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Javaslataink a LEADER alapú, natúrparki szemléletű helyi értéktárba emeléshez  

Struktúra  

Gyöngyösfalui helyi értékek (gyöngyszemek).  

1. Élő és élettelen természeti értékeink - javasolt értékek száma: 4 db 

2. Kiemelkedő ünnepeink, szokásaink- javasolt értékek száma: 9 db 

3. Kiemelkedő Gyöngyösfaluiak- javasolt értékek száma: 6 db 

4. Művészetek és művészi kézművesség- javasolt értékek száma: 2 db 

5. Épített értékeink- javasolt értékek száma: 9 db 

6. Tárgyak, és a múlt kézbe vehető emlékei- javasolt értékek száma: 2 db 

7. Mesterségek és iparosság emlékei- javasolt értékek száma: 2 db 

8. Vendégcsalogató és vendégfogadó gyöngyszemek- javasolt értékek száma: 6 

db 

9. Helyi termékek és a helyi gazdaság megtartói- javasolt értékek száma: 6 db 

10. Gyöngyösfalui sport és szabadidő - javasolt értékek száma: 2 db 

11. A Gyöngyösfalu közösség megtartói – javasolt értékek száma: 7 db 

 

A javasolt gyöngyösfalui helyi értékeket (= gyöngyösfalui gyöngyszemek) 11 db. kategóriába 

osztottuk. A kategóriákon belül javasolt helyi értékek egyenként sorszámozottak.  

A leírás tartalmazza a helyi érték megnevezését, a kapcsolattartó személy nevét és 

elérhetőségét, a pontos helyszínt (hrsz, koordináták, cím amennyiben ez értelmezhető az 

adott értéknél).  

A leírás tartalmaz egy javaslatot és a javaslattevő szervezet/személy megnevezését.  

A helyi értéktárban lévő értékek (= gyöngyösfalui gyöngyszemek) közül kiemelésre javasolt 

kategóriák:  

1. Natúrparki Gyöngyszemek – a natúrparki értékek szempontjából kiemelkedő 

értékek 

2. Vas Megyei Értéktárba javasolt értékek - Javasoljuk a kiemelt gyöngyösfalui 

helyi értékeket a Vas megyei értéktár felé jóváhagyásra előterjeszteni. (A Vas 

Megyei Értéktárba javasolni csak a helyi értéktárba való felvétel után lehet 

egy-egy helyi értéket.) 
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Gyöngyösfalui gyöngyszemek – élő természeti 

értékeink 
 

A 200 éves vad körtefa 

Mintegy 200 éves védett fa, mely monumentális ágaival és koronájával főként 

virágzáskor nyújt felejthetetlen élményt. A 15 m magas és 1 m átmérőjű idős 

vadkörtefa oltalmát rendkívüli méretei és megjelenése indokolja. 

 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-
028 

Helyszín:  google maps koordináták: 47.332691, 16.621283 
 
Javaslat: Javasoljuk a fa helyi védettségű természeti értékként való 
nyilvántartásba vételét, valamint pihenőhely kialakítását a fa körül.   
 

Kiemelési javaslat: Natúparki Gyöngyszem 
 
Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 
polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 
 

Gyöngyös patak 

Az ország ismert pisztrángos patakja.  Gyöngyöspatak egy Ausztriában eredő, 
Sárvárnál a Rábába torkolló patak. A Kőszegi-hegység egyik fő vízgyűjtő 
vízfolyása. Vízjárása szeszélyes, mivel itt összegződnek a rövid, nagy esésű 
mellékvizein a bőséges csapadékhullások nyomán gyorsan levonuló 
árhullámok. A Gyöngyös nevet Gencsapátiig a patak eredeti medre, 
Gencsapátitól egy valószínűleg a rómaiak által épített csatornában keleti 
irányba elterelt patak viseli, ami keresztülfolyik Szombathelyen, majd 
Vasszécsenynél északkelet fordulva Sárvárnál torkollik a Rábába. Az eredeti 
meder neve Gencsapátitól: Perint, majd Szombathelytől délre: Sorok patak. A 
Sorok patak Zsennyénél torkollik a Rábába. 

Helyszín: Gyöngyösfalu 



 
 

Javaslat: A patak medrének természeti állapotának fenntartása, értékeinek 
bemutatása.  

Kiemelési javaslat: Natúrparki Gyöngyszem 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Különleges faluszerkezet 

A mai település Kispöse, Nagypöse, Ludad és Seregélyháza egyesítésével 

keletkezett. 1386-ban említik először. 1910-ben Kispösének 142, Nagypösének 

182, Ludadnak 298, Seregélyházának 165 lakosa volt. Mind a négy község Vas 

vármegye Kőszegi járásához tartozott. Kis- és Nagypösét 1928-ban 

egyesítették, majd 1950-ben Ludaddal és Seregélyházával egyesítve a 

Gyöngyösfalu nevet kapta. A legutóbbi népszámláláskor 2016-ban 1157 fő 

lakosa volt Gyöngyösfalunak. 

Helyszín: Gyöngyösfalu 

Javaslat: Településkép védelme érdekében, építési engedély kiadásának 
szigorítása. Műveléshez, gazdálkodáshoz kötött új engedély kiadás.  

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Pösei hegy 

Gyöngyösfalu Nagypöse, Kispöse, Ludad és Seregélyháza egyesítésével jött 

létre. A négy település közül Nagypösének volt (van) szőlőhegye. 

A hegy különleges tájjellegét a Pösei Hegyi Borkultúra Hagyományőrző és 

Szépítő Egyesület próbálja megőrizni, ide értve a közel 200-250 éves 

berkenyefákat, a hagyományos bokros, fás út melletti részeket, és figyelmet 

fordítanak az itt honos növényzet megtartására is.  

Helyszín: Gyöngyösfalu, Pösei hegy 

Javaslat: Hegy megnyitása, de csak a helyiek számára. Mikro rendezvények 
megtartása, kéthavonta maximum 50 főig. 



 
 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Gyöngyösfalui gyöngyszemek – kiemelkedő 

ünnepeink és szokások 

Pösei sárkányvadászat 

Évek óta sokan ellátogatnak a faluból az először 2017-ben megrendezett Pösei 

Sárkányvadászatra mely egyszerre több helyszínen zajlik, izgalmas 

akadályversenyekkel és rengeteg kulturális programmal. 

Időszak: Április 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

 

Javaslat: A rendezvény rendszeres megtartása és népszerűsítése javasolt.  

Kiemelési javaslat:  Vas megyei értéktárba való felvételre javasoljuk.  

                                   Natúrparki Gyöngyszemnek javasoljuk.  

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Márton-nappal egybekötött falu búcsú 

Novemberben tarják a falu talán legrégebbi népszokását, amely nem más, mint 
a búcsú. Három évvel ezelőtt egybekötötték a Szent Márton nappal. Számos 
közösségi programokkal várja az önkormányzat a település lakosságát ezen a 
napon.  

Időszak: November 

Javaslat: A hagyományos rendezvény megtartása, és a rendezvény 

segítségével a lakosság bevonása a közösségi programokba.                              



 
 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Májusfa állítás 

A település fiataljai – régi hagyományt őrizve - összefogással állítanak egy 
májusfát a településen. 

Ideje: május eleje 

Javaslat: A hagyomány megtartása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Májusfa körbetáncolása 

A májusfa állítása és annak május végi kitáncolása a régi faluközösség számára 

ünnep volt, ezért nemcsak az eladó lányoknak, hanem a bíró háza elé és egyéb 

közintézmények számára is állítottak májusfát. A májusfa ünnepélyes 

kitáncolására általában pünkösdkor kerül sor, de van, ahol ezt május utolsó 

vasárnapján rendezik meg. A zenészt hagyomány szerint a fát állító legény 

fogadta, a lány szülei az ételt, italt kínálgatták. Amikor kidöntötték a fát, a rajta 

lévő pántlikákat a lányok a hajukba kötözték, vagy a mellükre tűzték. 

 

Időszak: Pünkösd 

Javaslat: A népszokás rendszeres megtartása és népszerűsítése javasolt.                             

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

 Húsvéti locsolkodás 

Húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a fiúk vízzel, újabban csak illatos kölnivel 
locsolják meg az ismerős lányokat. 

Ideje: Húsvét hétfő 



 
 

Javaslat: A hagyomány megtartása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

 Szüreti felvonulás 

A menet Lukácsháza és Gyöngyösfalu utcáin halad, több megállóhelyet érint, 
ahol műsorral kedveskednek a felvonulók a szép számú nézősereg részére. A 
két falu lakói, civil szervezetei példás összefogással készülnek a felvonulók 
fogadására, a szépen feldíszített állomásokon enni és innivaló várja a vidám 
sereget. A rendezvény vendégei ilyenkor a Reziből és Kőszegről érkező 
borbarátok, a Borlovagrend több tagja is. A program vacsorával és bállal zárul. 

Ideje: Szeptember 2. fele  

Javaslat: A hagyományos rendezvény megtartása, és a rendezvény 
segítségével a lakosság bevonása a közösségi programokba. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Mindenki karácsonya 

Minden évben, hagyományosan rendezik meg a programot, amelyen a 
karácsonyi ünnepkörhöz kötődő műsorok kerülnek színpadra. 

Ideje: december közepe 

Javaslat: A közös ünneplés hagyományának megtartása, megújítása a régi 
szokások erősítésével. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Újévi fogatos felvonulás 

Január 1-én a gyöngyösfalui és lukácsházi fogatosok – a lovas szakosztály 
szervezésében – végig vonulnak a két település utcáin, a fogadó állomásokon 
köszöntik az újesztendőt. 

Ideje: január 1. 

Javaslat: A hagyomány megtartása. 



 
 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Újévi koccintás 

Az elmúlt körülbelül 5 évben, minden- lehetőség szerint- szilveszter utáni első 

szombatján megrendezésre kerülő batyus bál. Az iskola tornacsarnokában a 

polgári köszöntőt követően kötetlen beszélgetésre invitálják az érdeklődőket.  

Ideje: Szilveszter utáni hétvége 

Javaslat: A közös ünneplés hagyományának megtartása, az „új” rendezvény 
ismerté tétele 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Gyöngyösfalui Gyöngyszemek - kiemelkedő 

személyek 
 

Dr. Tolnay Sándor 

Nagycsömötén született tudós, író, akadémikus (élt: 1748-1818). Leírást lásd 
Lukácsháza Települési Értéktárában (2016). Munkásságát a Vas Megyei 
Értéktárban jegyzik. Tolnai Sándor az állatorvoslás első egyetemi professzora. 
Iskoláit Kőszegen is végezte. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Javaslat: Díszpolgári cím  

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 



 
 

Seregély István 

Magyar katolikus pap, egri érsek (élt 1931-2018), 1956-1959 között káplán 
Gyöngyösfalun, ill. a közös egyházmegyében.  

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Javaslat: Emlékének őrzése, munkásságának megismertetése.  

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Szőnye József (1948- 2019) 

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 72. életévében elhunyt 

egykori Vas megyei elnöke, a Kőszeg és Vidéke Ipartestület örökös elnöke, a 

Vas Megyei PRIMA-gálák elindítója, az egykori lakatosipari vállalkozó. Több 

kitüntetés birtokosa volt: a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Tisztikeresztje, 

Vas Megyéért Díj, Vas Megye Sportja Támogatásáért Díj, Magyar Gazdaságért 

Díj, IPOSZ kézművességért díj, Pro Communitate díj – Kőszeg. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Javaslat: Emlékének őrzése, kiemelkedő munkásságának elismerése.  

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 Simkó Zsuzsa 

2007 óta karnagya a Szent Márton Kórusnak. Az ő vezetésével készülnek fel az 

egyházi szolgálatokra, a szűkebb és tágabb környezet ünnepi alkalmain való 

közreműködésre.  

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Kiemelkedő munkásságnak elismerése. 



 
 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Tamásné Geröly Mária 

A falu közösségének egyik mozgató rúgója. Az ő ismeretei széles körben 

magába foglalják a népi iparművészetet. Szorgos munkájának köszönhetően 

iskolai foglalkozások keretében számos helyi fiatalnak mutatta be a 

tojásfestést a csuhébábú készítés és a régi népi játékokat. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Kiemelkedő munkásságnak elismerése. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Horváth János ’Gedi’ és H. Nagy Katalin 

Horváth János a neves táncos, táncoktató, koreográfus és rendező, aki számos 

kitüntetéssel rendelkezik, többek között a Vas megyéért életműdíjjal és a friss 

Weöres Sándor-díjjal.  H. Nagy Katalin, a szintén Weöres Sándor-díjjal 

kitüntetett, aki a Mesebolt Bábszínház alapító igazgatója. Ötvenhat éve ismerik 

egymást, ötvenhárom éve házasok. Most hetvenhat évesek, az utóbbi két 

évtizedben a maguk által teremtett világban élnek, mentett kutyákkal, 

Gyöngyösfaluban. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Kiemelkedő munkásságuknak elismerése. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök



 
 

Gyöngyösfalui gyöngyszemek – művészetek és 

művészi kézművesség 

 

 Tojásfestés és csuhékészítés 

A magyar nyelv kézművesség szava a hagyományokra épülő, kézi 

szerszámokkal, egyedi eljárással folytatott háziipari vagy kisipari 

tevékenységet jelenti. Általában női foglalatosságok, mint a csuhéfonás, 

vagy csuhébaba készítés. A faluban számos hölgy fest emellett tojást – 

tojáskarcolás,batiktechnikákat- és különböző népi kézművességeket 

szeretnének fenntartani a fiatalabb generáció számára. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Hagyományok őrzése, megismertetése 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 Fafaragó 

A faragás valóságos mesevilág, hiszen a faragásra váró anyag mesél 

magáról, a faragott életképek, regék és mondák szereplői, a 

díszítőmotívumok és a belőlük faragott kompozíciók mind-mind mesét 

mondanak a szemlélődőnek. Kézművesség, helyi alkotók, ahogy a fafaragás 

is kulturális örökségünk. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Hagyományok őrzése, megismertetése 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 



 
 

Gyöngyösfalui gyöngyszemek – épített értékeink 

(szakrális, lakó- és gazdasági épületek, régészet, 

szobrok, egyebek) 

Szent Márton templom 

A Szent Márton hitvalló tiszteletére emelt középkori templomot Kis-, és 

Nagypöse község a 14. században együttesen építette. Az erről tanúskodó, 

1400-ban kelt oklevél szerint a templom szentélyének keleti ablaka pontosan a 

két község közötti határvonalat jelölte. A 20. század fordulóján a 

plébániatemplom rossz állapotba került, így Esterházy Miklós herceg 1905-ben 

lebontatta és átépíttette. Az akkori plébános, Wallner József leírása szerint a 

„zegzugos épület” alapjaitól történő újjáépítésének terveit Ludwig Schone 

bécsi építész, a kőszegi Jézus Szíve templomhoz hasonlóan, neogótikus 

stílusban készítette. E régi templom néhány kőfaragványa az új templomban is 

megtalálható. Az új templom Szent Mártont ábrázoló ólömüveg ablakai Verbói 

Szluha Dénes adományából készültek el. A templomhajó festményét, amely az 

amiens-i köpenymegosztó jelenetet ábrázolja 1882-ben készítette Josef Veiter, 

osztrák festő. A Nagypösei plébánia 1834-ben készült pecsétjén is a 

köpenymegosztás jelenete látható: a lovon ülő Márton fél köpenyét nyújtja a 

földön ülő koldusnak. Az épület műemlék.  

Helyszín: 9723 Gyöngyösfalu Kossuth u. 40 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Javaslat: Az épület és környezetének védelme, rendben tartása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 Dr. Tolnay Sándor- mellszobor 

1988. szeptember 8.-án került átadásra és leleplezésre Marosíts István által 

alkotott mellszobor.  



 
 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Javaslat: Gyöngyösfalui művészetek ismerté tétele. Információs tábla 

kialakítása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola  

Az épület története a XX. Század első felére nyúlik vissza. Ekkor építette a 

kúriát vitéz ölbői Eölbey- Tyll Sándor tábornok. 1947-48-ba egy két tantermes 

szárnyat emeltek a kúria udvarán, majd a hatvanas években újabb 

tantermekkel bővítették. 

1988 szeptemberében vette fel az intézmény Nagycsömöte szülöttének, dr. 

Tolnay Sándor állatorvosnak a nevét. 

Helyszín: 9723 Gyöngyösfalu Kossuth u. 41 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Az iskola és környezetének védelme, rendben tartása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Ludadi Szentháromság templom 

A ludadi falurész eklektikus stílusú temploma 1868-ban épült. Legutóbb 2003-

ban volt felújítva. 

Helyszín: 9723 Gyöngyösfalu Petőfi Sándor utca 106. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Az épület és környezetének védelme, rendben tartása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 



 
 

Ludad falurész - Hősi emlékmű 

A falurész lakosai állítatták az emlékművet azon hősi halottak emlékére, akik 

életüket áldozták a hazáért az I Világháborúban. Az emlékmű a Szentháromság 

templom kertjében áll. 

Helyszín: 9723 Gyöngyösfalu Petőfi Sándor utca 106. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Az épület és környezetének védelme, rendben tartása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 Petőfi Sándor utcai házak 

Gyöngyösfaluban érdekes építészeti együttest alkot a Petőfi Sándor utca 
néhány fésűs beépítésű, egytraktusú háza. 

Helyszín: 9723 Gyöngyösfalu Petőfi Sándor utca  

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Az épületek és környezetének védelme, rendben tartása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 Borostyánkő út  

A római korból több cserép törmelék, pénzérme és útmaradvány is 
fennmaradt. Gyöngyösfalu határában húzódott a Savariát (Szombathely) és 
Scarbantiát (Sopron) összekötő, híres Borostyánkő út egy szakasza. Ókori 
kereskedelmi útvonal volt, amelyet legfőképp borostyánkő szállítására 
használtak. Mint az egyik ókori országút évszázadokon keresztül vezetett 
Észak-Európából a Földközi-tengerig és vissza. A Római Birodalom bukását 
követő népvándorlás korában a római utak jórészt elpusztultak. A borostyánút 
maradványai azonban nyomon követhetők.  

Az út menti szálláshelyekről, ló váltó állomásokról és hidakról keveset tudni. 
Ezek a Borostyánkőút mentén a terepviszonyoktól, és főképpen a vízi 
átkelőhelyektől függően általában 15 km-es távolságban álltak. A közeli 



 
 

Nemescsói útállomásnál kettéágazik az útvonal és Lukácsháza területén a 
Gyöngyös vonalával közel párhuzamosan haladnak tovább. 

Helyszín: Régészeti feltárások alapján. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Kiemelési javaslat: Natúrparki Gyöngyszem. 

Javaslat: Az útvonal bármely részletének feltárása és bemutatása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Pösei hegy – boronafalas pincéi 

A Cáki pincesorhoz hasonló vele egy időben épített pincékről van szó. A 

felhasznált fa, anyag tekintetében gesztenyefából illetve tölgyfából készült a 

fal. Az 50-es években még sok ilyen jellegű pince volt melynek a fedése még 

zsup volt. Sajnos eredeti állapotában nem maradt fent pince, mert a zsup fedés 

helyett a cserépfedés vette át a szerepet. 

Helyszín: 47.317643, 16.568448 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Az egyik épület eredeti kinézetének visszaállítása az önkormányzat 

segítségével. Tájház kialakítása, kisebb rendezvények helyszínéül szolgálhatna. 

Környezetének védelme, rendben tartása és bemutatása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Szent Ilona kápolna 

2008.-ban épült, a fából készült imahely. Közkedvelt kiránduló hely, de 

alkalmas meghitt házasságkötéseknek, keresztelőknek és istentiszteleteknek is. 

Helyszín: google maps koordináták: 47.321108, 16.561412 

Kapcsolattartó: Holdfény Liget – az Alpokalja kalandparkja elérhetőség: +36 

30/600 6303 



 
 

Kiemelési javaslat: Natúrparki Gyöngyszem. 

Javaslat: Közösségi rendezvények színtere lehetne. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Gyöngyösfalui gyöngyszemek – tárgyak, a múlt 

kézbe vehető emlékei 
 

Bikafuttatás legendája 

Bertók József törzsgyökeres ludadi lakos írta a művet 1951-ben. A mű alkotója 

a kor iróniájával alkotta meg a verset melyben egy elszabadult bika 

befogásának történetét meséli el. A rímekben gazdag költemény az akkori falu 

életében tevékenyen résztvevő embereket negatív vagy pozitív tulajdonságaik 

alapján jelenítette meg a történetben. A vers feltűnően hosszú 75 versszakból 

áll. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Gyöngyösfalu tárgyi értékeinek ismertté tétele pl. vers bemutatását 

javasoljuk. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök  

Helytörténeti emlékek 

Sok családi portán található helytörténeti értékkel bíró emlék, mint tárgyak, 
bútorok, eszközök, fényképek. 

Helyszín: Gyöngyösfalu közigazgatási területe 

Javaslat: A helytörténeti anyag összegyűjtése, megfelelő helyszín keresése egy 
kiállítás megszervezéséhez.  

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 



 
 

Gyöngyösfalui gyöngyszemek – a mesterségek és 

iparosság emlékei 
 

Gyöngyösfalui dísznövénykertészet 

A természeti adottságokat felismerve a településen már évtizedek óta jelen 

van ez a tevékenység. Jellemzően őstermelők és kisüzemek, néhányezer 

négyezetméter és 5-15 hektár közötti területen végzik a termesztést. a 

dísznövénykertészet a település egyik meghatározó területhasználati formáját 

jelenti és mint ilyen, hozzájárul a változatos, vonzó településkép, települési 

arculat fenntartásához is. Általa nő a település állandó borítású 

zöldfelületeinek kiterjedése. Meghatározó mértékben járul hozzá a községben 

élők jól-létéhez a rekreációs övezetek pihenési/kikapcsolódási értékének 

növelésével. 

Helyszín: 9723 Gyöngyösfalu 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

       Németh Csaba elérhetősége: 30/280-6877 

Javaslat: Gyöngyösfalu település dísznövény kertészeti árutermelő 

kultúrájának települési helyi értékké nyilvánítására 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök  

 

Varga Zoltán – Fafaragó 

 

Kezdetben kisebb kiegészítőket készített. Pl.: sótartókat, faevőeszközöket. 

Munkássága során rendszeresen részt vesz a Velemi alkotóház munkájában és 

a környék népművészeti kiállításain is. A fafaragás minden területén aktívan 

kiveszi a részét. A faszobrászat egész alakos ábrázolás arcképek kifaragása 

mellett falu címereket és nemzettség címereket is farag. 

Helyszín: 9723 Gyöngyösfalu 



 
 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: Fából készült alkotásainak kiállítása, bemutatása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök  

Gyöngyösfalui gyöngyszemek – Vendégcsalogató 

és vendégfogadó gyöngyszemek 
 

Holdfényliget 

Az Alpokalja kalandkertje a csendre, kikapcsolódásra, táborozásra, kultúrára, 
és a különleges sporttevékenységre vágyó embereknek, családoknak nyújt 
lehetőséget. Szőnye Péter a Holdfényliget kalandpark atya, amely a Nyugat- 
Magyarország vezető szolgáltatóvá váló, szabadidős programok és nyári 
táborok is kínáló rendezvényhelyszín. Vendégeik számára egyaránt jelent a 
hely nyugalmat és adrenalint. 

Helyszín: 9723 Gyöngyösfalu Liget utca 1. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Javaslat: A kalandpark ismerté tétele. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

7ed7  

Az ember megérzi azt, amikor a palackban benne van a gazda szíve és a lelke. 

Különösen a kis pincészeteknél. Az odafigyelés, a precíz kézműves munkából 

mindig valami csoda születik. Pont úgy, ahogy a 7ed7 pincészetnél is. 

Helyszín: Lukácsháza 

Kapcsolattartó: Tömő Szabolcs elérhetőség: +36 70 317 84 88 



 
 

Javaslat: A pincészet ismerté tétele, támogatása. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Négy évszak vendégház 

  3 napraforgós szálláshely 

Helyszín: Gyöngyösfalu, Kőszegi utca 2/A. 

Kapcsolattartó: Avar László elérhetőség: +36-94/368-375, Mobil: +36-30/465-

5390 

E-mail: laszlo.avar@freemail.hu, 

Honlap: http://www.negyevszakvendeghaz.hu 

MIND-X Kereskedelmi Kft. 

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

Helyszín: 9723 Gyöngyösfalu Pavilon sor 2. 

Elérhetőség: Tel.: 30/332 5431 

Pösei Sárkány Tanösvény 

A Szőlőfürt Egyesület 2020. húsvétjára kiépítette Gyöngyösfalu első, szabadon 

látogatható tanösvényét, amely 3 kilométer hosszan kanyarogva, hét állomás 

gazdagon illusztrált tábláin mutatja be a település híres legendáját, valamint a 

Pösei szőlőhegy környezetének természeti és kulturális értékeit. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Kiemelési javaslat: Natúrparki Gyöngyszem 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 
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Lujber horgásztó 

A 87-es út mellett, Gyöngyösfalu határában található. A tó átlag mélysége 1.5-

3 méter, de helyenként eléri a 4 métert is. Változatos halvilága, keszegfélék, 

kárász, ponty, amur, valamint remek ragadozó állománya, csuka, süllő, 

pisztráng, lénai tok, és a nyári szezonban afrikai harcsa, kitűnő szórakozást 

nyújt kicsiknek, nagyoknak egyaránt. 

Helyszín: Vas megye, Gyöngyösfalu 

Kapcsolattartó, Vízkezelő: Lujber Miklós  elérhetőség: 30/2162687 

E-mail: lujberhorgaszto@gmail.com 

 

Gyöngyösfalui gyöngyszemek – Helyi termékek 

és a helyi gazdaság megtartói 
 

Helyi termékek 

A helyi terméket, élelmiszert és alapanyagot vagy részterméket előállító 

gyártók és feldolgozók a vidékre jellemző termények és erőforrások helyben 

történő feldolgozásával megerősítik településük, és az egész natúrpark térség 

helyi gazdasági bázisát, amely egyben jelentős hozzáadott értéket jelent a 

térségbe látogató vendégeknek, és turistáknak, valamint a térségen kívüli 

értékesítés esetén, mintegy járulékosan, jó hírét viszik a településnek és 

magának a natúrparknak is.  

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség: 94/568-

028 

Helyszín: Gyöngyösfalu község közigazgatási területe   

 

Javaslat: Natúrparki népszerűsítése a helyi kezdeményezéseknek (pl. 

natúrparki rendezvények). 

https://fishingtime.hu/horgaszvizek/m18-vas-megye
mailto:lujberhorgaszto@gmail.com


 
 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Debreczeni Zsolt 

Saját kis gazdaságban nevelt állati eredetű alapterméket és általa előállított 

élelmiszert kínál. 

 

Helyi mezőgazdálkodás 

Magyarországon a falvak, nemritkán egységes birtokként, vagy 

birtokközösségként a táj és a természet fenntartóiként szolgáltak évszázadokig, 

és szolgálnak ma is. Minden olyan vállalkozás, egyéni-, családi- és közösségi 

kezdeményezés, amely a hagyományos paraszti gazdálkodás gyakorlatának a 

kornak megfelelő, környezettudatos megújítását szolgálja, az közvetlenül és 

közvetetten is szolgálja a település természeti és közösségi helyi értékeinek a 

megújítását és tartós fenntartását.  

 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Helyszín: Gyöngyösfalu község közigazgatási területe 

 

Javaslat: A helyi mezőgazdálkodások fejlesztéseinek támogatását javasoljuk  

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

250 db angus marha 

Hazánkban először a 1960-as években Horn Artúr és munkatársai 

tanulmányozták a gyakorlatban a fajta fekete színváltozatát, majd a 70-es évek 

elején importáltak a fajta vörös színváltozatából. A 80-as évek közepén a 

Szövetkezet egy 60 egyedes fekete angus állományt importált Nagy-

Britanniából. Ezt számos embrió és szaporítóanyag import követte Amerikából, 

Kanadából, Németországból, Ausztriából, Ausztráliából. Napjainkban már 

Közép-Európa legjelentősebb állományai is megtalálhatók a fajta mindkét 

színváltozatából Magyarországon. 



 
 

Ebből a marha fajtából található Gyöngyösfaluban közel 250 darab. 

 

Ökológiai gazdálkodás 

 A natúrparki települések és az egész natúrpark környezeti értéke 

szempontjából különös jelentősége van a biokertnek, ökoportáknak, és a falusi 

önfenntartó, környezettudatos kisgazdasági kezdeményezéseknek, amelyet 

sokszor más munka mellett tartanak fenn családok, vagy gazdálkodó 

közösségek. Gyöngyösfalunak, a Pösei-hegyen megvannak az adottságai, és 

ezek a környezeti adottságok remek piaci előnyt is jelenthetnek. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Helyszín: Gyöngyösfalu község közigazgatási területe 

 

Javaslat: Natúrparki népszerűsítése a helyi kezdeményezéseknek. (Pl. 

natúrparki ismertetők tartása, megjelenés a natúrpark honlapján stb. ) 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Kézműves foglalkozások 

A Natúrparki településeken a helyi termék előállító kézművesek, művészek és 

művészi kézművesek, akik egyszerre szolgálják a település kultúrtörténeti és 

gazdaságtörténeti értékeinek a megújítását – a natúrparki települések valódi 

gyöngyszemei. A településen egykor jellemző mesterségek utódai ma is kincset 

érnek, így a kovácsok helyébe lépő lakatosok, gépjármű-, gép- és 

szerszámszerelők, a hagyományos mesterségek továbbvivői és az azokat a mai 

formában képviselők mind életet és gazdasági erőt adnak a településnek.  

Mindemellett meg kell említeni a mai is jelentős tojásfestést, csuhékészítést és 

fafaragó mesterséget. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 



 
 

Helyszín: Gyöngyösfalu község közigazgatási területe 

 

Javaslat: Natúrparki népszerűsítése a helyi kezdeményezéseknek (pl. 

natúrparki rendezvények). 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Lakóhelyek, lakókörnyezet és környezettudatosság 

A natúrparki településeken nagyon fontos szolgáltatást végeznek az építő, és 

az építéshez kötődő vállalkozások, a kőművesek, az ácsok és tetőfedők, a 

villany- gáz-, víz- és fűtés szerelők, a modern megújuló energiákkal foglalkozó 

vállalkozások, a kertészeti-, kertépítő- és tájépítő vállalkozások és szolgáltatók.  

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Helyszín: Gyöngyösfalu község közigazgatási területe 

 

Javaslat:  Natúrparki népszerűsítése a helyi kezdeményezéseknek (pl. 

natúrparki rendezvények). 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Helyi szolgáltatások 

A már elérhető vagy megkezdeni kívánt helyi szolgáltatások erősen javítják a 

település életminőségét, kedvezően hatnak a település lakosságmegtartó 

erejére, és gazdasági szövetére. A lakossági és személyi szolgáltatások széles 

köre (fodrászat, bolt, természetgyógyász stb.) mellett, a gazdasági és pénzügyi 

szolgáltatások megkezdésével illetve megerősítésével is javítható a település 

jövőpotenciálja. A rugalmas-, a részidős- és a távmunka lehetőségeinek 

terjedésével kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek településeink, hogy fiatalabb 

generációk, és fiatal családok is otthonul válasszák a natúrparki településeket. 

Ez hosszútávon kedvezően hat a település fennmaradására, és hagyományos 

közösségi értékeinek a megerősítésére.  



 
 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Helyszín: Gyöngyösfalu község közigazgatási területe 

 

Javaslat: Natúrparki vállalkozói kisokos létrehozása elektronikus formában. 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

 

Gyöngyösfalui gyöngyszemek- sport és szabadidő 
 

Sporthorgászat 

Gyöngyös patak Gyöngyösfalui szakaszán és a Lujber horgásztavon van 
lehetőség a sporthorgászatra. Kezelője a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége. Halfélék: ponty, amur,  domolykó, süllő, balin, fenékjáró küllő, 
sujtásos küsz, küsz, egyéb keszegfélék. A Gyöngyöspatak egyes szakasza 
nemzetközi pisztrángozásra alkalmas terület!  

Labdarúgás 

1943 óta van jelen a falu életében a Gyöngyösfalu SE és azóta is van 

labdarúgócsapata a községnek. Számos meccset játszanak akár környező 

falvakból jött baráti csapatok ellen, akár bajnokságokon. Elsősorban amatőr 

sportcsapatnak vallják magukat akik hobbiszinten, a természet és a sport 

szenvedélyéből adódóan űzik ezt a sportot. 

Gyöngyösfalui gyöngyszemek – A gyöngyösfalu 

közösség megtartói 
 

Szent Márton kórus 

1998 januárjában Porpáczy József plébános megbízásából alakult a falu ifjúsági 

énekkara. kezdetben hittanos diákokból, fiatalokból és néhány szülő 



 
 

csatlakozásával alakult a kórus. A szomszédos faluból Lukácsházáról is sokan 

becsatlakoztak a kórusba. Ennek köszönhetően a két falu közös énekkara lett 

Az évek alatt az idősebb korosztály vette át a szerepet. Az évek múlásával a 

környék elismert kórusa lett és nem volt olyan helyi rendezvény ahol nem 

léptek volna fel. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Kiemelési javaslat: Natúrparki Gyöngyszem 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Szőlőfürt Egyesület Gyöngyösfalu 

Az egyesület a helyi civileket fogja össze. Létrehozásának lehetősége, 2015 

tavaszán fogalmazódott meg. Két éve új rendezvényt indítottak: a kétszáz éves 

legendánkra alapozott Pösei Sárkányvadászat azóta a gyerekek és szülők 

kedvencévé vált. Az az álmuk, hogy létrehozzák a Sárkány Tanösvényt és a 

rendezvényt a térség új fesztiváljává fejlesszék.  

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Kiemelési javaslat: Natúrparki Gyöngyszem 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Dr Tolnay Sándor Általános Iskola 

1989-ben jött létre Lukácsházán az Általános Művelődési Központ, melynek 
alapintézményeként jött létre Gyöngyösfalun a Dr. Tolnay Sándor Általános 
Iskola. Az intézmény őrzi és ápolja a hagyományokat, tevékenyen részt vesz a 
falvak életében. Az ünnepélyek mellett hagyományos nagyrendezvényeink: 
Tolnay sportnap, Művészetek napja, farsang, gyermeknap, családi szombatok. 
Tanulóik szerepelnek a Művelődési Ház rendezvényein, továbbá a natúrparki 
gyerek, ill diákprogramok állandó és nagyon aktív szereplő, résztvevői, sokszor 
nyertesei. 



 
 

Kapcsolattartó: 9723 Gyöngyösfalu, Kossuth Lajos utca 41. 

Telefon / fax: +3694568018, +3694568019 

Igazgató: Imre Julianna 

Kiemelési javaslat: Natúrparki Gyöngyszem 

Pösei Hegyi Borkultúra Hagyományőrző és Szépítő Egyesület 

Az egyesület megalakítása az azt megelőző több éves érlelődés 

eredményeként valósult meg 2016 szeptemberében. Fontosnak tartja a Pösei-

hegy borosgazdáinak összefogását, a helyi borok megismertetését. Ahogy azt 

bemutatkozásukban is említik: „Céljaink közt szerepel továbbá a tájvidékének 

jellegzetes borászati, gasztronómiai hagyományainak ápolása a helyi borok, 

ételek népszerűsítése a kulturális és történelmi örökségek megóvása, 

továbbvitele, valamint a helyi közösség összefogása, a tájjelleg ökológiájának, 

pincesorának, tájképének megőrzése és szépítése. A szőlőhegy hagyományos 

tájszerkezetének és jellegének megóvása, annak nemzeti örökségi értékének 

védelme, hiszen a települést már 1386-ban is említik.”   

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 

Kiemelési javaslat: Natúrparki Gyöngyszem 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Gyöngyösfalu Sport Egyesület 

A sportegyesület (hagyományos köznyelvi elnevezése sportklub) a 

sportszervezetek egyike, nevezetesen sporttevékenységre szakosodott 

egyesület. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti 

alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a 

szabadidősport műhelye. Gyöngyösfalu Sportegyesület, labdarúgó 

szakosztállyal működő sportegyesületként alakult meg 1943-ban. 2012.-ben az 

egyesület teke szakosztállyal bővült.  

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata  elérhetőség:  94/568-

028 



 
 

Javaslat: Sport egyesület támogatása, községben sport rendezvények 

szervezése 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Polgárőr Egyesület 

Az egyesület célja az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának 

segítése, a határőrizetben, a környezet- és természetvédelemben, a 

veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi 

bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok és a 

lakosság közötti bizalom erősítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi 

védelme. 

A Gyöngyösfalui Polgárőr Egyesület 2001-ben alakult azzal a céllal, hogy 

hozzájáruljon a falu köz-és közlekedés biztonságának javításához. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség:  94/568-

028 

Javaslat: Egyesület fenntartása, támogatása 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 

Idősek Klubja 

A nyugdíjas klub 2009-től működik heti rendszerességgel. A kikapcsolódás, a 

beszélgetés, a kötetlen együttlét mellett előadásokon, kézműves 

foglalkozásokon, kiállítás látogatásokon, kirándulásokon való részvételt biztosít 

a tagoknak és az alkalmi érdeklőknek. 

Kapcsolattartó: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata elérhetőség:  94/568-

028 

Javaslat: Egyesület fenntartása, és támogatása javasolt 

Javaslattevő: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Tóth Árpád József 

polgármester, Írottkő Natúrparkért Egyesület Bakos György elnök 



 
 

 

MEGJEGYZÉS 
 
A Gyöngyösfalui Gyöngyszemek a LEADER alapú, natúrparki szemléletű helyi értékek 
gyűjteményét tartalmazza. A Lukácsháza Képviselőtestülete által jóváhagyott LEADER 
alapú, natúrparki szemléletű helyi értékekhez kötődően LEADER helyi érték alapú 
pályázatot nyújthatnak be vállalkozások, gazdálkodók és civil szervezetek. 
 
A XXX./2012. sz. törvény alapján a települési helyi értéktár bizottság az elkészült 
Gyöngyösfalui Gyöngyszemek gyűjteményből, és természetesen egyéb forrás alapján 
is indítványozhatja a települési önkormányzati testületnek a települési értéktár 
bővítését, abba újabb települési érték felvételét.  
 
Az értéktár bizottság és a testület azt is indítványozhatja, hogy egyes települési 
értékek Vas megyei értéktárba felvételre kerüljenek! 

A XXX./2012. szerinti települési értéktárból a következő települési értéket javasoljuk a 
Vas megyei értéktárba felvenni: 

- Borostyánkő út (Az Írottkő Natúrpark területén: Ólmod, Kőszeg, Nemescsó, 
Lukácsháza, Kőszegdoroszló, Gyöngyösfalu) és útállomás Nemescsónál. 

-  

Az anyag szövegét összeállította: Honvéd Veronika, Győrffy Gábor - Írottkő 
Natúrparkért Egyesület 

 


