
                                                         
 

 

                          

Dvorci in graščine Železne županije  

Ciljna skupina: 

- šole in druge izobraževalne ustanove 

- splošna javnost 

Način gibanja: lasten prevoz 

Tip: samostojni ogled 

 

S spoznavanjem dvorcev in graščin severovzhodnega dela Železne županije pričnete  v Bozsoku, kjer 

stoji dvorec Sibrik. Gre za poznorenesančno-baročni dvorec iz 16-17. stoletja. Današnjo obliko je 

dobil leta 1815. Obokan portal ima posebno arhitekturno vrednost. Na hodniku je razstava o življenju 

zadnjega lastnika dr. Gyule Verebija Végha, nekdanjega direktorja Muzeja uporabne umetnosti. 

Obdaja ga osem hektarski gozd, ki je naravni rezervat zaradi dragocenih dreves in divjadi in spada v 

Krajinsko varstveno območje Kőszeg. 

Sledi vožnja do kraja Nemescsó in ogled dvorca plemiške rodbine Weöres. Leta 1720 je Karel III. 

podaril posest v Nemescsóju kapetanu uporniških krucev Mihályu Weöresu III. Novo podobo je 

dvorec dobil v drugi polovici 19. stoletja, ko je bil István Weöres okrajni glavar zgodovinske županije 

Vas. 

Pot vas nato vodi do dvorca Schilson v Vassurányu iz leta 1723, ki ga je zgradil Mihály Schilson in je 

bil v lasti tudi grofov Zichy, Festetics in Károlyi. Vhod samostojne enonadstropne baročne stavbe je v 

obliki črke U s sestavljenim porticusom z mansardno streho, ki podpira balkon z železno ograjo v 

prvem nadstropju. Sala terrena in kapela sta v pritličju, v nadstropju je slavnostna dvorana. 

Nadaljujete do kraja Répceszentgyörgy, do baročnega grajskega kompleksa Szentgyörgyi-Horváth, 

ki je bil zgrajen okoli leta 1780. Glavna zgradba je prostostoječa, enonadstropna, s pravokotnim 

tlorisom. Dvorec, ki ga obdaja grajski park, je bil konec 19. stoletja obnovljen v eklektičnem slogu. 

Kot posebno zanimivost si na koncu ogledate še pokopališče vojnih ujetnikov v kraju 

Ostffyasszonyfa Gre za eno največjih taborišč za vojne ujetnike v prvi svetovni vojni v Avstro-Ogrski 

monarhiji. "Mesto barak" danes prekriva gozd. Na nekdanjem pokopališču so spomeniki ujetnikom. 

Od okrašenih železnih vrat vodi ravna pot do osrednjega obeliska. Spomeniki so večinoma delo 

kamnoseka Hudetza iz Szombathelyja. 

Poleg kulturno zgodovinske dediščine ponuja izbrano območje tudi številne možnosti spoznavanja 

lokalne kulinarike. Tipične jedi kot so gulaš, paprikaš, tarhonja, ribja lahko okusite v gostinskih lokalih 

v tem delu Železne županije, najbolj pristno kulinarično doživetje pa vas čaka v eni od tamkajšnjih čard.  

 

 

 


