


A hungarikum törvény révén egy 
fontos építkezésbe kezdtünk bele he-
lyi, megyei és országos összefogással. 
A törvényhozók szándéka szerint az 
összetartozás, az egység és a nemzeti 
tudat erősítése érdekében nemzetünk 
értékeit a lehető legszélesebb körre ki-
terjesztve össze kell gyűjteni és doku-
mentálni.

Nemzeti érték a magyarság tevé-
kenységéhez, termelési kultúrájához, 
tudásához, hagyományaihoz, a ma-
gyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, 
nemzetünk történelme, valamint a 
közelmúlt során felhalmozott és meg-
őrzött minden szellemi és anyagi, ter-
mészeti, közösségi érték vagy termék, 
illetve a tájhoz és élővilághoz kapcso-
lódó materiális vagy immateriális ja-
vakat magába foglaló tájérték, amely 
tanúskodik egy emberi közösség és az 
adott terület történelmi kapcsolatáról. 
Különösen oda kell figyelnünk azokra 
az értékekre, amiket nem ismer egész 
Magyarország, de egy tájegység, kistér-
ség vagy akár csak egy település életé-
ben fontos szerepet töltenek be, hiszen 
a nemzeti értékpiramis legszélesebb 
alapját, első lépcsőfokát a települési ér-
téktárak adják.

Tudjuk azt is: a helyi értékeket, helyi 
hagyományokat nem lehet központi-
lag, csak a törvények segítségével meg-
őrizni. Ehhez a helyben élők munká-
jára, kitartására van szükség.  A törvény 
célja az is, hogy erősítsük általa a nem-
zeti tudatot és a helyi gazdaságot.  Egy 

értékpiramist terveztünk tehát, mely-
nek megingathatatlan alapját az Önö-
kéhez hasonló lelkes, összetartó, kin-
cseikre büszke közösségek teszik le.   
Önök építik fel a piramis fundamen-
tumát a települési, tájegységi értékek-
ből. Önszerveződésen alapuló, alulról 
fölfelé építkező mozgalomról van szó, 
mely nem kötelező, hanem vállalt fel-
adatként jelenik meg a települések és 
közösségek életében.

Mert ebben a határokon átívelő, több 
szinten folyó építkezésben  különö-
sen számítottunk az értékeiket isme-
rő, becsülő közösségekre akik tudják, 
melyek azok a helyi természeti, tör-
ténelmi, szellemi és tárgyi kincsek, 
amelyeket nagyra becsülnek, amelye-
ket érdemes megőrizni, megmutatni 
és továbbörökíteni.  Nem tudományos 
alapon készülnek az értéktárak. Más-
hogy néz a tájra egy térképész vagy a 
gazdálkodó mint egy festőművész; 
máshogy értelmez egy szöveget egy 
nyelvész és egy költő máshogy tekint 
egy antik tárgyra, vagy a nagypapa 
zsebórájára a zálogházi becsüs és az 
örökös. Örömünkre szolgál, hogy az 
itteniek a festő, a költő és az örökös 
szemével nézik és látják az értékeket.       

A kiállítások, hagyományőrző bemu-
tatók és kiadványok révén, megláthat-
juk a nemzetünket alkotó közösségek 
egyediségét, különlegességét.

Magyarországon és külhonban már 
több száz  értéktár bizottság kutatja és 
regisztrálja a megyei és helyi kincse-
ket. Nekik is köszönhetően mostanra 

Értéktár mozgalom



mi is a Vas Megyei értéktárban 72 megyei 
értéket tartunk már nyilván. A település 
határain túlmutató, szélesebb körben is is-
mert és elismert közösségi értékek ugyanis 
megyei érték védjegyet is kapnak.  A Hun-
garikumok pedig mint tudjuk a magyar 
alkotó szellemiség  csúcsteljesítményeit 
testesítik meg idehaza és külhonban.

Öröm látni, ahogyan az értékmentő 
munka visszahat, az azt végző közössé-
gekre, hogy a közös cél és feladat közelebb 
hozza egymáshoz a település lakóit és ge-
nerációit.  

Hogy a gyűjtés közben régi történetek 
elevenednek meg, kapcsolatok újulnak 
meg. Több száz efféle kapcsolat szövődött 
újra, az értéktár mozgalom révén, hir-
detve hogy a magyar nemzet kultúrája és 
nemzeti értékei egyek és oszthatatlanok. 
Hogy saját gazdagságukat felismerve a 
közösségeknek megerősödik az öntudata.   
Erőt és lendületet nyernek értékeikből, s 
meglátják a kincseikben rejlő lehetősége-
ket, mint itt is.   E tevékenységnek meg-
vannak már tehát a jogi, szakmai, pénz-
ügyi keretei.
A települések értéktárat hoztak létre, 
pályáztak, majd nyertek és ebből létrejö-
hettek új értékek is. Példát mutatnak más 
közösségeknek, hogy nem elég, ha az ér-
tékeinket csak összegyűjtjük, és a szívünk-
ben őrizzük.   Néha a szó szoros értemé-
ben is helyet kell adnunk nekik, és be is 
kell azokat mutatni.

Jogosan büszkélkedhetnek vele, mert ez 
egy öntudatos, magára adó közösség büsz-
kesége. 

Tausz István



TÖRTÉNETE
Szőce első okleveles említése 1286-ból szár-
mazik, a középkorban a Nádasd nemzet-
ség birtoka volt.  A falu neve szláv ere-
detű, Zelche, azaz kis falu. Elnevezése 
eredetileg pataknév is lehetett, amelyet a 
krónika II. Henrik német-római császár 1051-
es magyarországi hadjárata kapcsán említ. 
A falu határát két nagy jelentőségű történel-
mi út érintette: a Borostyánkő út (római út) és 
a középkori Magyarország egyik főútvonala a 
Székesfehérvárt Itáliával összekötő Király út. 
(Mondták Katonák útjának, Olasz útnak, he-
lyi hagyomány szerint kerá útnak). A mon-
da szerint IV. Béla a tatárok elől a Kerál úton 
menekült a dalmát tengerpartra.

Temploma, a Szent András plébániatemp-
lom, a XIII. században épült, majd a XV. szá-
zadban átépítették.

A környéken mintegy 50 forrás található. A 
szőcei patakvölgy, a tőzegmohás láprét kü-
lönleges, ma már fokozottan védett terület. 
Az ország egyetlen tőzegmohás lápja, ahol 
számos jégkorszaki maradvány-növényfaj ta-
lálható.

Pajzs alakú kék mezőben kettős ívű zöld 
dombon hátsó két lábán álló fehér lovon ki-
rályi méltóság ül, mellette tőzegmoha.

A címer jelentése: a két domb a község elhe-
lyezkedését ábrázolja, a lován ülő királyi alak 
a község határában a tatárok elől átvonuló 
IV. Béla királyunk, a tőzegmoha Szőce köz-
ség szigorúan védett természetvédelmi terü-
letének európai jelentőségű védett növénye.

Címer



Árpád-kori
római katolikus 

templom
A község legértékesebb épülete az Árpád- 
kori templom, melynek védőszentje Szent 
András apostol. A templom a XIII. században 
épült, de két építészeti stílus jegyei találhatók 
az épületen. A torony és a nyugati homlokzat 
egy-egy szakasza eredeti XIII. századi, roma-
nikus, az oldalfalak és a szentély XV. századi 
gótikus.

Mátyás király korában Szelczey Miklós Vas 
vármegye alispánja a szentélyt és az oldalfa-
lakat lebontatta és gótikus stílusban meg-
nagyobbítva újjáépítette. A gótikus szentély 
a nyolcszög öt oldalával záródik. A hajó 
vízszintes mennyezetet, a szentély csúcsíves 
boltozatot kapott, amelyet tégla mérőműves 
bordák tartottak. A szentély három zárófalán 
egy-egy romanikus stílusjegyeket is mutató 
gótikus ablak készült. A középsőn ma is meg-
van a tégla mérőműves csúcsdísz. A gótikus 
falak külső támpillérekkel épültek. A torony 
alatt kőbélletes csúcsíves kaput nyitottak. A 
lebontott román oldalfalak és a szentély a 
templom új terrakotta padlózatán bemutatva 
láthatók, valamint a Mátyás király korabeli 
oltár téglaalapja is megtekinthető. A belső fa-
lakon gótikus ülőfülkék nyomai és a gótikus 
pasztofórium találhatók.



A nyújtott szentély padlózata alatt téglából 
épített kripta van a XVIII. század második 
feléből, a koporsó rézverete szerint: Thekin-
tetes Andaházy Anna, és három csecsemő ko-
porsója. A templom érdekessége az ossarium 
(csontház, csonttemető), a külső falában a 
nagy fekete szégyenkő, a ritkaságnak számító 
kőtérdeplő és a romanikus eredetű kőpad, a 
koldus padja.

A patrónus, Szent András apostol képe a 
szentély középső ablakán üvegfestményen 
látható, amely Perlaki József üvegfestőmű-
vész munkája. A régészeti leletek egy része, 
valamint az ásatás során a templom belsejé-
ben talált 9 ezüstpénz és Mátyás király arany-
forintjának fényképe a kápolna belső falán 
kiállítva tekinthető meg.

Búcsú napja:
november 30. (azt megelőző vasárnap) 

A településen élők nagy része katoli-
kus vallású, kb. 14 család evangélikus és 
elenyésző számú (3 család) református.

A katolikus közösség szervezi a karácso-
nyi műsort, hősök napját, halottak napi 
megemlékezést. E két utóbbi program-
ban az evangélikusok is részt vesznek.

Egyházak



A szőcei tőzegmohás 
láprét, Lápok Háza

Az Őrségi Nemzeti Park egyik legjelentő-
sebb és leghíresebb fokozottan védett része 
a szőcei láprét és patakvölgy. A Szőce-patak 
és az azt kísérő rétek, kaszálók különleges 
természeti értéke az évszázados hagyomá-
nyos paraszti gazdálkodásnak (kaszálásra 
alapozott szarvasmarhatartás) köszönhetően 
maradt fenn. A település ma is büszke erre, 
a falu címerében is tőzegmoha látható. Az 
„aranymoha” (tőzegmoha) az idősek elbe-
szélése szerint 30 évvel ezelőtt magas párná-
kat alkotott, és nagyobb számban fordult 
elő. A gazdálkodás részeként ezt is gyűj-
tötték, alomnak használták az állatok alá. 

Különleges növénytársulások és rit-
ka fajok fordulnak itt elő a sajátsá-
gos klimatikus és hidrológiai viszonyok 
és az évszázados gazdálkodás hatására.

Legjelentősebb a tőzegmohás láp, itt több 
tőzegmoha faj (Sphagnetus sp.) fordul elő, a 
mohapárnákon a rovaremésztő kereklevelű 
harmatfű (Drosera rotundifolia) él még kis 
számban, a magassásos, ingólápos részen meg-
található a tőzegeper (Comarum palustre) és a 
vidrafű (Menyanthes trifoliata) is. Gazdag és 
értékes a patak élővilága is: számos ritka teg-
zes és szitakötőfaj él, fejlődik tiszta vizében. 
A rét jellegzetes növénytársulása a kékperjés 
láprét, itt található kígyógyökerű keserűfű 
(Poligonum bistorta), őszi vérfű (Sanquisorba 
officinalis), széleslevelű ujjaskosbor (Dactylor-
hiza majalis), kornistárnics (Doronicum 
austriacum), fehér zászpa (Veratrum album).



Az egykori jóval bővízűbb patak és a dom-
boldalból fakadó több tucat forrás vize ál-
tal átitatott területet Széles vizének, Szé-
lesvízi-rétnek nevezték. A sok forrásra utal 
a bugyomán elnevezés. Így hívják ma is. A 
környéken mintegy 50 forrás található. Né-
hányuk neve máig fennmaradt: Szent Pé-
ter-kút, Herceg-kút, Ágnes-kút. A források 
elnevezéseihez külön történetek kapcsolód-
nak. 

A Szent Péter–kút mondája szerint a török 
időkben egy gazdag méltóság egy kecskeszo-
borba, a kúthoz rejtette aranyát. Amikor a 
törököket kiűzték, itt maradt az arany. A tö-
rök, akié a kincs volt, elküldött érte egy má-

Források

Kis egyedszámban fellelhető a zerge-
boglár (Tollius europeus), az északi sás 
(Carex hartmannii), csapadékos, bővi-
zű években a széleslevelű gyapjúsás (Eriop-
horum latifolium) nagyobb foltokban is.

A Lápok Háza rendkívül látványos, gazdag 
épületében, a ma már ritkaságnak számító 
őrségi lápok korszerű eszközökkel tanulmá-
nyozhatók. A bemutató szobában képeken, 
korszerű berendezéseken, filmen is láthatunk 
virágzást, hallhatjuk a lápok „rémtörténeteit”.

A kerékpáros országjárók, gyalogos turis-
ták, a gyönyörű kistemplom megtekintése 
után, a lápon átívelő deszkapallón szem-
lélődve – kis szerencsével – ritkaságnak 
számító növényekkel is találkozhatnak.
Előzetes bejelentkezés alapján a Nemzeti 
Park munkatársai vállalják csoportok ve-
zetését, a terület értékeinek bemutatását.



A kovácsműhely a hivatal melletti épület-
ben található. 1960-tól működik.

Kovácsműhely

Védett lakóépületek, 
szobrok, kőkeresztek 

és területek
- Ady u. 7. szám alatti (98 hrsz) lakóház

- Kölcsey u. 150-361 hrsz lakóház
- Kölcsey u. 89. szám alatti (383 hrsz) lakóház

- Rimány, Arany János u. 7. szám alatti 
(540/2, 539/2 hrsz) alatti magtár

- Petőfi u. 8. szám alatti (388 hrsz) lakóház
- Jézus kőkereszt (0126/4 hrsz)

- Feszület (9 hrsz, 74 hrsz, 304 hrsz)
és II. világháborús emlékmű a

 templomkertben (74 hrsz)
- Egykori felsőjánosfai harangláb a

Kölcsey u. 40. szám alatt
- Harangláb, Rimány,

 Arany János u. (607 hrsz)
- Csarit dűlő

- Kera (Király út) Katonák útja leágazás
Vazsvári út (Katonák útja)

Buchschachen (Ausztria) 1991. május 23 óta

Testvértelepülés

Szőcéért Egyesület
Vöröskereszt helyi szervezete

Civilek

sik embert. Ő beöltözött Szent Péternek. A 
vallásos magyarok beengedték maguk közé. 
A kútnál aztán letörte a kecske fejét, kivette 
az aranyat és elillant.



-Tőzegmohás láprét tanösvény
  A szőcei tőzegmohás láprét és környéké-
  nek élővilága
  Kiindulópont: szőcei tőzegmohás láprét 
  északi vége
  (GPS: 46.899599, 16.572713)
  Végpont: Lápok Háza
  (GPS: 46.896654, 16.573792)

- Őrség 4 kerékpár útvonal

Kirándulás

Élnek a régi rönkhúzási szokások, őrzik a 
hagyományos rendet, a kapcsolódó szövege-
ket, emellett lucázás, locsolás, májusfaállítás 
is szokás a településen.

Hagyományok      

A Szőcei Települési 
Értéktár Bizottság 
tagjai:
Móriczné Varga Ildikó - elnök
Biczóné Marton Anikó – tag
Károlyné Subosics Gabriella - tag
Máté Mihály - tag
Schmidt Veronika - tag
dr. Baranyai Mária - tag


