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Szeretettel üdvözlöm  a  szentgyörgyvölgyi  Molnárporta  weblapján böngésző  

ismerőst, és ismeretlent! 

Szentgyörgyvölgyöt az Őrség kapujának hívják, mert  itt találkozik  Hetés, Göcsej és az Őrség.. 

Sok erdővel, legelővel és szántókkal a szelíd lankás dombok és völgyek tökéletes ökológiai 

harmóniába vannak. 

Ez a természet és az ember évszázados harmóniájából adódik,  

itt nincs semmi idegen, ami megzavarná a gyönyörű táj 

összhangját. 

                         

Ezt a tájat már nagyon régen felfedezte az ember, ezt 

bizonyítja , hogy a Szentgyörgyvölgyi Pityerdombon 7500 éves  

égetett tehén agyagszobrot ásott ki  Bánffy Eszter  az MTA 

főmunkatársa 1995-ben. A szobron ősi írásjelek találhatók, melyek hasonlóak a székely-magyar 

rovásíráshoz. A képen látható jelek sarok és úr szavakat jelentik. 



7500 éves  égetett agyagszobor 

 

1976-ban megalakul a Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzet. Ez 26 évvel előzi meg az Őrségi 

Nemzeti Park létrehozását. A körzet azért jött létre, hogy megőrizze az erdei ökoszisztémákat  a 

ritka növényeket  és azok társulásait, valamint biztosítsa a szálaló erdőgazdálkodást.(1916 hektár) 

2000-ben a falu elnyerte az  Európai falu címet. 

                                          

Bírálóbizottság a Molnárportán 

2002-ben megalakult az Őrséig Nemzeti Park, és a Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzetet hozzá- 

csatolták. 



Őrségi Nemzeti Park 

1949-ben a falu lakossága 1235 fő. Sajnos az akkori  viharos politikai és gazdasági változások 

eredménye miatt, ma a falu lakossága 500 fő alatt van. 

Az ötvenes években megkezdődött módosabb gazdák kitelepítése a Hortobágyra. Nincs  

pontos adat, de kb 140-150 embert érintett. 1953 után, amikor kinyittatták a lágereket, sokan 

nem mertek hazajönni. Helyükre cselédeket telepítettek, ezzel felhígult az évszázados 

faluközösség. Itt avatták fel elsőként a kitelepítettek emlékművét 2002-ben. 

     

A kitelepítettek emlékműve 



A falu két templommal rendelkezik. 

A katolikus templom építését 1202-re datálják. 

 

A mai templomot 1774-1778-ban építették a régi helyére, annak anyagának felhasználásával 
Szent György tiszteletére. A  plébániát 1717-ben építették, majd a viharos 50-es években 
lebontották.  Az oltárképet ifjú Dorfmeister István festette, o rgonája 1831-ben készült. 

         

     a katolikus paplak bútorai    



Református  templom 1787-ben épült, mennyezetét 88 db. télalap alakú kékre festett fatábla 

alkotja (Nemes Patkó András református tanító festette 1884-ben) 

            a református templom kívülről és belülről 

 

Gózon Imre református tanítót 1854-től haláláig (1918 január 18.) érdekelték a régi események, 
régi életmód, hagyományok, és nem utolsó sorban a régi épületek.  
Neki köszönhető, hogy a veleméri Árpád kori templom freskói megmenekültek, mert felvette a 
kapcsolatot Romer Florissal. A szentgyörgyvölgyi általános iskola az ő nevét viseli. 
                             

 



Szentgyörgyvölgy hét szegből áll úgy mint:  Kisszeg, 

Domjánszeg, Tiporszeg (ez képezi a falut) Asszonyfa, 

Csérisziget, Cséplak, Alsó és Felsőfarkasi és Kogyár             

 

 

 

 

 

A Molnárporta a Tiporszegen található  5000 négyzetméteres udvarral, gyümölcsössel, a 

gyönyörűen felújított épületekkel. A  főépület 100-éves, a vendégház 84-éves.   

   


