94/424-283
Rendezvények: Minden év július utolsó hetében megrendezésre kerül a falunap, színes programokkal étellel, itallal várják a vendégeket. A falu búcsúja szeptember elsô
vasárnapján van.
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9917 Halogy, Petôfi
u. 97., Tel.: 94/524-042, 94/524-043
E-mail: onkhalogy@datanet.hu
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HARASZTIFALU
Harasztifalu az osztrák határ mentén, Körmendtôl észak
nyugatra lévô, a Pinka-fennsíkon települt, szoros
beépítésû, egyutcás, szalagtelkes község. Zárt tölgyesek,
bükkösök borították a felszínt. Még ma is itt található a
legtöbb erdô. Az országos átlagtól mintegy 14%-kal több
itt az erdô. Harasztifalu község szláv eredetû, lakossága
horvát származású. A falu elnevezése is horvát eredetre
vezethetô vissza. Hrast horvátul tölgyet, hrastovina pedig
tölgyest jelent. Valószínûleg azért nevezték el így a falut,
mivel régen a falu helyét tölgyerdô borította. Harasztifalu
lakossága egészen az 1900-as évek közepéig anyanyelvként használta a horvát nyelvet. A ma még élô idôsek, 70
év fölöttiek ma is beszélik e nyelvet, hisz gyerekkorukban, még iskolába nem mentek, csak horvátul beszéltek.
A lakosság száma sajnos folyamatosan csökken. 1890ben 481 fô volt, még ma,
2007-ben mindössze 192 fô.
A gyermekek Körmendre és
Egyházasrádócra járnak óvodába, iskolába.

A település turisztikai vonzerôi: Katolikus templom / Szent
László király-templom: 1999 szeptemberében Harasztifalu
is csatlakozott a Szent László Szövetséghez, melynek célja
a Szent László-templomokkal rendelkezô falvak, városok
összefogása, közös rendezvények tartása. • Hôsi emlékmû
• Régi iskola épülete, mely védett mûemlék, ahol helyet
kapott a Völgyes Ferenc helytörténeti gyûjtemény.

Rendezvények: Rendszeresen, évrôl évre megrendezésre
kerül a Szent László búcsú, hagyomány minden év szep
tember elsô szombatján a “Haraszti hetvenkedések, pogácsafesztivál" tartása.
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: Klubkönyvtár heti egy alkalommal tart nyitva. Címe: 9784 Harasztifalu, Fô. u. 29.
Polgármesteri Hivatal: 9784 Harasztifalu, Fô u. 23., Tel.:
94/420-300
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HEGYHÁTHODÁSZ
Hegyháthodász község Vas és Zala megye határán fekvô 195
lelkes kistelepülés, területe 806 ha. Megközelíthetô a Körmendet és Zalaegerszeget összekötô 76-os számú fôútról.
Történelmérôl nincs sok adat, de hogy már az ôskorban is
lakott hely volt, arról tanúskodnak a község határában talált vaskorszakbeli emlékek. A település elsô fennmaradt
okleveles említése 1221-bôl való. A római megszállás alatt
is virágzó élet folyt itt. A “hodász" foglalkozásnév, mely
arra utal, hogy a település lakói királyi szolgálónépek voltak, akik hódvadászattal foglalkoztak.
Napjainkban a települést nagy kiterjedésû, nagyon szép
bükkös erdô övezi, rendelkezik a falusi élet nyugalmával
és minden szépségével. A rendezett, tiszta környezetet
szorgalmas, barátságos emberek lakják. Mûködik klubkönyvtár, ahol számítógépekhez és az internethez is hozzáfér a lakosság, van játszótér, sportpálya és konditerem.
A település turisztikai vonzerôi: Harangtorony • Katonák Útja
• Halomsírok • Népi boronapince • Régi népiskola • Vaskorszakbeli leletek • Falusi tájkép
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: 9915 Hegyháthodász,
Kossuth u. 38.
Polgármesteri Hivatal: 9915 Hegyháthodász, Kossuth u.
36., Tel.: 94/524-027,
E-mail: polgarmester@hegyhathodasz.hu,
Web: www.hegyhathodasz.hu

Szabadidô-eltöltési lehetôségek: Erdei kirándulásokra kitûnô
lehetôség nyílik.
Szálláslehetôségek: Önkormányzati turistaszállás, 9915
Hegyháthodász, Kossuth u. 36., Tel.: 94/524-027 • Falusi vendégfogadók, érdeklôdni:
94/524-027
Rendezvények: Évente rendszeresen megrendezésre kerül a
hagyományôrzô farsangi rönkhúzás, húsvéti locsolkodás, májusban a májusfaállítás, valamint
júliusban a falunap és augusztus
elsô vasárnapján a búcsú.
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HEGYHÁTSÁL
A Körmendtôl délkeletre fekvô község régi lakott hely. A
római uralom alatt virágzó élet volt itt, s a honfoglalás elsô
idejében a magyarok még nem szállták meg. Lakói mind
nemesek voltak, Hegyhátsál az egyik legôsibb nemesi
község.A néphagyomány szerint elôször egy Sal nevû ember
települt le a Májsz-lápon levô forráshoz. Ez jelenleg a Kocsma-tó elnevezésû hely környékét jelenti.
A középkor óta kisnemesek által lakott község nevének elsô
okleveles említéseit a XIV. század óta ismerjük. A község
pecsétjei csak igen késôn, a XIX. század második felétôl találhatóak meg hivatalos iratokon. Hegyhátsál elöljárói ekkor
is csak igen egyszerû, negatív vetésû, ovális alakú pecsétet
használtak, amelynek közepén a “Sal” szó olvasható.
Hegyhátsál jelenleg kisközség 177 lakossal.
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A települést egy 1368-as oklevél Olsál néven említi. A
hatvanas években még álló számos népi épületébôl ma
már csak a Temetô utca 7. szám alatti lakóház, istálló és
kovácsmûhely védett. Az eredetileg festett konzolgerendák
alkotta tornácról nyílnak a helyiségek, az építmények boronafalasak, zsúpfedésûek.
A település turisztikai vonzerôi: Lakóház, istálló és kovácsmûhely • Népi mûemlékegyüttes • Imaház • Mária gyermekével szobor • Falusi tájkép
Rendezvények: Májusfaállítás • Májusfa-kitáncolás • Búcsú •
Falunap • Mikulás-ünnepség
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9915 Hegyhátsál,
Fô u. 4., Tel.: 94/424-013
E-mail: hegyhatsalonkorm@freemail.hu
Web: www.hegyhatsal.hu

KATAFA
Körmendtôl 5 km-re délre, a Vasi-Hegyháton fekszik. Megközelítése Körmendtôl a 76-os számú fôúton lehetséges.
Környezô települések: Körmend, Nagymizdó, Hegyhátsál,
és Nádasd.
Katafa község régi település. “Villa Kathy” elnevezésével már az Árpád-korban találkozunk az oklevelekben. A
település elsô okleveles említése 1230-ból származik.
Határában emelkedik a Várdomb, ahol régészek római kori
leleteket találtak. Az egykoron itt áthaladó Borostyánkô
út mellett állt egy mansio, kiserôd. A Salla (Zalalövô) és
Savaria (Szombathely) között megközelítôen félúton található ôrség vigyázta a rábai átkelôt. Másodlagos feladatuk
közé tartozott a híres római futárszolgálatot ellátni pihent
lóval és élelemmel. A feltárás során elôkerült 18 aranypénz
is, amelyeket feltehetôen az ôrállomást gyorsan elhagyni kényszerülô katona rejthetett el. A XVI. században a
Nádasdy-, majd késôbb Festetics-család birtokában volt.
A község gazdag történelmi
múltja ellenére sem találták nyo
mát annak, hogy lakói címert
vagy pecsétet használtak volna.
Érdekes módon nincsenek katafai pecséttel hitelesített iratok
sem a Mária Terézia, sem pedig
a II. József uralkodásának idején
keletkezett iratokban. A községet
jelenleg 380-an lakják.

A település turisztikai vonzerôi: Millenniumi emlékpark • Harangláb • Római kori ásatások helyszíne (Várdomb) • Római
ôrtorony maradványai • Ökumenikus imaház • Hôsi halottak
emlékmûve • Falusi tájkép
Rendezvények: Búcsú • Falunap • Mikulás-ünnepség
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9915 Katafa, Kossuth
L. u. 11., Tel.: 94/524-007, 94/524-033
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KEMESTARÓDFA
Szentgotthárd és Körmend között fekszik. Északról Vasalja,
délrôl Csákánydoroszló határolja. A 8. számú fôközlekedési
útról egy 3,5 kilométer hosszú bekötôúton közelíthetô meg.
Közvetlen az osztrák határ mentén helyezkedik el. Átfolyik
rajta a Pinka és a Strém-patak.
Kemesmál és Taródfa községeket 1939-ben Kemestaródfa
néven egyesítették. Mindkét hajdani falu régi eredetû. Az
elsô írásos emlékek, melyek Taródfáról elôkerültek 1277 körülire tehetôk. A falvak gazdag történelmi múltja ellenére sajnos egyetlen adat sem maradt fenn a községek középkori pecsét- vagy címerhasználatáról. A községek saját írásbeliségük
kialakulásával párhuzamosan a XIX. század elsô felében vették
használatba elsô pecsétjeiket.
Lakossága jelenleg: 246 fô.
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A település turisztikai vonzerôi: Régi Népiskola • Mirródforrás stációkkal • Mária-kegyhely • Sinkovits-emlékkô
• Pihenôpark • Római katolikus templom • Helytörténeti
anyag • Millenniumi emlékpark
Étkezési lehetôség: Simon sörözô: 9923 Kemestaródfa, Teleki u. 9., Tel.: 94/432-168
Rendezvények: Falunap • Sarlós Boldogasszony-napi ünnep
a Mirród-forrásnál
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9923 Kemestaródfa,
Fô u. 1., Tel.: 94/432-176

KÖRMEND
A Vasi-Hegyhát és a Rába-síkság találkozásánál fekvô város természeti adottságai kedvezôek. A Rába és a
Pinka folyók, valamint a Csörnöc patak biztosították már
évezredekkel ezelôtt a vizet ami szükséges volt az ember
megtelepedéséhez. A Várkertben elôkerült rézkori régészeti leletek bizonyítják, hogy a Kr. e. 3. évezred második felének embere telepedett meg elôször vidékünkön.
A rómaiak által kiépített híres Borostyánkô út itt vezetett
át, ez is növelhette a Rábai átkelôhely szerepét.
A települést elôször egy 1238-ból származó oklevél
említette. Már ekkor éltek itt királyi telepesek, hospesek, akiknek helyzete a tatárjárás után gyökeresen
megváltozott. 1244. október 28-án IV. Bélától a település városi kiváltságot nyert. 1605 februárjában került
Batthyány (II.) Ferenc, dunántúli fôkapitány birtokába.
1711 után Batthyány (III.) Ádám özvegye, Strattmann
Eleonóra és fia, Batthyány Lajos nádor nevéhez fûzôdik
a várkastély és környezetének, valamint a városnak az
újjáépítése. A mezôváros jelentôsége akkor nôtt, amikor
1716-ban a Batthyányak magyarországi uradalmainak
majorátusi központja lett. A várkastélyt barokk stílusú
lakókastéllyá alakították, melléképületekkel bôvítették.
A változások a városka gazdasági életét is átalakították. Céhek alakultak; a körmendi kézmûiparosok a hagyományosnak számítók mellett több, ritkaságszámba
menô szakmát is képviseltek.
A polgári korban fellendülô kulturális és társasági élet
hatása érezhetô volt városunkban is. Kulturális és jótékony célú egyesületek mûködtek; négy felekezeti iskolája, tanonciskolája, majd a századfordulón polgári iskolája is volt. A trianoni béke jelentôs változást hozott az itt
élôk életében. Körmend közelebb került a határhoz, piacai egy részét elveszítette. A várkastély új lakót kapott,
a szemorvos Batthyány-Strattmann László herceg személyében, aki a határrendezés során Ausztriába kerülô
köpcsényi kórházát Körmendre, a kastélyba telepítette.
A város és a környék szegény betegeit ingyen gyógyító
fôúr méltán örvendett nagy tiszteletnek. Áldozatos tevékenységét elismerve 2003. március 23-án II. János Pál
pápa Rómában boldoggá avatta. A második világháborút
követô évtizedekben a Batthyány-kastély egykori levéltári épületében mûködött a Szombathelyi (késôbb Marc)
Cipôgyár fióküzeme, majd 1969-ben megtörtént az EGIS
RT Lacta Gyógyszergyár alapkôletétele.

1980-ban a kórház új épületének átadásával a betegellátás színvonala javult. Állami beruházással és magánerôbôl
ekkor indultak az elsô jelentôs lakásépítések. Körmend
“iskolaváros” lett. 1946-ban megkezdte mûködését a
Kölcsey Ferenc Gimnázium, másfél évtizeddel késôbb ezen
belül szervezôdött a mezôgazdasági profilú szakközépiskola. 1985 óta mindkettô önálló
intézmény. 1961-71-ig felsôfokú
mezôgazdasági technikum, majd
ennek átszervezése után 1979-ig
fôiskola is mûködött a városban.
Körmendnek napjainkban 12 238
lakosa van.
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A település turisztikai vonzerôi: Batthyány-kastély • Római katolikus templom (Szent Erzsébet) • Római katolikus
templom (Sarlós Boldogasszony) • Református templom •
Evangélikus templom • Népi lakóházak • Nepomuki Szent
János-szobor • Régi városháza • Kossuth-szobor • Maria
Immaculata-szobor • IV. Béla király-szobor • Hôsi emlékmû
• Holokauszt emlékmû • Kommunizmus áldozatainak
emlékmûve • Határôrség Központi Múzeuma • Dr. BatthyányStrattmann László Múzeum • Cipôtörténeti Gyûjtemény •
Városi Kiállítóterem • Batthyány-Strattmann László emlékkiállítás • Madárkiállítás (Molnár Lajos-gyûjtemény)
Szabadidô-eltöltési lehetôségek: A város központjában található a Batthyány kastélyegyüttes. A klasszicista kastély
fôépületében 1980 óta mûködik a Dr. Batthyány-Strattmann
László Múzeum. Kiállításain bemutatja a Batthyány család
és a város történetét. Ugyanitt található a Cipôtörténeti
Gyûjtemény is. A millennium évében felújított kápolnában
Dr. Batthyány-Strattmann László körmendi éveit bemutató
kiállítás fogadja a látogatókat.
A körmendi várkert 1958 óta védett park, melynek ma
több mint hetven fa- és cserjefaja van. A park leghíresebb
fája a 200 év körüli juharlevelû platán. A parkban jelentôs
mûvészeti alkotások is helyet kaptak. Az angolkert kialakítása idején került ide Zefirus és Flóra, Vertumnus és
Pomona, azaz ôsz és a tél, illetve a tavasz és a nyár allegorizált szoborcsoportja. A park közepén található az 1820

körül felállított 15 méter magas obeliszk, melynek oldalán
bronztábla hirdeti a híres Batthyány-elôdöket.
Híres a körmendi védett piramistölgy-fasor is, melynek
északi ága a Hunyadi úton, déli ága a Hegyaljai úton húzódik.
A vízen járókat óvja a Rába-híd mellett Nepomuki Szent János XVIII. századi szép barokk szobra. A Rába-híd szomszédságában, az óvárosban álló késô gótikus szentélyû, barokk
mûemléki átépítésû Szent Erzsébet-plébániatemplom elôtt,
a városalapító IV. Béla király 1994-ben emelt carrarai márvány szobrát – Párkányi Péter alkotását – csodálhatjuk meg.
A római katolikus templom oratóriumában dr. BatthyányStrattmann László herceg, szemorvos, a “szegények orvosa”
emlékkiállítását látogathatjuk meg. A Szabadság téren áll a
Mária Immaculata-szobor, átellenben pedig Vas megye máig
egyetlen egész alakos Kossuth-szobrát találjuk.
A város nevezetességei közé tartozik az 1788-ban épült református templom, melynek belsô falát 1948 óta Haranghy
Jenô freskói díszítik. A neogót stlusú evangélikus templom
1888 óta a város ékessége. A Hôsök terén áll Kisfaludy
Stróbl Zsigmond alkotása, a Hôsi emlékmû.
A Rába-part nemcsak természeti szépségeivel, hanem vízi
túrák kiindulópontjaként, illetve strandolási lehetôségeivel is vonzza a látogatókat. Nevezetes esemény a város
életében az évrôl évre visszatérô Májusfa-kitáncolás (május utolsó szombatja) és az augusztus 19-i – tûzijátékkal és
folklórfesztivállal egybekötött – vízikarnevál.

Szálláslehetôségek:
Berki Vendéglô és Panzió – 9900 Körmend, Rákóczi u. 77.
Tel.: 94/594-015, 94/592-690, 94/410-101, 20/9470-367
Fax: 94/594-016, www.hotelberki.hu, pilnus@hotelberki.hu
Fezôr Étterem és Panzió – 9900 Körmend, Rákóczi út
Tel./Fax: 94/410-788, Mobil: 70/275-9933
E-mail: fezor@kereszteskft.t-online.hu
Web: www.fezorpanzio.hu
Halászcsárda Panzió – 9900 Körmend, Bajcsy-Zs. u. 20.
Tel.: 94/410-069, Fax: 94/410-069
E-mail: halaszpanzio@freemail.hu
Web: www.hotels.hu/halaszcsardapanzio

Hotel Rába – 9900 Körmend, Bercsényi út 24.
Tel.: 94/410-089, Tel./Fax: 94/410-088
www.hotels.hu/raba_kormend
Monet Motel és Sörözô – 9900 Körmend, Arany J. u. 8.
Tel.: 94/414-282, 30/266-8716, Web: www.hotels.hu/monet
Teke Panzió – 9900 Körmend, Mátyás király u. 25.
Tel.: 94/411-921
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Étkezési lehetôségek:
Berki Vendéglô és Panzió – 9900 Körmend, Rákóczi u. 77.
Tel.: 94/594-015, 94/592-690, 94/410-101, 20/9470-367
Fax: 94/594-016, www.hotelberki.hu, pilnus@hotelberki.hu
Fezôr Étterem és Panzió – 9900 Körmend, Rákóczi út
Tel./Fax: 94/410-788, Mobil: 70/275-9933
E-mail: fezor@kereszteskft.t-online.hu
Web: www.fezorpanzio.hu
Halászcsárda – 9900 Körmend, Bajcsy-Zs. u. 20.
Tel.: 94/410-069, Fax: 94/410-069
E-mail: halaszpanzio@freemail.hu
Web: www.hotels.hu/halaszcsardapanzio
Teke Panzió Étterme – 9900 Körmend, Mátyás király u. 25.
Tel.: 94/411-921
Zsade Pub Pizzéria – 9900 Körmend, Rákóczi u. 4.
Tel.: 94/414-414, Web: www.zsade.hu
Eszkimó Cukrászda – 9900 Körmend, Rákóczi u. 51.
Tel:/Fax: 94/594-217
Mini Cukrászda – 9900 Körmend, Széchenyi utca 2.
Tel.: 94/410-152
Steffl Sörözô – 9900 Körmend, Rákóczi u. 1., Tel.: 94/411-715
Várkert Ételbár – 9900 Körmend, Várkör 3.
Tel.: 94/411-088
“S”-be Étterem – 9900 Körmend, Bástya u. 8., Tel.: 94/414-477
Daniello Pizzeria és Étterem – 9900 Körmend, Kölcsey u. 1/A.
Tel.: 94/413-133
OMV Étterem 0-24 – 9900 Körmend, OMV benzinkút
Kónya Kávéház – 9900 Körmend,
Hunyadi u. 39., Tel.: 94/410-455
Hubertus borozó – 9900 Körmend,
Rákóczi u. 39., Tel.: 94/410-146
Hunor Presszó – 9900 Körmend,
Rákóczi u. 36., Tel.: 94/350-145
Rampa Borozó – 9900 Körmend,
Hunyadi utca 42/B.

• Fotómûvészek, festômûvészek, szobrászmûvészek kiállításai a
Városi Kiállítóteremben • Körmendi Napok rendezvénysorozat •
Rába-parti Magyar Ünnep • Szent István-napi ünnepség - Nemzetközi Folklór Gála • Zenei Világnap alkalmából koncertek • Aradi Vértanúk Napja • Idôsek Napja • Körmend Város Ünnepnapja –
IV. Béla király városi kiváltságlevele és Dr. BatthyányStrattmann László születésének évfordulója • Szent Erzsébetnapi egyházi koncert • Városi Mikulás-túra • Luca-napi vásár és
vigasságok • Karácsonyi pásztorjáték
Elérhetôségek: Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum:
9900 Körmend, Vár. Pf. 12., Tel/fax: 94/412-207
E-mail: dbslm@muzeumkormend.t-online.hu
Mûvelôdési ház: Körmendi Kulturális Központ, 9900 Körmend, Berzsenyi u. 11., Tel.: 94/410-132, Fax: 94/410-132,
E-mail: cultcent@axelero.hu
Polgármesteri Hivatal: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.
Tel.: 94/594-462, Fax: 94/410-623
E-mail: kormend@kormend.hu, Web: www.kormend.hu
Faludi Ferenc Könyvtár, 9900 Körmend, Dr. Batthyány u. 4.,
Te.l: 94/410-105, Fax: 94/412-136
E-mail: konyvtar@kormend.hu

Rendezvények: Tavaszünnep • Majális, Májusfa-kitáncolás •
Hôsök napja • Városi Gyermeknap • Várkoncert (Városi Vegyeskar)
• Pünkösdölô a katolikus templomban (Béri Balogh Ádám Táncegyüttes) • Pünkösdi hangverseny az evangélikus templomban
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MAGYARNÁDALJA
Magyarnádalja kis magyar község Körmendtôl nyugatra.
Etimológiáját a magyar, nád és alja szavak összetétele adja.
A magyar jelzô lakosságára (megkülönböztetésül a szomszédos Horvátnádalja túlnyomórészt horvát lakosságától), a
nád pedig növényi formációjára utal. Eredetérôl biztos adataink nincsenek. A falu múltjáról is alig tudunk többet, mint
amennyirôl még a legidôsebb emberek közvetlen ismerettel
rendelkeznek. A középkorban a Németújváriak birtokában
volt s örökösödés révén a Batthyány-család lett birtokosa,
kiknek körmendi uradalmához tartozott.
A XIX. század elsô felében 200-250
hold szántón búzát, rozsot, zabot termeltek. A legközelebbi piac Körmend
volt. A század utolsó harmadában a
falu lélekszáma a magas népszaporulat miatt gyorsan nôtt. A kapitalista
fejlôdés szétfeszítette a hagyományos
kereteket: a paraszti gazdálkodás és a
családi kapcsolatok terén egyaránt. A nagy család, melyben
együtt élt három generáció, fokozatosan felbomlott.
A század elsô évtizedeiben a falu lakossága öltözködésében
elhagyta a régi paraszti viseletet, a népi hitvilághoz kötôdô
szokások közül is számos elhalványul. Leginkább azok a hagyományok éltek tovább, amelyek a közös munkához, a társas
élethez, és közös szórakozáshoz kötôdtek (tollfosztó, tökmagköpesztés, rönkhúzás). Az elsô
világháború utáni területcsatolások
leszûkítették a piaci lehetôségeket.
A térségben levô kevés ipari munkahely nem biztosított megfelelô foglalkoztatottságot. A falut a Pinka és
a Rába vize többször veszélyeztette,
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két nagyobb árvíz volt, 1929-ben és 1965-ben. Az 1960-as
és 70-es évektôl Körmenden számos új munkalehetôség
adódott, a megnyíló gyárakba, üzemekbe jártak el dolgozni a
község lakói. A községet jelenleg 210-en lakják.
A település turisztikai vonzerôi: Harangláb • Emlékpark • Millenniumi emlékmû • 1848-as kopjafa • Helytörténeti anyag
Rendezvények: Falunap az augusztus
20-i ünnepséggel egybekötve
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal:
9909 Magyarnádalja, Petôfi S. u. 29/A,
Tel.: 94/432-197

MAGYARSZECSÔD
Magyarszecsôd Körmendtôl 5 km-re keletre fekszik. Áthalad rajta a 8-as számú fô közlekedési út. Környezô települések: Körmend, és Molnaszecsôd.
A település elsô okleveles említése 1205-bôl származik. II.
András király a hagyomány szerint 1205-ben adományozta
a Rába folyó melletti Szecsôdöt és környékét Csernök fiának, Istvánnak, a Szecsôdi család
ôsének. A család nem sokkal a
birtokszerzés után építette fel a
ma is álló mûemlék templomot.
A család ekkor vette fel a Szecsôd
nevet. A falut egészen a XIX. század végéig ôk birtokolják.
1242-1260 között felépült a
római katolikus templom, amit
Kisboldogasszony
tiszteletére szenteltek fel. Az egyhajós
román stílusú épület téglából készült. A hajóban és a
szentélyben található festések a XVII. századból valók.
A fôoltár a XVIII. században készült barokk stílusban.
A XIX. században toronnyal bôvítették. A templom a faluegyesítés elôtt Egyházasszecsôd területén állt. Szintén
ide tartozott a XVIII. század végén épült barokk református

templom. A haranglábat 1880 körül emelték Németszecsôdön, népies barokk stílusban. A volt Batthyány-kastély
1893-ban készült el eklektikus stílusban, barokk elôzményekkel. 1934-ben egyesült Egyházasszecsôd, Németszecsôd és Terestyén Magyarszecsôd néven. A községet
jelenleg 490-en lakják.

A település turisztikai vonzerôi: Római katolikus templom •
Református templom • Batthyány-kastély • Harangláb • Dénes Lajos-kripta
Rendezvények: Sportnapok: nôi és férfi labdarúgótornák, valamint a Magyarszecsôd SE mérkôzései • Nôi és férfi kispályás
labdarúgótorna • Magyarszecsôdi Fesztivál: minden évben
augusztus elsô hétvégéjén • Szüreti felvonulás • Gyermekrendezvények: mikulás-ünnepség, gyermeknap, diákprogramok
• Kulturális és ismeretterjesztô rendezvények, elôadások •
Vöröskeresztes rendezvénye: egészségmegôrzô programok,
idôsek napja
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9911
Magyarszecsôd, Fô u. 1.,
Tel.: 94/529-012, Web:
www.magyarszecsod.hu
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MOLNASZECSÔD
Molnaszecsôd község Vas megye nyugati részén helyezkedik el. A Rába folyó mentén, a 8-as fôközlekedési út két
oldalán lévô település, melynek elsô okleveles említése
1406-ból származik. Agrártörténeti emlék a múlt század
elejérôl származó hatalmas klasszicizáló, késô barokk magtár. A faluból származik a szombathelyi múzeumfaluban látható, 1780-ban készült fa harangláb.

Molnaszecsôdön élt és dolgozott Molnár Lajos világhírû ornitológus, madártani szakember, aki mind az öt világrészen
végzett kutatásokat. A Rába folyón vízi túrázó hazai és külföldiek kedvelt kikötôhelye a molnaszecsôdi Rába-híd melletti terület, amelyhez vendéglátó, kereskedelmi kiszolgáló
egységek állnak rendelkezésre. A település déli oldalán van
az “Úsztató” nevû tó, amely természetvédelem alatt áll. Látványossága a tavirózsa.
A Rába folyó községet érintô szakasza a szép, érintetlen
Rába-völgy, mely a horgászok kedvelt helye. Molnaszecsôd
község tagja az “Ausztria-Balaton Lovas Út” lovasturisztikai
programnak. Kijelölt lovas-útvonal és szálláshelyek biztosításával áll az ide látogató turisták rendelkezésére. A települést északról kiterjedt erdô övezi, itt halad át az Országos
Kéktúra útvonal. A községet jelenleg 446-an lakják.
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A település turisztikai vonzerôi: Agrártörténeti emlék a múlt
század elejérôl származó késô barokk magtár • Természeti
értékek
Szálláslehetôségek: MED-FAT BT., 9912 Molnaszecsôd, Kossuth u. 69., Tel.: 94/422-023 • Kemény Panzió, 9912 Molnaszecsôd, Petôfi u. 96., Tel.: 94/350-227
Rendezvények: Falunap augusztus hónapban • Búcsú szep
tember elsô vasárnapján
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: 9912 Molnaszecsôd, Hôsök
útja 1.
Polgármesteri Hivatal: 9912 Molnaszecsôd, Petôfi u. 86.,
Tel./Fax: 94/529-028
E-mail: molnaph@molnaszecsod.t-online.hu

NAGYMIZDÓ
Nagymizdó Körmendtôl 9 km-re délre fekszik a Vasi-Hegyháton a Rába völgye mellett. Szomszédos települések: Katafa és Szarvaskend. Megközelíthetô Körmendtôl a 86-os
útról a katafai elágazáson, valamint a 8-as útról a molnaszecsôdi elágazáson keresztül.
A település ôsidôk óta lakott.
A falu melletti várdombon ôskori leletekre, határában neolitikus cserepekre és kôeszközökre is rábukkantak. A Mizdó
név a méz szóból származik,
azaz mézadó hely. A falu lakói
fejedelmi, királyi szolgálatban
álló mézadók voltak. Elsô okleveles említése is ezzel kapcsolatos, mégpedig IV. Kun László király 1277-ben István
napján járt a faluban és ekkor rendelkezett arról, hogy a
falu udvari mézadó hely legyen. 1441-ben I. Ulászló király
a Gersei Petôknek adományozta a települést. 1423-1450
között Bokodi András fia és felesége, valamint Mezôlaki
Zámbó Márton fia és lánya birtokolta. 1468-tól Nádasdi
Gáspár fia, majd 1495-1513 között egy bizonyos Thyed
Imre lánya, Rusin asszony birtokolta. 1526-tól a “szarvaskendi” Sibrik-család is zálogbirtokos volt a település
egyes részein. Egy 1549-es összeírás szerint “Myzdo csak
pusztatelkekbôl áll”, valószínûleg az 1529-es oszmán-török kôszegi ostrom pusztítása (tûzvész) miatt. 1600-ban a
Vas vármegyei közgyûlés a Körmendre vezényelt katonák
elszállásolására is kijelölte a települést. 1690-es összeírás: “Mizdo falu itt fekszik Körmend mellett a hegyen,
melynek oldalát a Rába folyó egy puskalövéssel eléri”,
ekkor 13 telkes jobbágy és 7 zsellér élt itt. A gyôri katolikus püspökség 1733-as összeírásában is szerepel NagyMizdo, melytôl kezdve a szarvaskendi egyházi anyaköny-

vekben találhatók a lakosok adatai. Már jóval 1848 elôtt
a faluban létezett a Festeticsek birtokában is majorság.
A római katolikus templom 1886-ban Szent Anna tiszteletére épült. 1926-ban a szarvaskendi körjegyzôséghez
tartozott, 1950-tôl önálló tanáccsal, majd 1968-tól közös
tanáccsal mûködött. Napjainkban önálló önkormányzati
vezetéssel a szarvaskendi körjegyzôséghez tartozik. A köz
séget jelenleg 132-en lakják.
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A település turisztikai vonzerôi: Szent Anna római katolikus
templom • Vadászudvar • borospincék • Ôskori várdomb •
Falusi tájkép
Szabadidô-eltöltési lehetôségek: Kellemes idôtöltést nyújt a
szôlôhegy, a közeli Csörnöc és Lánka patak, valamint a Rába
folyó völgyének felfedezése. Remek túrázási és kerékpározási lehetôséget kínál az erdôkben és mezôkben gazdag táj,
valamint az országos kéktúra útvonal is érinti a települést.
Automata tekepálya is várja a faluba látogatókat, 9913 Nagymizdó, Fô u. 30/A szám alatt, elérhetôség: Vörös Zoltán, Tel.:
30/235-4363. Lehetôség van pingpongozásra és könyvtár
használatára a Mûvelôdési házban. Terápiás és egyéb lovaglási, lovas-kocsikázási szolgáltatást nyújt elsôsorban
Bardigiano lófajtákkal a
Vadászudvar és Vendégház
Általános Szolgáltató Kft.,
9913 Nagymizdó, Külterület 99., Tel.: 94/530-007
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Hazai és külföldi vadászatokat szervez az Új Nádasd és Környéke Földtulajdonosi Közösség Vadásztársasága, érdeklôdni: Mazalin Gábor, tel.: 06-30/902-9906.
Szálláslehetôségek: Mûvelôdési házban sátorozási, fedett hálózsákos szállás tisztálkodási lehetôséggel, valamint további
szálláslehetôséget kínál a Vadászudvar és Vendégház Általános Szolgáltató Kft. is. A faluban egy vegyesbolt is található.
Rendezvények: Farsangi bál • Nônapi bál • Májusfaállítás és
kitáncolás • Búcsú • Sportnap • Karácsonyváró ünnepség
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: 9913 Nagymizdó, Fô u. 28.
Tompa István mûvelôdésiház-vezetô, Tel.: 06-30/247-6719
Polgármesteri Hivatal: 9913 Nagymizdó, Fô u. 33.
Tel.: 94/430-007, valamint Horváth Gyula polgármester,
Tel.: 94/430-229

NAGYKÖLKED
A település Körmendtôl 10 km-re található északnyugati
irányban, közel Ausztria határához. Húsz km-en belül kettô
határátkelô is van. A község határában gyönyörû erdôket,
mezôket láthatnak a kirándulók, és a vadállományban is
gyönyörködhetnek. Ideális helyszín kerékpártúrákhoz.
A kis forgalmú utak, mezei utak a közelben haladó nemzetközi kerékpárút sok érdekes helyszín elérését teszik
lehetôvé. A lakosainak száma jelenleg 151 fô. Rádóckölkeddel és Harasztifaluval közös Körjegyzôség a Faluházban
üzemel, a kulturális élet is itt zajlik. (könyvtár, internet,
játszóház, rendezvények).

A település turisztikai vonzerôi:
Régi parasztházak • Népi lakóház • Katolikus templom •
1848-as kúria • Helytörténeti
anyag • Falusi tájkép
Rendezvények: Búcsú • Falunap
• Szüreti vigadalom • Mikulásünnepség
Elérhetôségek: Polgármesteri
Hivatal: 9784 Nagykölked, Fô u.
24., Tel.: 94/420-036
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NÁDASD
A Nádasd, Nádast, helységnevek középkori jelentése:
náddal bôvelkedô, kis nádas falu.
A mi Nádasdunk, Vas- és Zala megye határán a Vasi-Hegyháton, Körmenddel átellenben a Rába és a Csörnöc patak
jobb partja felett, hét lankás dombra épült. Két észak-déli
irányú fôút, a 86-os és a 76-os szögletében. Neve is jelzi, hogy évszázadokon keresztül a falu történelmi magját,
– amelyet Templomdombnak és Föjszegnek nevezünk
(Kossuth L. út déli része), – körös-körül nádasok, mocsarak övezték. Európa egyik ôsi, forgalmas kereskedelmi és
hadiútja, a Baltikumot Itáliával összekötô Borostyánkô út
vezetett az Árpád-kori Nádasd nyugati határában. Maradványai Nádasd területén, több helyen ma is láthatók. Nádasd elsô okleveles említése a jelenlegi ismereteink szerint
1233-ból való. 2003-ban lelték fel a templomkertben a XI.
században épült, hazánkban páratlan építménynek számító,
lakótoronnyal erôdített körtemplom – rotunda – alapjait. A községben sok mûemléket, mesteremberek munkáit
fedezhetik fel az idelátogatók a római katolikus templom
épületében, kertjében, de várja a látogatókat többek közt az
evangélikus imaház, és a helytörténeti gyûjtemény.
A település utcanevei mellett megmaradtak a régi elnevezések is, így maradtak fenn az Ajszeg, Föjszeg, Cser, Buja,
Csébidomb, Kútkert elnevezések.
Nádasd 1354 lakosával hat település közigazgatási központja. A Széchenyi István Általános Mûvelôdési Központ
keretében 210 fôs általános iskola, 80 fôs óvoda és 350
adagos konyha, valamint mûvelôdési ház mûködik.
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A település turisztikai vonzerôi: Rotunda (Erôdített-körtemplom) • Helytörténeti gyûjtemény • Katolikus templom
és templomkert • Római út a Borostyánkô út meglévô része
• Lovaglási lehetôség
Szabadidô-eltöltési lehetôségek: Tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthetô, busz- és vonatösszeköttetés
van Zalaegerszeg-Szombathely, Zalalövô és Körmend felé.
Kirándulni, túrázni vágyóknak jó kiindulási pont az Ôrség
és a Hegyhát közelsége miatt, valamint több fürdésre,
horgászásra alkalmas tó található 15-20 km-es körzetben.
Áthalad a településen az Országos Kéktúra útvonal, valamint a 2006-ban létrehozott sárga jelzésû Szent Márton
turisztikai útvonal.
Szálláslehetôség: Hétdombi fogadó, 9915 Nádasd, Petôfi u.
107. Tel: 30/227-9916, 94/424-017
Étkezési lehetôségek: Étkezési lehetôség van a Széchenyi
István ÁMK konyháján vendégebéddel, elôre bejelentkezés
alapján 94/424-018 és a 86-os és a 76-os fôutak találkozásánál lévô Szarvas Csárdában, illetve a hozzá kapcsolódó
éjjel-nappal nyitva lévô gyorsétteremben. 9915 Nádasd,
Hegyaljai út. 7. Tel./Fax: 94/424-152

Rendezvények: Rönkhúzás, húsvéti locsolás, májusfaállítás
és kitáncolás, pünkösdi helytörténeti vetélkedô, háromnapos falunapok (benne bagolytúra, falu bikája és tehénkéje
vetélkedôk) aratási felvonulás és kézi aratás, Nádpatkó
lovasverseny, Lucázás és betlehemezés, valamint az általános iskolások és a néptánc tagozatosok közös karácsonyi
nagymûsora.
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: Mûvelôdési Ház Nádasd,
9915 Nádasd, Vasúti u. 7. Tel.: 94/424-034
Polgármesteri Hivatal: Községi Önkormányzat Nádasd
9915 Nádasd, Kossuth L. u. 101., Tel.: 94/524-014,
94/524-015, Web: www.nadasd.hu
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NEMESREMPEHOLLÓS
Nemesrempehollós Körmendtôl 13 km-re, Egyházasrádóc,
Egyházashollós és Sorokpolány szomszédságában elterülô község Vas megyében. A Rempehollós és Nemeshollós 1937-ben történt egyesítésébôl keletkezett település
középkori eredetû. Mindkét falurészt kisnemesek lakták
a feudális korban. Nemesrempehollós ôsi mezôgazdasági
jellegû község. 1945 elôtt a földterület nagy része néhány
földbirtokos tulajdonában volt. A többi földön kis és középparasztok dolgoztak. A II. világháború utáni földosztást
követôen 1951-ben alakult meg a termelôszövetkezet.
A lakosság száma 307 fô, amelybôl sok a nyugdíjas. A munkaképes korú lakosság egy része a termelôszövetkezetben
dolgozik, másik része Szombathelyre, illetve Körmendre jár
be. A gyerekek az egyházasrádóci óvoda, vagy iskola diákjai.
A falu lakói katolikus vallásúak.
A templom védôszentje Szent Rozália. Az épülete ebben a évben
került felújításra. Nemesrempehollós képe az utóbbi években
sokat változott. A községben
mindenütt szépen karbantartott épületek, ápolt kertek és
közterületek fogadják a faluba látogatót. Az új, vagy régi tulajdonosai által igényesen felújított régi házak mellett újakat is találunk a településen. A középületek közül meg kell
említenünk a Mûvelôdési Ház és Polgármesteri Hivatal közös
épületét. Ez utóbbit pályázaton nyert támogatásból, és a
falu lakosságának egyetértésével sikerült létrehozni, illetve
felújítani. A község központjában áll az elsô és a második világháború nemesrempehollósi áldozatainak adózó emlékmû,
amely szintén magán viseli a falu mesterembereinek keze
nyomát. 1998 októberében került átadásra az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc kivégzett tábornokainak emléket állító kopjafa. A megyében egyedülállónak számító
emlékmû, amely az aradi vértanúk arcmását örökíti meg,
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a szombathelyi szobrászmûvész, Marosits József alkotása.
A település nevezetességeihez tartozik még az 1732-ben
épült, majd felújított harangláb is. Az építmény kicsinyített
mását ábrázoló üdvözlô táblák fogadják a községbe érkezô
látogatókat. Nemesrempehollós határában egy ókori római
út maradványait találták meg a régészek.

A település turisztikai vonzerôi: Szent Rozália római katolikus templom • Harangláb • Aradi vértanúk emlékmû, kopjafa
• Millenniumi emlékoszlop • Szent István-emlékpark • Hôsi
emlékmû • Falusi tájkép
Rendezvények: Búcsú • Falunap • Farsang • Húsvétváró játszóház • Mikulás-ünnepség • Falukarácsony
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: 9782 Nemesrempehollós,
Széchenyi u. 14.
Polgármesteri Hivatal: 9782 Nemesrempehollós, Széchenyi
u. 14., Tel.: 94/420-030

PINKAMINDSZENT
Pinkamindszent Körmendtôl északnyugati irányban a Pinka
mentén elhelyezkedô község, Ausztria felé határátkelôvel
rendelkezô régi település. Nevét folyamatosan megtaláljuk
a középkori oklevelekben. Elsô említése 1221-bôl származik. A korai Árpád-korban Mindenszentek tiszteletére épült
templom köré települô falunak innen ered a neve. A település gazdag történelmi múltja ellenére is csak a XIX. századtól
mutatható ki a községi pecséthasználat.
Lakossága jelenleg 156 fô.

A település turisztikai vonzerôi: Tornácos parasztház •
Század eleji parasztház • Római katolikus templom •
I. világháborús emlékmû • Régi vízimalom a Pinka mentén • Falusi tájkép
Étkezési lehetôség: Pinka Kocsma, 9922 Pinkamindszent,
Fô u. 98., Tel.: 94/432-249
Rendezvények: Flórián-napi búcsú • Mindenszentek napi
búcsú
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9922 Pinkamindszent, Fô u. 98., Tel.: 94/432-001
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RÁDÓCKÖLKED
Községünk Szombathelytôl 18 km-re, Körmendtôl 9 km-re
található, közel Ausztria határához. Húsz km-en belül kettô
határátkelô is van.
Már idôszámításunk elôtt lakott település volt a község területe és azóta is folyamatosan, amelyrôl a minden korból
elôkerült régészeti leletanyag tanúskodik.
A község határában gyönyörû erdôket, mezôket láthatnak
a kirándulók, és a vadállományban is gyönyörködhetnek.
Ideális helyszín kerékpártúrákhoz. A kis forgalmú utak,
mezei utak a közelben haladó
nemzetközi kerékpárút sok érdekes helyszín elérését teszik
lehetôvé. A lakosok száma
300 fô. Nagykölkeddel és Harasztifaluval közös Körjegyzôség a Faluházban üzemel,
a kulturális élet is itt zajlik.
(könyvtár, internet, játszóház, rendezvények). A sportolni
vágyók füves kézilabdapályán, illetve aszfaltos tenisz- és
kosárlabdapályán elégíthetik ki mozgásigényüket.
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A település turisztikai vonzerôi: Harangtorony • Református
templom • Helytörténeti anyag • I. és II. világháborús hôsi
emlékmû • Kegyeleti park • Útmenti fakereszt • Falusi tájkép
Szabadidô-eltöltési lehetôségek: Kerékpáros- és gyalogtúrák a község közigazgatási területén és a környezô településeken. Sportolás, különösen a díjmentesen használható
teniszpályát ajánljuk.
Étkezési lehetôségek: A község egybeépült Egyházasrádóccal, s ott több helyen is lehetôség nyílik az étkezésre.
Rendezvények: Falunap • Búcsú • Májusfaállítás • 2008-tól
Kölkedi Napok
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: Faluház, 9784 Rádóckölked,
Fô út 92., Tel./Fax: 94/ 528-003
Polgármesteri Hivatal: Faluház, 9784 Rádóckölked, Fô út 92.
Tel./Fax: 94/528-003 , Mobil: 30 5647823

SZARVASKEND
Döröske és Döbörhegy nyugati szomszédságában elterülô
apró falu. Szarvaskend említése 1217 óta található meg
az oklevelekben. Nevének eredete egészen a honfoglalásig, Kend vezérig vezethetô vissza: a Kend nemzetség
totemállata a szarvas volt, és tagjai ezen a helyen telepedtek le. 1829-ben középkori alapokra építették a klas�szicista Sibrik-kúria épületét, ahol ma óvoda mûködik,
a kúriát övezô park pedig védett. Késô barokk stílusban,
a XVIII. század végén épült a római katolikus Sarlós Boldogasszony templom. Berendezése szintén XVIII. század
végi, oltárképe id. Dorfmeister István mûve 1793-ból.
A település szomszédságában lévô Király- és Sas-hegyen
védett népi pincék és présházak láthatók, s a településen
áthalad az Országos Kéktúra útvonala. A településnek jelenleg 247 lakosa van.
A település turisztikai vonzerôi: Sibrik-kastély • Mûemlék
jellegû pincék a Sas-hegyen és Király-hegyen • Öreg
présházak • Római katolikus templom • Evangélikus
templom • Falusi tájkép
Szálláslehetôség: Szabó Tanya
Kft., 9913 Szarvaskend, Külterület 111., Tel.: 94/530024, Fax: 94/530-023

Étkezési lehetôség: Szabó Tanya Kft., 9913 Szarvaskend,
Külterület 111., Tel.: 94/530-024, Fax: 94/530-023
Elérhetôségek: Mûvelôdési ház: Kultúrház, 9913 Szarvaskend, Fô u., Polgármesteri Hivatal: 9913 Szarvaskend, Fô u.
32., Tel.: 94/530-009
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VASALJA
Vasalja község a Vasi-völgység települése, Körmend mellett, a Pinka folyó völgyében, az országhatár közvetlen
szomszédságában található.
A település neve a középkorban Pinkaszentkirály volt. Szent
István tiszteletére szentelt temploma XIII. századi alapokon
nyugszik. A falu elsô okleveles említése 1238-ból ismeretes. A falu gazdag történelmi múltja
ellenére sem találták nyomát annak,
hogy elöljárói a középkorban címert
vagy pecsétet használtak volna.
A falu pecsétje hivatalos iratokon
a XIX. század közepén tûnik fel, és
állandóságot mutat. Templomának
titulusa Szent István király.

Errôl az Árpád-kori eredetû
templomról kapta nevét a
Pinkaszentkirály településrész.
A Kossuth u. 50. számú népi lakóház védett építészeti érték.
Lakossága jelenleg 362 fô.
A település turisztikai vonzerôi: Régi parasztházak • Népi
lakóház • Római katolikus mûemléktemplom • Harangláb •
Millenniumi emlékpark • Helytörténeti anyag
Rendezvények: Szent István-napi búcsú augusztus 20-án
• Falunap • Tûzoltó Egyesület éves rendezvénye
Elérhetôségek: Polgármesteri Hivatal: 9921 Vasalja, Deák F.
u. 1., Tel.: 94/432-148, 94/432-006
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