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Bajánsenye

Tisztelt Vendégünk!

Ön a történelmi Őrség négy kis települését egyesítő Bajánsenye község 
turisztikai kiadványát tartja kezében.
Őrségi látogatása során kérjük álljon meg településünkön, ismerje meg 
Bajánsenye történetét, történelmi múltját, és jelenét, töltsön el nálunk 
néhány pihentető napot, érezze meg a táj varázsát, vegye igénybe a 
településünk nyújtotta szolgáltatásokat.

Őszinte szívvel ajánljuk kiadványunkat valamennyi idelátogatónak, 
minden Őrséget kedvelőnek és szeretettel várjuk vissza Bajánsenyére.

Györke Gyula
polgármester
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Bajánsenye

„Eörséghnek Tartománya fekszik 
az Országhnak Napnyugoti 
Szélén I.N.Vas Vármegyének 
Déli részében, dél felöl közel a’ 
Vandalusok, napnyugot felöl 
pedig a’ Stáerek szomszédsá
gában.”

Vas megye délnyugati sarkában, 
három országhatár találkozásánál 
terül el az Őrség, mely természeti-
leg, történelmileg és néprajzilag az 
egyik legérdekesebb magyar 
táj egység. Dombok-völgyek, kiter-
jedt, vadban gazdag fenyő-, bükk-, 
tölgyerdők, üde rétek-legelők 
gyönyörködtetik látogatóit. 
Érdekes a táj építészeti, néprajzi 
karaktere is. Egyedülálló település-
formája a szeres település: a kisebb 
házcsoportok a dombtetőkön 
lazán, szórtabban, a folyó- és 
patakvölgyekben füzérszerűen 
helyezkednek el.
A Kerka teraszos völgye itt alig 
tagolt dombsági tájat alkot, mely 
délkelet felé lejt. 
A patak völgyében fekszik Baján-
senye, a tájegység második legje-
lentősebb települése, az úgyneve-
zett Belső-Őrség gazdasági, kultu-
rális központja.
A Kerka bal partján hosszan húzó-
dó falu a történelmi Őrség régi 
települése, mely Őrbajánháza, 
Senyeháza, Dávidháza és Kotor-
mány egyesítéséből keletkezett. 
(1939-ben Kotor mányt Dávidhá zá-
hoz csatolták, 1950-ben Dávid háza 
és Senyeháza községeket egyesí-
tették Bajánsenye néven.) 
A községrészek ma is mutatják ezt 
a tagoltságot. 

„Az ország ut, a’ mely Körmend
röl Eörséghen keresztül Murai 
Szombath felé a’ Staerbe visz. 
Ez az ut Eörséghen keresztül olly 
Szép, hogy hasonlót az Ország
ban az Utasok nem igen talál
nak, – Apro kövéttsel tsinállyák.”

A település Körmendtől és Szent-
gotthárdtól közel egyforma távol-
ságra, kb. 30 km-re, a megyeszék-
helytől 65 km-re fekszik. A szom-
szédos Szlovéniába vezető útsza-
kaszán jelentős forgalmat bonyolít.
2000-ben megépült a szlovén-ma-
gyar nemzetközi vasútvonal, mely-
nek első hazai állomása Bajánsenye. 
Ez még inkább emelte a település 
közlekedési, földrajzi jelentőségét. 
A község infrastrukturális ellátott-
sága jónak mondható. Telefon, 
földgáz rendszere, víz-, és szenny-
vízcsatorna hálózata kiépített.
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Bajánsenye

Az eredet – 
őrök és vigyázók

„Eörségh a’ maga eredetét veszi 
azon idöbül, a’ melybe vitéz 
elödünk Asiábul kijövén, a’ nagy 
Árpádnak vezersége alatt Attila 
örökséget Magyar Országot lassan
ként meg hóditották........Ne hogy 
pedig az idő alatt mig vagy a’ 
Harczoló Magyarok a’ külföldeken 
kintseket szerzettenek, vagy mig 
Honnyokba bizonyos idöig békes
ségbe nyugodtanak, a’ Szép Pan
non Földéröl le hajtott gyülevész 
népek és szomszéd nemzetek,
rablani könnyen bé üthessenek, a’ 
féltőbb Helyekre az Ország szélein 
válogatott Vitézeket állitottak mint 
Eőrőket és Vigyázókat.”

Ismereteink szerint a magyar hon-
fog lalás előtti időszakban Baján-
senye község területén avarok 
laktak.
Az őrségiek a honfoglalás után 
közvetlenül határőri megbízatás-
sal kerültek mostani településeik-
re. Az őrök feladata a határvéde-
lem volt, továbbá a nyugati határ 
mentén a vas lelőhelyek, meg a só 
őrzése. Egyúttal feleltek a ló- és 
marha kereskedelemért, továbbá 
értesítették a királyt a határmenti 
eseményekről.

„A’ Tóttságból Hodoson Kotor
mányon, Dávidhazán, Sanya
házan, Bajánházan és K. Kápol
nán keresztül Zala Vármegyébe, 
Götsejbe vivö ut, hasonloképpen 
nem régitsináltt ut, a’ mellyek N. 
Zakál Györgynek a’ Vármegye 
által a’ végett tett Biztossága alatt 
vagattattak és csináltattak.

Nemesnépi Zakál György 
emlékezete 

Nemesnépi Zakál György (1762–1822) 
három évtizeden át volt a 18 falu-
ból álló Őrség őrnagya. Ez a cím 
akkoriban már nem katonai rangot, 
hanem közéleti felelősséget jelen-
tett. Az őrnagy és a mellette álló 
12 tagú esküdttestület biztosította, 
hogy a „Tartomány”– az „Eörséghi 
Districtus”– népe összehangoltan 
éljen, cselekedjen. Nem véletlenül 
érte őket több alkalommal a vád: 

„egyhúron pendülő nép”, kiknél a 
„religio és rebellio egy tőről fakad”.
Fiatalságáról nem tudunk rész-
leteket, 33 évesen lépett a tör-
ténelem színpadára. Ekkor jár le 
Eörségh tartományának 100 évre 
árendált szabadsága. A csákányi 
Batthyány gróf és a győri püspök-

vár ura jobbágysorba taszítaná a 
református Őrséget. Nemesnépi 
Zakál György kapcsolatot teremt 
Pálóczi Horváth Ádámmal (akkor 
már országgyűlési küldött, refor-
mátus zsinati tag, és szintén 
pres biter). Levelezésük háromévi 
kemény politikai küzdelem, kitartó 
tárgyalások tükre. Az Őrség meg-
nyeri viszonylagos szabadságát.
Zakál György egyházat, templo-
mot, iskolát, lelkészt és a tanítót 
álmodott oda, ahol addig nem 
volt. Ehhez meg kellett küzde-
nie a megszokott helyzethez 
ragaszkodó katolikus világi- és 
református egyházi felsőséggel. 
Nehéz körülmények között élő, s 
kétségtelenül elmaradt falvakat 
győzött meg arról, hogy az anyagi, 
lelki, szellemi felemelkedés elő-
feltétele az, amit ő megálmodott. 
Egyébként élte az őrségiek meg-
szokott életét: földet művelt, 
bivalyt és tehenet tartott, s 18 falu 
erdőgazdálkodását is irányította. 
S végül, amikor mások tizedet 
fizettek, ő ennek a többszörösét 
vállalta fel. Megérhette azt, hogy 
minden álma megvalósult.
Számon tartjuk úgy is, mint az 
Őrség első tudományos leíróját. 

Az „Eörségnek leírása” című 
munkája – melyből mi is vettük 
idézeteinket – a néprajztudomány 
mai igényei szerint is jelentős 
okmánya e táj valamikori életének.
A bajánsenyei református temp-
lomban robusztus, faragott tölgy-
keret öleli körül az egykori orató-
rium helyét és építőjének nevét 
jelző emléket. A faragott jelképek 
Zakál György könyvének egyes 
fejezeteire utalnak. A magyar 
őskorba nyúló motívumok a nép-
rajzra, a különböző növények az 
egyes termelési ágakra, a csillagok 
egyházszervező tevékenységére.

„Uszubu es Eöse neveztek ki száz 
Szittya Vitézeket a’ kiket a’ Hegyek 
közé szaladott Tótok avagy Van
dalók ellen éppen azon Helyre, a’ 
kezdödő Hegyek elébe rendeltek 
Eör állásra, a’ hol azoknak Mara
déki meg öröködvén és tizennyolcz 
kis Helységeket formálván máig is 
élnek.”

1286. évben IV. László királytól 
adományozási, kiváltsági és nem-
zetségi levelet kaptak nemesi 
kiváltságokkal.

„Áll ez a’ kis Tartomány, /: a’ 
melyröl egy egész Birói Járás veszi 
nevezetét:/ és Eleitölfogva állott 18. 
kissebb nagyobb Helységekböl, a’ 
mellyek a’ régi Irományok szerént 
illy rendel következnek: Zala feö, 
EörZent Péter, Ispánk /: a’ mellyet 
a’ nép Ispánkunak nevez: / Külseö 
Rákos, Zakniér, /:ma Szak nyér: / 
Belseö Rákos, Pankasz, Zatha, 
Kerkás Kápolna, Bajánháza 
Saniaháza /: Senyeházának is 
gyakran mondatik: / Dávidháza, 
Kothormán, Hodos, Kapornak, 
Kercza, Szomo rócz és Bükallia.”

A határőrszervezet felbomlása után 
a 18 őrségi falu vezetője, az őrnagy, 
12 esküdt segítségével továbbra is 
elvégezte a közigazgatási és ítélő-
széki teendőket. 
1393-ban királyi adományként, örök 
birtoklásra a Sárai, 1461-től az Újlaki, 
végül a Batthyány család kapta meg:

„…a’ későbbi idöknek mostohasá
gai között a’ Nemesi szabadságbul 
ki estek és az 1681dik Esztendei 
Sopronyi Ország Gyűlésben,…
Battyány Familiának Uradalma 
alá vettettek.”

Bár nemesi jogaikat I. Ferdinánd és 
I. Lipót király újólag megerősítette, 
ezt a földbirtokosok nem vették 
figyelembe, katonai szolgáltatásra, 
adófizetésre és robotra kötelezték 
az itt élőket.
1600. évtől – Nagykanizsa bevétele 
után – majd egy évszázados török-
hódoltság következett.
Ez idő tájt a Batthyány család a 
hadi kötelezettségek mellett teljes 
jobbágyszolgáltatást követelt az 
elszegényedett, megfogyatkozott 
lakosságtól.
Évszázados harc és küzdelem 
vette kezdetét a földbirtokosokkal, 
amely végére az 1848. évi jobbágy-
felszabadítás tett pontot.
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Bajánsenye településrészei 
1939 előtt

Bajánháza

„Bajánháza, a’ mellyet a’ dévajok 
gyakorta Bajházának is neveznek. 
Van benne tizenhét kissebb na
gyobb gazda, a’ kik még a’ régi 
idöböl Szármoznak és helyeket 
máiglan is tartják…. itt a’ Kerka 
mentébe sürü berkek és ligetek is 
szemléltetnek, és azokban kissebb 
patakocskák, álló viz erek, és kákás 
mocsárok…”

Bajánháza 1600-ban került török 
hódoltság alá. A lakosok ellenál-
lásáról fennmaradt egy történet: 

„Köz beszéd. hogy egy Batha 

nevezetű Eőr-vitéz a Bajánházi 
régi Csordahajtó végénn harmad-
magával egy árokbul tüzelvén 
egy Sereg törököt Nyakrafőre 
meg futamtatott, és meg öltt…”
Őrbajánháza községben első-
sorban a háziiparszerűen űzött 
faragó mesterség, illetve faragó 
kultúra emelkedett ki. A fa-
házépítésben, mezőgazdasági 
eszközök és használati tárgyak 
készítésében tűntek ki. 
1891-ben Önkéntes Tűzoltó Egy le tet 
alakítottak. A falu 1898-ban 46 
házzal, 246 evangélium szerint 
reformált vallású magyar lakossal 
rendelkezett.

Senyeháza

„Sanyaháza, a’ melly két Szérböl 
áll, u. m. felsö és alsó Szerböl, és 
tart huszonnégy gazdát. Ez a Hely
ség minden Eörséghi Helységek 
között leg szebb környékü; mert
Észak felöl szép róna mezőt lat a’ 
szem szinte az Eörszentpéteri 
Határig,….”
„Dél felöl a’ Falutol a’ melly egy kis 
dömböleten áll, szinte a’ Kerka 
partig sima kaszálók dülnek, ott 
pedig roppant és százodokat látott 
Tölgyek mutogatják asszu 
tetejeket,….”

Az ezredforduló után a vasútépítés 
nyomán megindult itt az iparoso-
dás, gőzerőre berendezett fafűré-
szelő és malom létesült, takarék-
pénztár nyílt, bővült a kisipar és 
kiskereskedelem. 1908-ban 471 ma-
gyar lakosa van. Körjegyzőileg és 
anyakönyvileg Kercához tartozik. 

Kossuth-fa a református 
templom kertjében
1894. március 20-án elhunyt Kos-
suth Lajos, a torinói remete. Mély 
gyászba borult az ország, a teme-
tés napjára elindultak a különvo-
natok. Néhány nap leforgása alatt 
másfél millióval gyarapodott az 
ország fővárosának a népessége. 

A városok versengtek, ki tud szebb 
emléket állítani Kossuth Lajosnak.
A senyeházi egyházközség népe 
zsúpfedeles faházakban élt. So-
vány földjén néha még az a gabo-
na sem termett meg, amit másik 
éven elvetett volna. Itt drága már-
ványszoborra nem tellett. Ehelyett 
mézillatú hársfát ültettek a temp-
lomkertbe, s belemetszették a vé-
kony törzsbe Kossuth nevét. A fel-
irat azóta hatalmas betűkké forrott.
E fa azóta is minden tavasszal 
ki zöl dül, jó illattal töltve meg a 
temp lom környékét. Minden év 
márciusában a gyülekezet és a 
település lakói körülállják, és ko-
szorút helyeznek el. A templom-
torony és az előtte álló emlékfa 
nemzedékről nemzedékre hirdeti a 
tanulságot: istenszeretet és haza-
szeretet egyenlő jövő.

Bajánsenye 
régmúltja

A mai Bajánsenyét alkotó telepü-
lések első okleveles említése 1428-
ból származik, bár eredetük a hon-
foglalás idejére nyúlik vissza. Az itt 
letelepedett családok – Bajánok, 
Senyék, Dávidok és Könyék – a ké-
sőbbi települések névadói lettek.

„Mind ezek a’ Familiák máig is 
töbnyire ugyan azon Helységekben 
és Helyeken meg vagynak;”

A „Kerka-menti őrállók” küzdelmes 
élete hasonlatos volt a többi őrségi 
faluban élőkéhez.
A 19. század során – a jobbágyi 
kö te le zettségek megszűnésével – 
nem csak a mező- és erdőgazdaság, 
hanem a faipar is fejlődésnek indult, 
amit a téglagyár építése és vasúti 
fejlesztések is elősegítettek. A 20. 
század elején csaknem 1200-an él tek 
a négy falurészben. 
Az I. világháború befejeztével a 
község határában húzták meg az 
országhatárt, három szomszédos 
község – Hodos, Kapornak és Do-
mon kosfa – Jugoszláviához került. 
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Dávidháza

„Dávidháza a’ hÿl csak tizenhárom 
gazda lakik. Ezen Helységnek déli 
fekvése csaknem hasonló Sanya
házáéhoz. Az északi pedig már 
Hegyes, es a’ Hegyek azontul job
ban jobban nevelkednek. Még 
hegyessebb és soványobb azontul 
napnyugotra…”

1932-ben azt írták róla: kisközség, a 
kercai körjegyzőséghez tartozik. 
Lakóinak többsége törpebirtokos, 
a földnek kevés hozama van, így a 
nagy része szegénysorsú. Lakóinak 
száma: 201 fő. Asztalos, kovács, 
cipész, malmos, bor- és szeszkeres-
kedő, kocsmáros és két cséplőgép 
tulajdonos élt a községben.

Kotormány

„Kothormány, a’ hol csak 10 gazda 
lakik;”

„A’ Források között leg neveze
tessebb az, a’melly a’ Kotormányi 
Bükkösben egy Bükgyökerekkel bé 
fonyódott part alul folydogál. Igen 
jó ivó viz, a’ mellyet mészéröl meg 
keresnek a’ lakosok és minden ivók 
ditsérnek.”

Kotormány régi neve Könyeháza 
volt, a legrégibbi falurész, amely 
a Könye család nevéből ered 
és a honfoglalókra jellemző 
török eredetű személynév. 
1896-ban, a Milleneum évében így 
jellemezték a községet: „Kotormány 
ősnemes őrségi község a Kerka 
patak mellett. Van 28 háza és 
140 lakosa. Vallásuk evangélium 
szerint reformált és ágostai hit-
vallású reformált evangélikus 
egyház. Postája Senyeháza, távírója 
Csákány. Lakosainak nagy része 
a takács mesterséget gyakorolja. 
Földesurai a Batthyány grófok.” 

A falu 1939. évi községegyesítés 
után Dávidháza, majd 1950-ben 
Bajánsenye részévé válik.

A II. világháború és az 1950-es évek 
során bekövetkezett kitelepítések 
miatt Bajánsenye lakossága erő-
sen lecsökkent, ma kevesebb, mint 
hatszázan élnek a faluban.
A régi szeres településből már 
szinte teljes egészében utcás tele-
pülés lett, igen kevés régi épü lettel.

Bajánsenye 
címerének 
leírása

Kék domborpajzs középtengelyé-
ben kiterjesztett szárnyú, jobbra 
lépő ezüst daru látható, a pajzsfő-
ben középen arany napkorong, a 
jobb oldalon három arany csillag, a 
bal oldalon ezüst félhold lebeg.

A szimbólumok jelentése:
A Bajánsenyét alkotó hajdani kü-
lönálló falvak előkerült XIX. századi 
pecsétjei jellegzetes mezőgazda-
sági motívumokat (búzakalász, 
szőlőfürt) és az égitestekkel ábrá-
zolt fényszimbólumokat mutatnak. 
Különösen figyelemreméltó a Nap, 
Hold, csillagok ábrázolásának 
Erdély címeréhez való erős hason-

lósága. Ez az őrségiek elbeszélései-
ben élő székely eredetre utaló 
hivatkozás alapja is lehet. A Senye-
háza pecsétjében felfedezhető 
őrdaru az őrködés és az éberség 
madara a heraldikában, és így 
annak a fő jelképnek tekinthető, 
amely teljes joggal került az őrségi 
község rendszerváltozás után 
megalkotott címerébe.
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Látogatás a bajánsenyei 
reformátusoknál

A történelmi Őrség 18 települése 
közül öt tartozik az Őrség legfiata-
labb egyházközségéhez, a mai 
Bajánsenyei Református Egyház-
községhez: Kotormány, Dávidháza, 
Senyeháza, Őrbajánháza és Kerkás-
kápolna.
A fent felsoroltak mindegyike 
honfoglaláskori település. Ezt 
iga zolja IV. László király levele, 
amelyben felsorolásra kerülnek 
azok a családok, akik a nemesi 
kiváltságot megkapták.
Az itt lakók nagyon hamar, már a 
XVI. század közepén megismer-
kedtek a reformáció tanításaival. 
A kiváltságuknak köszönhetően ők 
döntötték el azt, hogy melyik 
felekezethez tartozzanak. Így 
választották a puritán református 
hitet. 
Említésre méltó az 1708. november 
1-én Őriszentpéteren Hodosi Sá-
muel dunántúli református püspök 
által végzett egyházlátogatás, 
amely érintette a hozzátartozó 
filiákat: Dávidházát, Senyeházát és 
Szalafőt. A senyeházi reformátusok 
azzal a kérelemmel fordultak a 
püspökhöz, hogy a lelkész hozzá-
juk is járjon át istentiszteletet 
tartani. Arra a megállapodásra 
jutottak, hogy minden ötödik 
vasárnap tarthatnak istentisztele-
teket. Anyaegyházukkal együtt 
1732-ben árvaeklézsiákká lettek, 
ezt követően 51 éven át 
Kustánszegre jártak úrvacsoravé-
telre. A nagy távolság és a sok 
megpróbáltatás ellenére az itt élők 
kitartottak hitük mellett.
A türelmi rendelet után (1783) 
Senyeháza és Dávidháza az 
őriszentpéteri anyaegyházközség-
hez, Őrbajánháza és Kotormány a 
kercai egyházközséghez, Kerkás-
kápolna Nagyrákoshoz került.
A senyeháziak, élükön Nemesnépi 
Zakál Györggyel megszervezték az 
új egyházközség elindulását. Az 

„Az Eőrséghi Lakosoknak 
Természetérül és Szokásairul.

Eörséghnek Lakosai inkább magas 
szároz, mint alatsony kövér 
termetüek, a’ melly Termétet 
inkább Asiai eredetünek, mint 
Éghajlat avagy földfekvés által lett 
el fajzásnak lehet tartani… 
Halaván barnás képüek, komoly 
tekintetüek, gesztenye szin hajnak, 
hoszszukás fejüek, apró éles 
szemüek, Csendes mozgásuak, 
erüssek, katonaságra igen kelen
dök….

A’ mi az Indulatokat és belsö 
alkatot illeti az Eörséghi Ember 
Csendes, halgató, több cselekedetü 
mint beszédü, a’ maga környébe 
eszes, találmányos, Tanulásra 
hajlandó;  békességes tűrö, 
Szenvedö, nem annyira baráttságos 
mint jó Szivü, képmutatást gyü
lölö, titkot rejtö, egyetértö, hiv, 
álhatatos, háladatos, Vallásába 
buzgó.”

Őrség utolsó őrnagya kérvényeket 
írt, kimutatásokat készített az 
elindulás érdekében. Felmérte a 
községek közötti távolságot, hogy 
kimutathassa azt, hogy a csatlako-
zandó településekhez közelebb 
van Senyeháza, mint az addigi 
anyaegyházuk. 
Az 1803-as esztendő az alakulás 
éve volt, már ekkor a fából épített 
oratóriumban tartottak istentiszte-
leteket minden ötödik vasárnap. Ez 
az épület adott otthont az iskolá-
nak is, ahol a Kercáról áthozott 
Szelei János iskolamester ugyan-
csak ebben az évben megkezdte a 
gyermekek tanítását. Néhány éven 
belül az újonnan megalakult egy-
házközség templomot és iskolát 
épített. Megteremtették a lelkészi 
és tanítói állás feltételeit. Valósá-
gos kulturális központot hoztak 
létre a Zalaegerszeg – Felsőlendva 

– Grác, illetve a Szombathely – Kör-
mend – Muraszombat – Zágráb 
utak kereszteződésében. 
Az Istenbe vetett hit, a lelkesedés 
és a céltudatosság még a szegény-
ség idején is nagy tettekre volt 
képes. Ekkor alapozódott meg a 
református elemi iskolai oktatás. Ez 
lett a helyi szellemi élet, erkölcsi 
nevelés, közösségformálás színtere.

Az átalakulás hatással volt az előb-
bi négy anyaegyházra, hiszen ez 
nagy anyagi veszteséget jelentett 
számukra, az ellenállásuknak han-
got is adtak. Ezt örökítette meg az 
egyházközség első bélyegzője, 
melyen az 1803-ban épült kb. 7 × 4 
méter alapterületű, fából épült 
oratórium látható. Mellette áll az a 
harangláb, melyet a Senyeházáról 
csatlakozó dávidháziak temetőjé-
ből hoztak át. Az imaház tetején 
két kakas viaskodik, míg a harang-
láb tetején egy sárkány – úgy tűnik 

– tüzeli őket a harcra. Az égbolton a 
Nap és a Hold látható. A szokatlan 
kakasviadal az imaház tetején, az 
egyház megalakulásának körülmé-
nyeire utal: a környező gyülekeze-
tek lelkészei és presbitériumai 
hallani sem akartak az önállóso-
dásról, sőt még a vármegye katoli-
kus urait is kérték, hogy ne járulja-
nak hozzá az új református egy-
házközség létrehozásához. Amikor 
elkészült a kis oratórium és a ha-
rangláb, a nagy templomú és 
nagyhangú szentgyörgyvölgyi 
prédikátor nyilvános gyűlésen 
jelentette ki, hogy fel kellene 
gyújtani ezt a szarkafészket. A két 
viaskodó kakas erre az ellenséges-
kedésre utal, ebből húz hasznot a 
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sárkány, aki tüzeli őket a harcra. 
Kultúrtörténeti szempontból is 
fontos a bélyegző, az azon látható 
épület a legrégebbi őrségi épület-
ábrázolás. 
Az új anyaegyház (elinduláskor 
1200 tagja volt) életében igazán 
nagy örömünnep 1805. január 9-én 
volt, amikor megérkezett a gyüle-
kezet első lelkipásztora, Győri 
Sámuel személyében. A keresztelé-
si és az úrvacsora edényeket 1805-
ben készítették Győrben és Pápán.

1817-ben határozták el, hogy a 
zsúpfedős oratórium helyébe új 
templomot építenek téglából, 
melyet 1821. október 28-án szentel-
tek fel. 1844-ben épült a négyszo-
bás lelkészlakás. Ezzel elkészült az 
Őrség egyetlen klasszicista stílusú 
épületegyüttese.
1855–1858 között épült szintén 
téglából az iskola a tanítói lakással. 
1893-ban a gyülekezet tagjai köz-
adakozásából a templomba 
Országh Sándor által építette 

orgona kerül. Az őrségi református 
templomok közül elsőként itt 
készítettek toronyórát. 1913-ra a 

„kis iskola” szűknek bizonyult és az 
akkor itt szolgáló esperes-lelkész 
id. Szűcs László vezetésével felépí-
tették a „nagy iskolá”-t.
A templom tornyában két harang 
lakik, az egyik 350 kg-os, Selten-
hofer Frigyes öntötte Sopronban, 
felirata: „Ezen haragot készítette az 
öt községből, um. Senyeháza, Kerkás-
 kápolna, Dávidháza, Baján háza, 

Kotormány községekből egyesült 
Senyeházi evang. reform. gyülekezet 
Szűcs László idejében, 1897. május 
hó 10-én, 1251 sz. Hirdesse a nagy 
Isten dicsőségét.!” (szerkesztő megj.: 
evangélium szerint reformált). A 
másik egy 550 kg-os, Ringberg 
öntötte Linzben, No. 2554 rajta 
következő felirat: „Az 1914–18. évi 
nagy világháborúban elesett hős 
fiaink emlékére, készült 1921. évben a 
senyeházi, kerkáskápolnai, őrbaján-
házi, dávidházi és kotormányi refor-
mátus keresztyén hívek áldozatkész-
ségéből Szűcs László esperes-lelkész 
idejében.” 
A már fent felsoroltak is arról ta-
núskodnak, hogy itt, az ország e 
táján milyen fontos volt az identi-
tás őrzése, az öntudat ápolása. Az 
itt szolgálatot teljesítő lelkészek, 
különösen Papp Vilmos (1960–1985) 
tudták, hogy minden közösség 
létérdeke a hagyományok ápolása, 
az identitás megőrzése, és az emlé-
kek állítása. 
Az Őrség a XVII–XVIII. századi nagy 
vallásüldözések ellenére folyama-
tosan őrzi református hagyomá-
nyait. A református egyház hite, 
szervezete és szolgálata volt az 
Őrség megtartó ereje. A gyüleke-
zet ma is vallja Pál apostol szavait: 

„…erősen álljatok, mozdíthatatla-

nul, buzgólkodván az Úrnak dolgá-
ban mindenkor, tudván, hogy a ti 
munkátok nem hiábavaló az Úrban” 
(I. Kor. 15,58) Erről a hitéről tettünk 
tanúbizonyságot az elmúlt évek-
ben elvégzett felújításokkal. 

Néhány olyan emlék, amelyet az 
egyházközség területén megtalál az 
ide látogató:
1. Nemesnépi Zakál Györgynek 
(1762–1822) az Őrség legnevezete-
sebb őrnagyának emlékére elhe-
lyezett tábla a templom falán. Az 
emléktábla megőrizte az egykori 
boronákból összerótt oratórium 
képét is, ami a legrégebbi őrségi 
épületábrázolás. 
2. A Nyugat-Dunántúlt súlyosan 
érintette a „Gyászévtized” (1671–
1681). A bajánsenyei templomkert-
ben egy faragott emlékmű (kopja-
fa) őrzi a gályarab prédikátorok 
emlékét. Moldova György itt kezd-
te el írni nagyszerű művét a „Negy-
ven prédikátor”-t. 

3. A templom külső falán elhelye-
zett emléktáblát az I. világháború 
elesettjeinek lerombolt emlékmű-
véről mentették át. A templomon 
belül található a II. világháború 48 
áldozatának 1978-ban készült 
emléktáblája. 

4. A templom főbejárata „a porta 
speciosa” a zsoltáros Szenczi Mol-
nár Albertnek állít emléket, aki 
városszalónaki prédikátor korában 

– úgyis mint Bethlen Gábor diplo-
matája – naplója szerint 1614 nya-
rán prédikált az Őrség egyik falujá-
ban. E látogatásnak nagy jelentő-
sége volt az Őrség későbbi sorsa 
tekintetében. Ezt örökíti meg az 
1983-ban készült főbejárat, melyet 
faragott zsoltár motívumok díszí-
tenek. 

5. Pálóczi Horváth Ádám emléktábla, 
az udvar felőli faragott ajtó, a gyüle-
kezeti teremben állandó kiállítás 
mutatja be életútját. A fel vi lágo-
sodás korának, a magyar politika- 
és művelődéstörténetnek érdekes 
egyénisége, egyházunk mindene-
se. Az 1795–98 közötti években, 
amikor igen kritikussá lett az „őrsé-
gi szabadság” helyzete, nagy érté-
kű szolgálatot tett az Őrség javára. 
Az erre vonatkozó iratok a baján-
senyei lelkészlakás padlásáról kerül-
tek elő 1960-ban, s a Vasi Szemle 
lapjain jelentek meg. E 12 levél 
jelentős vonásokkal gaz da gította 
Horváth Ádám portréját.
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Bajánsenye és 
környékének természeti
értékei

Amikor Őriszentpéteren dél-nyu-
gati irányban átutazva felkapasz-
kodunk a Zala-völgyéből, össze-
függő erdők kísérik utunkat a 
továbbiakban. Egész évben tiszta 
erdei levegő, az esős nyárelőn, 
illetve ősszel finom gombaillat 
kísér el bennünket a Kerka-völgyé-
ben nyújtózó csendes faluba, 
Bajánsenyére.
Ugyan még az Őrségben vagyunk, 
de kitágul a tájkép dél felé, és 
érezhetővé válik, hogy ahol járunk 
már egy másik tájegység kapuja is 
egyben. A Kerka és a folyócskát 
kísérő élővilág a Mura és Dráva 
vízgyűjtőjéhez csatlakozva teremt 
élő kapcsolatot a Dunántúl dél-
nyugati térségével.

„A Kerkaa’ melly a’ Vandal 
Hegyek közt eredvén, és több 
kissebb patakokkal és erekkel nevel
kedvén a’ Hodosi Kotor mányi, 
Dávidházi, Sanyahazi, Baján hazi, 
és Kerkás Kápolnai Helységek déli 
Hatarjain keresztül foly ki Zala 
Vármegyébe…”

A Vas megye dél-nyugati szegleté-
ben megbúvó Bajánsenye egyike a 
legvonzóbb természeti adottsá-
gokkal rendelkező nyugat-magyar-
országi településeknek. A Kerka-
völgytől dél-nyugatra a Kerka-
menti dombság szelíd dombjai 
kísérik a völgyet. E dombsor az 
Ős-Mura hordalékkúpjaként jött 
létre, úgynevezett pannon rögök 
alkotják, melyek a néhai hordalék-
kúp feltagolódásából származtat-
hatóak. Ezek legnagyobbika a 
Haricsa-hegy, mely ugyan község-

határ szerint inkább Kercaszo mor hoz 
tartozik, de közelsége okán a baján-
senyeiek is magukénak érezhetik. 
A terület éghajlatára egyértelműen 
hat a közeli Alpok, de a déli, medi-
terrán hatások is jól érzékelhetőek. 
A normál csapadékjárású években 
akár a 800 mm-t is meghaladhatja 
a csapadék, és ami fontos, hogy 
ennek többsége a tenyészidőszak-
ban, a növények aktív életszaka-
szában hullik. A csapadék maximu-
ma júliusban, minimuma január-
ban jelentkezik.
Az utóbbi években egyre ritkáb-
ban fordul elő tartós és magas 
hótakaró, de a zúzmaraképződés 
ma is nagyon gyakori. A kora őszi 
deres hajnalok és a késői fagyok 
mellett, jellemző lehet, hogy a nyá-
ri időszakban is erősen lehűl az 
éjszaka és erős a ködképződés. A 
viszonylag sok csapadék, a gyakori 

borultság valamint az átlagosnál 
szélcsendesebb éghajlat összhatá-
saként ez hazánk egyik legpárá-
sabb területe. 
A völgytalpon futó Kerka ugyan 
szabályozott mederben halad, de a 
több évtizede történt beavatkozá-
sokat begyógyította a bölcs termé-
szet, és mára már természet-
közelinek mondható a patak álla-
pota. A patak a heves nyári zápo-
rok után villámgyorsan többszörö-
sére duzzadhat, és az addig átlát-
szó tiszta vize agyagsárgára színe-
ződik. A megemelkedett talajvíz és 
a kisebb-nagyobb kiöntések hatá-
sára jól átitatódik a völgy talaja és 
a dúsfüvű kaszálók virágai ha 
tudnak, még színesebbek lesznek. 
Az Ős-Mura valamint mellékfolyó-
inak hordalékát a nagyobb térség-
re is jellemző, úgynevezett 
pszeudoglejes, valamint agyagbe-
mosódásos barna erdőtalajok 
fedik. Ez utóbbin a jó minőségű 
bükkösök is megtelepednek. A 
Kerka mellékén réti öntés talaj és 
réti erdőtalaj található. Ezek vala-
mennyien úgynevezett mészmen-
tes, savanyú talajok.

„Eőrséghnek Földje áltolanossan 
igen agyagos, sok helyeken 
követsessovány terméketlen és nagy 
részént haszonvehetetlen.”

A település közvetlen környezeté-
ben található legjellemzőbb élő-
hely típusok a mészkerülő láprétek 
és mocsárrétek. 

„…a’ Kerka mellett Sok illyetény
álló vizek találtatnak, a’ mellyek 
közönségessen Érnek és Molá kának 
neveztettnek. Illyenek a’ Sanyaházi 
Határban a’ Nagy Moláka, a’ mely 
ugy nevezett tengeri Zsombékot is 
terem /: pálcza Vastagságu hosszu 
Sudaras és sik plántát: / illyen a’ 
tekeres moláka, a’ puszta kerka; – 
a’ Bajanházl Berekben a Csukás 
ér…”

A Kerka-völgy kiemelkedően 
értékes állományai itt Bajánsenye 
közelében találhatók. A számos 
védett növény közül a buglyos 
szegfű, a kígyógyökerű keserűfű, a 
sárgaliliom és a kornistárnics 
emelendő ki. 
Ezeknek a réteknek és az általuk 
őrzött növényeknek a sorsa a 
területek kezelésétől függ. Kaszá-
lás elmaradásával a rétek beerdő-
sülnek, de ami még nagyobb 
veszély, és ráadásul gyorsabb is, az 
néhány gyomnövény térhódítása. 
A Kerka-völgyében a Kerka alsó 
folyása mentén ma már többnyire 
csak aranyvesszővel (vad-, vagy 
jágerkenderrel) borított magas-
kórósok láthatóak. Az állattartás 
visszaszorulásával elértéktelened-
tek a valaha szépen kezelt rétek. 
Megőrzésük a helyben élők és a 
természeti értékek megóvásáért 
felelős nemzeti park közös felada-
ta és érdeke. A mélyebb területe-
ken, a valamikori mederszakaszok 
helyén magassásosok, természe-
tes magaskórósok és rekettyefűze-
sek találhatóak. Ezek beerdősü-
léseként égerligetek alakulnak ki. 
A völgyet kísérő dombokon gyer-
tyános-kocsányos tölgyeseket, 
elegyes erdei fenyveseket és bük-
kösöket láthatunk.
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„1.” A nagy Fenyüs, a’ melly a’ 
Sanyaházi és Bajanházi 
Határokrul szinte EörSzPéteri és 
N.Rákosi Határokig nyulik. Leg 
több Fenyü, pattagufenyü, 
kevessebb Töll, Eger Nyír, vad 
körtvély satb Fákból áll. –
2.) A’ Dávidházi Egres, áll 
Töllesbül, Fenyüsökbül és 
Egresekbül;”

Az erdőket elsősorban a gomba-
szedők keresik fel. A kedvező évek-
ben a helyiekén kívül a távolabb 
lakók asztalaira is bőven jut vargá-
nya, rókagomba, sőt a ritkának 
számító császárgalóca, vagy népi-
es nevén úri gomba is. Az erdő 
szegélyében nyárelőn bőven te-
rem az illatos és zamatos szamóca. 
Az erdei vágásokon és erdőszegé-
lyekben a nyári hónapokban a 
vadmálna édesíti meg a kiránduló 
szájízét.

„A gombáknak némely esses időbe 
bösége van. Leg bötsőssebb gomba a’ 
Vargánya, a’ mellybül rendszerént 
igen jó levest készittenek.”

Az állatvilág látszólag szemérme-
sebb és nehezebben látható meg, 
de a nagyszámú vadonélő állat 
egy része a türelmes szemlélő 
számára nem marad rejtve. A 
növényvilághoz hasonlóan itt is 
érezteti hatását az Alpok közelsé-
ge, de emellett a déli mediterrán 
hatás is felismerhető az állatvilág 
összetételében. 
A gerinctelen állatok közül kiemel-
kedő értéket jelentenek a patakok-
hoz kötődő rovarok. Ezek közül a 
csermely-szitakötő és a karéliai 
kérész a legjelentősebb. E fajok 
fennmaradásának kulcsa a Kerka és 
a Kerca állapotának megőrzése. 
Örvendetes módon ma még gyako-
ri a Kerkában a 2008-ban már vé-
dett fajok közé sorolt folyami rák is. 
A már említett értékes rétek védett 
kincsei közé tartozik néhány külön-
leges életmódú nappali lepkénk. 
Ilyenek a vérfűboglárka, valamint a 
zanótboglárka. A nedves réteken és 
a vízparti növényzet között gyakran 
láthatjuk a védett szegélyes vidra-
pókot. A kissé szárazabb réteken és 
erdőszegélyekben a dekoratív 
színű és mintájú fehérsávos 
keresztespókkal találkozhatunk. 

A völgyet kísérő erdőkben, a közel-
múltban végzett vizsgálatok során 
ritka futóbogarak, százlábúak és 
pókok kerültek elő. Ez utóbbiak 
közül a páncélos paránypókot 
emelhetjük ki. 
Sokan nem tudják, de a gerince-
seknek a halaknál egyszerűbb, és 
korábban kialakult képviselői is 
élnek a Kárpát-medencében. A 
Kerka és Kerca kiemelkedően 
fontos élő- és szaporodóhelye a 
fokozottan védett körszájúnak, a 
dunai ingolának. A múlt század 
ötvenes évei óta ismert itteni 
előfordulása. Örvendetes, hogy 
most 2008-ban is sikerült az 
ingolát a Kercában megfigyelni. Az 
állat angolnához hasonló kígyósze-
rű teste, csupán ceruzavastagságú 
és felnőtt férfi araszhossznyi. 

„Hal nem sok van Eőrséghben. Leg 
nevezetessebb a’ Csuka, a’ melly leg 
inkább az álló viz erekben tartóz
kodik, – Fejér hal több van a’ 
patakokba, – mönyhal is van; – 
rák leg több van; – Vidra csak a’ 
Kerkába találtatik néha. – Né
melly álló vizekben van lapos 
Széles hal is, a’ mellyet Varga 
Halnak neveznek,–…”

A Kerka halai között is vannak 
védett fajok, ilyenek például a 
tiszta és oxigéndús vizet jelző 
fürge cselle, a kövi és a vágó csík, 
valamint a sújtásos küsz. A patak 
karakterhala a domolykó. 
A vizekben való gazdagságot jelzik 
a kétéltűek is. A csekély tenger-

szint feletti magasság ellenére 
jellemző a gyepi béka és a sárga 
hasú unka egyaránt, melyek a 
hegyvidék hírnökei. Természete-
sen a gyakoribb fajokból is bőven 

„terem”. Nem ok nélküli látjuk a 
keresgélő és kimérten lépkedő 
fehér gólyát, szürke gémet, vagy 
az igazi ritkaságnak számító fekete 
gólyát is gyakorta az itteni réteken. 
A hüllők általában melegkedvelők. 
Érthető, hogy csak a kevéssé igé-
nyes fajok vannak jelen a völgyben. 
A fürge gyíkkal szinte bárhol, a vízi 
siklóval elsősorban a nedves terü-
leteken, a rézsiklóval általában az 
erdők szegélyében, szárazabb 
gyepfoltokban találkozhatunk. 
Mérges harapású kígyófaj nem él a 
területen. 

Az állatvilágból a madarakat ismer-
jük legmegbízhatóbban, a térség-
ben, köszönhetően a korábbi 
tájvédelmi körzet, jelenleg már 
nemzeti park ornitológusának, 
Barbácsy Zoltánnak. Bajánsenye 
néhány kilométeres körzetében (a 
volt Szentgyörvölgyi Tájvédelmi 
Körzetben) 111 madárfajt figyelt 
meg, melyből 80 fészkelő, azaz 
bizonyítottan itt is szaporodik. A 
fenyőelegyes erdők ritka fészkelője 
az ország más részein csak téli 
vendégként ismert süvöltő. Az 
öreg bükkösökben költ a kék ga-
lamb és a fekete harkály. A ragado-
zó madarakat a héja, a darázsölyv, 
a karvaly az egerészölyv képviseli. 
Igazi különlegesség, hogy a múlt 
század végétől rendszeresen fész-
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Szőlő-hegyek a település
életében

„A’ Bor sem utolsó termés 
Eörséghben… minden Helységnek 
vannak különös Szöllö ültetései 
közel a’ Helységekhez a’ magossabb 
Helyeken, és ha idejébe szüretölne 
a’ nyalánk Ember, meg lehetös 
Borokat sajtolhatna.”

A történelmi Őrség területén első-
sorban a Kerka-völgyi települések-
re volt jellemző a szőlőtermesztés. 
Az itt élő családok megélhetése 
szempontjából nem volt meghatá-
rozó a szőlőművelés és bor előállí-
tás, jobbára saját szükségletükre 
termeltek.
Az itt termesztett szőlők többnyire 
direkt termő fajták. A belőlük ké-
szült kissé savanykás borokat első-
sorban húsételek mellé fogyasztják.

„Leg nevezetessebb és Magassabb 
Hegyei Eörséghnek”

Kis-hegy

„…a’ melly esik a’ Sanyahazi 
Dávidházi és Kerczai Határokba 
és igen jó bort terem.”

Bajánsenye és Kercaszomor között 
elhelyezkedő dombvonulat része a 
Kis-hegy, melynek területe köz-

igazgatásilag részben Kerca szo-
mor hoz, részben Baján senyéhez 
tartozik. A Kis-hegyen elsősorban a 
Dávidházi családoknak, illetve a 
Senyeházi családoknak volt szőlő 
területe. Jelen időszakban a Kis-
hegy tükrözi leginkább a hagyo-
mányos szőlőművelési sajátossá-
gokat, itt még a tulajdonosok 
mintegy fele műveli a területét.

Kotormányi hegy

A Kis-hegytől nyugatra, a dombvo-
nulat Kapornakhoz érő oldalán 
található a Kotormányi hegy, 
amely a szőlőterületek tekinteté-
ben a legkisebb kiterjedésű. Ezen a 
helyen a kotormányi családok 
művelték szőlőiket. Sajnos már 
csak néhány család gondozza a 
területét, a szőlőhegy nagyobb 
része beerdősült.

Berki-hegy

Bajánsenye település déli határvo-
nalán, az erdőkkel övezett dombok 
szőlő-hegyei közül a legjelentő-
sebb a közigazgatásilag Magyar-
föld településhez tartozó Berki-
hegy. Valaha ez állt legelől a rang-
sorban nemcsak területe, de a 
szőlőültetvények száma tekinteté-
ben is. A Berki-hegyen elsősorban 
Őrbajánházi családoknak és a 
Senyeházi családok egy részének 
voltak szőlő területei. Itt az 1900-
as évek elején még szeszfőzde is 
működött. Sajnos a lakosság szá-
mának csökkenése, az elöregedés 
következtében napjainkban már 
csak a területek mintegy 15 %-át 
művelik, az ültetvények nagy 
része beerdősült. Úgy tűnik szőlő-
hegyként való funkciója lassan 
megszűnik.

kel a közelben egy pár réti sas, 
mely előszeretettel keresi fel a 
Kerka felduzzasztásával létesített 
víztározó körzetét. A baglyok közül 
a zárt erdőkre jellemző macskaba-
goly költ a területen. Az elegyetlen 
és mérsékelten fenyőelegyes 
tölgyesek, gyertyános-tölgyesek 
valamint fenyő- és tölgyelegyes 
bükkösök jellemző madarai a ritka 
szürke küllő, a léprigó, a sisegő 
füzike, az örvös légykapó és a 
szürke légykapó. A Kerka menti 
magaskórós, magassásos társulás-
ban valamint a füves vágásterüle-
teken megtalálható a réti tücsök-
madár. A falu területén 5–7 fehér 
gólya pár fészkel rendszeresen. 
Az emlősök közül a Kerca és a 
Kerka mentén előfordul a fokozot-
tan védett vidra. A terület kifeje-
zetten gazdag nagyvadakban. 
Érdemes felhívni az idelátogatók 
figyelmét a gímszarvasra. Ha a 
szeptemberi szarvasbőgés idején 
jár erre valaki, érdemes egy estét a 
faluban tölteni. A házak között is 
jól hallható a nászi koncert, az 
úgynevezett szarvasbőgés. 
Az ötvenes években még a hazai 
térképeken is hiába keresték a falu 
nevét. A Szlovénia felé nyitott 
határátkelő révén ma sokan utaz-
nak át a településen, neve is jól 
ismert. Ne csak átutazófalu legyen! 
Érdemes itt megállni és megcso-
dálni a vonzó táji adottságokkal 
rendelkező falut és természeti 
környezetét. 
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A szőlőhegyek régen – és így van 
ez ma is – az itt élők részére közös-
ségi színteret is jelentettek. 
A hegyi közösség életét a szőlős 
gazdák köréből megválasztott, 
köztiszteletnek örvendő Hegybíró 
vezette és irányította. A szőlő 
termés megőrzése érdekében 
hegypásztorok (szőlőpásztorok) 
felfogadására volt szükség, amit 
szintén a hegybíró intézett. Őrizte 
a hegykönyvet és rögzítette min-
den évben a fontos eseményeket, 
teendőket. 
A Kis-hegy hegykönyve az 1800-as 
évek közepétől tartalmaz írásos 
bejegyzéseket. A hegykönyvben 

rögzítették a szőlőpásztor fizetsé-
gét, a termés minőségét, betegsé-
geket, és minden a hegy életével 
kapcsolatos eseményt. 
A könyvet lapozgatva sok érdekes 
adatra bukkanhatunk, és a bejegy-
zések – vagy épp azok hiánya – so-
kat megmutat az éppen aktuális 
viszonyokról. 1950 és 70 között 
például egyáltalán nem szerepel 
bejegyzés a hegykönyvben, ebben 
az időben ugyanis nagyon erős 
volt a katonai szolgálat, a határ 
védelme, a helyi embereket is 
gyakran ellenőrizték. Ezt megunva 
sokan fel is hagytak a szőlő ter mesz-
téssel. A legtöbb elvadult terület 
épp ebben az időben vált elha-
gyottá. 
Szintén olvashatunk a könyvben a 
századforduló nagy filoxéra járvá-
nyáról, amely az ország többi 
területeihez hasonlóan itt is pusz-
tított, és sajnos a régi őshonos 
fajták nagy részét elvitte. Régi – de 
ma is élő – hagyomány, hogy a 
szőlősgazdák közössége meghatá-
roz egy időpontot a szüretre, 
amely mindenki számára kötelező 
volt. Szüretelni csak ezen a napon 
lehetett. A szüret kezdetén reggel, 
a szőlőhegy központjában Isten-
tiszteletet tartottak, és a szüret ezt 
követően vette kezdetét, amelyre 
a szőlősgazdák szomszéd falukban 
élő rokonságot, ismerősöket is 
meghívtak, így a szüret napja egy 
színes, jó hangulatú szomszédolást 
is jelentett. A családi területek 
nagyságára tekintettel a szüretelés 
általában két napig is megtartott. 
Bár ma már néhányan eltérnek a 
közösen meghatározott időpont-
tól, de a szüretre ugyanolyan 
lelkesen készülődnek, bármilyen 
kicsi szőlőterület legyen is, a szüre-
ti kalács, sütemények, a bogrács-
ban főtt gulyás most sem marad-
hat el. 
Napjainkban a Kis-hegyen zajló 
munkálatok és események mutat-
ják, elevenítik fel a szőlőhegyek 
régi szerepét. Kisebb gazdasági 

épületek (pincék) állnak itt, ame-
lyek elsősorban a szerszámok és 
eszközök tárolására, de szüretek 
alkalmával a szüretelő társaság 
megvendégelésére is szolgálnak. 
Baráti társaságok, szűkebb közös-
ségek is tartanak itt legénybúcsút, 
névnapot, születésnapot. A csalá-
dok egy-két kivételtől eltekintve a 
bort nem a pincékben tárolják, 
hanem a faluban, a családi házak 
pincéjében. Ugyancsak otthon 
végzik a préselést és a borral törté-
nő egyéb munkálatokat, a hegyen 
ugyanis nincs vezetékes víz, ami a 
hordók áztatásához, forrázásához 
szükséges.
A Kis-hegyen vezet keresztül a 
Kék-gyalogtúra útvonal. 2005. 
augusztus 5-én kopjafát állítottak 
itt a régi szőlősgazdák emlékére. 
Évente ismétlődő esemény a má-
jusfa állítás.
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• Húshagyó kedd (február)
Farsangi jelmezesek találkozója, 
bálja a Határcsárdában
Az Őrségben régi hagyomány a 
hús hagyó keddi maskarázás, amely 
főként a gyerekek körében nép-
szerű. Álarcos, jelmezes maskarák 
járják a szereket, és fánkkal, csokival, 

esetleg egy kis aprópénzzel gazda-
godnak. Egy ilyen maskarázó felnőtt 
társaság tért be sok-sok évvel 
ezelőtt a dávidházi kocsmába, ahol 
kellemesen elmulatoztak. Aztán va-
lahogy évről-évre megismétlődött 
az esemény, egyik éven már zenészt 
is kerítettek a mula tozás mellé, 
mára pedig hagyománnyá nőtte ki 
magát a húshagyó keddi maskara 
bál. A környező településekről és 
Szlovéniából érkeznek ilyenkor a ba-
ráti társaságok az azóta Határcsárda 
nevet viselő vendéglátóhelyre.

• Április 30.
Közös májusfa állítás a határon 
Hodos község Önkormányzatával
2004. április 30-án, az uniós csatla-
kozás alkalmából rendezett ünnep-
ségen májusfát állítottak a baján-
senyeiek és a hodosiak a határátke-
lőnél. Azóta ez hagyománnyá vált 
és együtt ünneplik az EU-ba való 
belépés dátumát és a fiatalság 
tavaszi örömünnepét.

A két településről és a környékéről 
érkezőket kulturális műsorokkal 
várják, az ünnepség végét vendég-
látás követi. A házigazda szerepét a 
két település felváltva látja el. Május 
utolsó napján, a májusfa kitáncolás-
kor újra összejönnek, és hasonló 
hangulatban töltik el ezt a tavasz-
búcsúztató napot.

• Május második vasárnapja
Búcsú a faluközpontban

•  Június utolsó hétvégéje
Az Őrségi Vásár helyi rendezvényei
Az Őrségi vásár idején, évről-évre 
Bajánsenye is tartogat az idelátoga-
tóknak programot. 
A rendezvény idején templomi 
koncerttel, kiállítással várjuk vendé-
geinket.

• Augusztus harmadik hétvégéje
Falunapi rendezvények

„Őrségi vigasságok, 
parasztlakodalom a Kerka mentén”
Bajánsenyén 2007. augusztusában 
hagyományteremtő szándékkal 
szervezték meg a kulturális és 
szórakoztató programokat magá-
ba foglaló „Őrségi vigasságok, 
parasztlakodalom a Kerka mentén” 
elnevezésű rendezvénysorozatot. 
A három napig tartó mulatságon a 
több évtizeddel ezelőtti helyi 

hagyományokat elevenítették fel.
A rendezvény a Kis-hegyen kezdő-
dött a legénybúcsúval, majd a 
faluban kerültek megrendezésre a 
hagyományos lakodalmas esemé-
nyek. A cél az volt, hogy a Baján-
senyén és a környéken élőket meg-
szólítsák, valamint az őrségiek 
össze tartozásának érzését erősítsék.
A rendezvény, amely már az első 
évben nagyon sok látogatót von-
zott, minden év augusztusában, az 
őrségi Hétrétország fesztivál idején 
kerül megrendezésre.
S hogy honnan merítettek, hogyan 
is zajlott ez egykor?

„A’ Menyegzö, a’ mellyet néha 
Lakodalom és Vendégség névvel is 
neveznek, Sokkal jelessebb szokáso
kat foglal magába.”

Az őrségi lakodalom három napig 
tartott. Pénteken disznót vágtak, 
tyúkot kopasztottak, a férfiak pedig 
a pajtát (a lakodalom helyszínét) 
igazították. Faluhelyen legtöbbször 
májusban tartották az esküvőt. 
Egyrészt azért, mert ez az egyik 
legszebb hónap, valamint praktikus 
okai is voltak: ilyenkor üresen állt a 
pajta. A táncteret gesztenyével és a 
tükrökre szappannal vagy rúzzsal 
írt üzenetekkel díszítették.

„Három négy nappal söt egy héttel 
is elöre minden távolabbi és köze
lebbi atyafiak, – barátok, 
esmérössek, szomszídok, a’ kiket z 
atyafiság kiván, a’ Lakodalomra 
követ által meg hivattatnak; – ez 
nem elég, hanem a’ menyegzö elsö 
napján reggel ujonnan Vendég 
hivók futtatnak széllyel, a’ kik a’ 
már meg hivott Vendégeket a’ 
Lakodalmas Házhoz hajtsák.”

Szombaton megtartották az eskü-
vőt és a lakodalmat. Másnap kocso-
nyát, kövesztett szalonnát tálaltak 
reggelire, és folytatódott a dínom-
dánom. Hétfőn gazdaasszony-
lako dalmat ültek, ahol a személy-
zet rendrakás közben mulatott. A 
meny asszonynak varrónő varrta a 
fehér ruháját. Akkoriban mindig 
polgári és egyházi esküvőt is tar-
tottak. A templomi szertartás után 
lett egy pár a menyasszony és a 
vőlegény.

• Október első szombatja
Szüreti felvonulás
Az egyik legrégebbi ma is élő ha-
gyománya Bajánsenyének az őszi 
szüreti felvonulás. Szekérre, lóra 
pattan ilyenkor a falu apraja-nagyja 
és lakodalmas menettel – menyasz-
szonnyal, vőlegénnyel, násznéppel 

– járják a falu házait. Természetesen 

nem maradhat el a gazdasszonyok-
tól a szíves megvendégelés szend-
viccsel, süteménnyel és persze 
némi itókával. A szüreti felvonulást 
a szomszédos Kerkáská polnával és 
a szlovéniai Hodos köz séggel 
közösen rendezik.

• December második szombatja
Jótékonysági vásár és bál
Több évre visszatekintő hagyo-
mány Bajánsenyén, hogy ádvent 
idején a művelődési házban jóté-
konysági napot és bált tartanak. 
Az alapötlet egy Münchenből az 
őrségi faluba települt hölgytől 
származik. Ő és családja a fő támo-
gatói és szervezői ennek a napnak, 
amelyet az ön kor mányzat rendez. 
Karácsonyi kis vásár, gyerekek 
műsora, süti, tea színesíti a napot, 
amely este bállal zárul. A nap 
bevételét az önkor mány zat min-
den évben nemes célra fordítja. 

Állandó kulturális 
és hagyományőrző 
rendezvények

•  Farsang
Rönkhúzás
Különleges, csak erre a tájegységre 
jel lemző vigadalom a farsangi 
idő szak hoz kapcsolódó rönk hú zás, 
amit régen csak akkor tartottak 
meg, ha az elmúlt évben nem volt 
lakodalom a faluban.
A rönkhúzás tulajdonképpen egy 
mókás maskaralakodalom, amely-
nek jegyei hasonlóak az igazi lako-
da lomhoz, sok tréfával fűszerezve 
mindenki örömére és vígságára.
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Települési információk

• Bajánsenye község Önkormányzata
9944 Bajánsenye, 
Vörösmarty u. 13./a 
Tel.: 06 94 444 005; 
Fax: 06 94 544 012 
E-mail: polgarmester@bajansenye.hu
www.bajansenye.hu 

• Bajánsenye – Kercaszomor – 
Kerkáskápolna községek 
Körjegyzősége 
9944 Bajánsenye, 
Vörösmarty u. 13./a 
Tel.: 06 94 444 005; 06/94 544 013; 
Tel/Fax: 06 94 544 012
E-mail: jegyzo@bajansenye.hu

• Művelődési Ház, könyvtár
9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 32. 
Tel.: 06 94 444 001 

• Közösségiház, 
eMagyarország Pont
9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 2.
Tel: 06 94 544-033

• Orvosi rendelő 
9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 34. 
Tel.: 06 94 544 048 
Rendelési idő: 
hétfőtől-péntekig, 7–15 óráig 
Orvos neve: Dr. Márovics Ferenc 

• Posta 
9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 38. 
Tel.: 06 94 444 000 

•  Élelmiszerboltok

Élelmiszerbolt, 
Szabó Csaba Vegyeskereskedése 
9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 1. 
Tel.: 06 94 444 282 

Spilák Halkereskedés
9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 16. 
Tel.: 06 94 444 174 

Vegyesbolt
9944 Bajánsenye, Arany J. u. 6. 
Tel.: 06 94 350 049

•  Szálláshelyek

Kerka Vendégház
9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 10.
Tel.: 06 94 444 350; 
Tel./Fax: 06 94 428 002;
Mobil: 06 30 939 7514; 06 30 740 9827
E-mail: herczeg.e@invitel.hu
Nyitva tartás: egész évben
Újonnan épült szálláshelyünkön 8 
szobával, 2+2 fő részére nyújtunk 
kellemes pihenést. Minden szobához 
modern fürdőszoba áll rendelkezésre. A 
vendégház előtt parkosított zöldövezet, 
családosok és minden kedves vendég 
részére idilli pihenőhely.

Krammer Szabadidőközpont
9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 
Tel.: 06 94 444 080
Szálláslehetőség a Tó Panzióban, 
horgászati lehetőség a panzióhoz 
tartozó tavon.

Madár vendégház
9944 Bajánsenye, Jókai u. 17.
Tel.: 06 94 444 027; 
Mobil: 06 30 650 5438
madar-vendeghaz.extra.hu
2×2 ágyas pótágyazható szoba külön 
fürdővel és TV-vel felszerelve egész 
évben várja az Őrségbe látogatókat.

Malom Panzió
9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 14.
Tel.: 06 70 213 9397
www.malompanzio.hu

Vincze Porta
9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 92.
Kis parasztházban szeretettel várjuk 
pihenni vágyó vendégeinket.
Tel: 06 70 218 5364
E-mail: gabnet@freemail.hu
www.vinczeporta.inf.hu

• Vendéglők

Berek Halászkert
9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 16.
Tel.:06 94 444 143; 06 94 544 014
www.berekhal.hu
Édesvízi és tengeri halakból készült haléte-
lek gazdag kínálatából válogathatnak a 
vendégek egész évben. Szép környezetben 
várjuk kedves vendégeinket. 
Nyitva tartás: 
minden nap 8.00–22.00 óráig 
(konyha: 11.00–21.00 óráig)

Határcsárda
9944 Bajánsenye, Arany u. 6.
Tel: 06 94 350 049; 
Mobil: 06 30 628 1499
www.hatarcsarda.extra.hu
Tájjellegű ételekkel, házias ízekkel 
várjuk vendégeinket. Külső rendezvé-
nyek vendéglátásának megszervezését 
és lebonyolítását is vállaljuk.

Kerka vendéglő
9944 Bajánsenye, Rákóczi u. 8.
Tel.: 06 94 444 350; 
Tel./Fax: 06 94 428 002; 
Mobil: 06 30 939 7514
Nyitva tartás: egész évben
Házias ízekkel, tájjellegű ételekkel 
várunk minden hozzánk látogató 
vendéget. 200 fő + terasz 50 fő befoga-
dóképességű üzletünkben vállaljuk 
rendezvények, családi ünnepek, lako-
dalmak, csoportok teljes körű ellátását.

„A’ Hajdina kását igy készittik 
az Eörséghiek: A’ ki cséplett, ki 
pallott és ki szellöztetett tiszta 
hajdinát meg fözik, naponn avagy 
kemenczébe meg szároztják, és a’ 
malomba kásának meg darállyák, 
– azután a’ le daráltt barna 
hejjabul ki tisztogatják. A’ darálás 
elött leendö meg fözés azért szüksé
ges hogy a’ hajdina magnak belsö 
porhanyos lisztje, a’ melly egyéb
aránt a’ darálás közben a’ malom
kö között porrá zuzattatna, meg 
szívosodjon és csupán csak a’ külsö 
hejja törettetvén le, egész testibe 
maradjon.„
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