
Gyalogtúrák 2. 

Túra az Őrségben, és az Árpád-kori veleméri templom 
2018. július 14. (szombat) KISBUSZ (résztvevők száma max. 8 fő) 

Ára 7 700,- Ft/fő, mely tartalmazza az útiköltséget. A belépő jegyet (Veleméri templom 

300/150) NEM. Utazás közben videók a túrával kapcsolatban.  

Csak 8 fő előzetes jelentkezése estén indul.  

Jelentkezési határidő 2018. július 1., illetve a szabad helyek elfogyása. 

 

A második gyalogtúra Magyarország olyan vidékére 

vezet, ahol a Szlovén határ közvetlen közelében halad 

az út és egy egyedülálló Árpád-kori templomot is 

megcsodálhatunk, ami szerencsésen megmenekült az 

évszázadok dúlásai elől. 

Megfelelő erőnlét és kényelmes, strapabíró túraruházat 

szükséges. A részvételi díj befizetésével az útitárs 

elismeri, hogy saját felelősségére vesz részt a 

kiránduláson. 
 

6.00 Indulás Kozármislenyből. Felszállási lehetőség: saját lakás 

(Szentlőrinc, Pécs, Kozármisleny) 
 

Megállás a nagykanizsai TESCO-nál. 

10.00 Érkezés Magyarszombatfa 

 

 
 

Az itáliai reneszánsz és a habán majolika – Dávid Éva majolika műhelyének 

látogatása 

 
 

A 16 km-es gyalogtúra során megtekintjük a Sárgaliliom tanösvényt is. 

A veleméri Sárgaliliom tanösvény a Belső Őrség védett növényritkaságáról kapta a nevét, amelynek a 

legnagyobb állománya Veleméren található. A sárgaliliom az Őrség kiemelkedő szépségű növényritkasága, 

Velemér egyik jelképe. A sárga virágok több veleméri telek patakhoz közeli részén nyílnak, ezért a túra általában 

a patakhoz közeli területeken vezet végig. A Belső-Őrség természeti és kulturális értékei, kiemelten a veleméri 

templom freskói, Fazekasház, kaszáló gyümölcsösök, nedves rétek élővilága. 

 

 

 

 



Közben: Velemér, Árpád-kori templom 
Az Őrség román kori ékköve: A kis őrségi falu, Velemér büszkélkedhet Magyarország egyik legjelentősebb 

középkori román stílusú műemlékével, a Szentháromság-templommal. A kora gótikus templom belső 

falait díszítő freskók hazánk legteljesebb épségben fennmaradt középkori falfestményei.  
A veleméri Szentháromság templom építésének pontos ideje nem ismert, de feltételezhető, hogy építését – vagy 

elődjének építését – Szent István rendelte el, hiszen Velemér akkoriban 10 falunak volt központja. Freskóit – a 

világhírű – Aquila János készítette 1377–78-ban, aki a templom északi falán önmagát is megörökítette. A 

katolikus templom a XVII. században református tulajdonba került, ekkor meszelték le díszítéseit is, majd 

később újra a katolikusoké lett. 

A templom kivételes művészi értékeire az 1800-as évek második felében a híres műemlékvédő Rómer Flóris és 

a helyi tanító Gózon Imre hívták fel a figyelmet.  

  
 

 

16.30 Indulás Magyarszombatfáról 

Megállás a kaposvári TESCO-nál. 

Érkezés 20.00 körül a saját lakáshoz (Szentlőrinc, Pécs, Kozármisleny) 
 

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38) 

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny 


