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BEVEZETŐ

Barnag
Község
Önkormányzatának
szerettel köszöntöm!

nevében

A varázslatos Balaton-felvidéki tájban fekvő, Veszprém és Nagyvázsony között található Barnag különleges történelemmel rendelkező település: a középkorban a magyar királynék szakácsai laktak itt,
majd a falu a török uralom évtizedei alatt majdnem
teljesen elnéptelenedett. A 18. század elején református magyar és katolikus német lakókkal települt
be újra.
A mai Barnag területén évszázadokon át két különálló település és közösség létezett. Magyar- és Németbarnag lakosait nem valamely épített vagy természetes földrajzi akadály, hanem az anyanyelv és
a nemzetiség (magyar illetve német), a vallásfelekezet (református illetve római katolikus) választotta
el egymástól. A mára egybeforrt kistelepülés épített környezete, egységes utcaképe azonnal megragadja az idelátogatókat. A közelből és távolabbról
idetelepült újabb lakók teszik teljessé a mintegy 150
fős faluközösséget.
Ajánlom vendégeink figyelmébe ezt a kiadványt,
amely összefoglalja településünk látnivalóit, nevezetességeit, bemutatja az itt élő termelőket, szolgáltatókat, valamint távolabbi kirándulóhelyekre is
elkalauzolja a környékünkre látogató turistát.
Bízom benne, hogy megismerik és megszeretik Barnagot és sokszor visszatérnek hozzánk, hogy élvezhessék vidékünk nyugalmát és békességét!

Horváth Zoltán
polgármester
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A település neve etimológiailag a szláv barlang szóval függ össze, amely régebben földbe vájt lyukat,
gödröt is jelenthetett. A falu területe a 11. századtól
lakott volt. A település első írásos említése 1082ből való. 1284-ben már állt temploma, amikor Erzsébet királyné Barnag földjét, melyen a királyné
szakácsai laktak, a Vázsony nemzetségbeli Mencseli búza fia Móricnak adta. Ők építették 1384ben barnagi birtokukon azt az erősséget, amely
Zádor-vár néven ma is látható Pécsely felett. A 13.
századtól a Vázsonyi nemzetség birtokában álló
területet 1472-ben a „törökverő” Kinizsi Pál kapta
meg. Kinizsi halála után birtokait felesége, Magyar
Benigna örökölte, majd az második férje, Horváth
Márk révén a Horváth családra szállt, mely utolsó
férfisarjának haláláig birtokolta. A Horváth család
kihalása után a királyra visszaszállt birtokokat az
uralkodó Zichy Istvánnak adományozta, akik az államosításokig birtokolták.
1526-ban már két településrész létezett: Barnag és
Kys-Barnag. A török hódoltság alatt a vázsonykői
várhoz tartozott a falu, a megmaradt lakossága a
vár védelmébe húzódott, onnan művelte szántóföldjeit és szőlőit.
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A török időkben Barnag lakossága is megfogyatkozott. A Zichy-család már a század elején kísérletet
tett német jövevények letelepítésére. Barnagi birtokukra 1714-ben telepítették le a dél-németországi
Katzentalból érkező Czipff Sebestyént és házanépét. 1720-as évek közepén érkeztek újra nagyobb
számban német nyelvű jövevények a faluba, akik a
hagyomány szerint azonban Svájcból és a Fekete-erdőből jöttek. Számuk pár évtized alatt jelentősen
növekedett. Az 1820-as évek végéig még növekedett a népesség, majd az 1850-es évek úrbérrendezését követően a lakosság száma egyre csökkent,
jelenleg alig százan élnek a faluban.
A Barnagra látogatók műemlékekben és természeti
szépségekben egyaránt gyönyörködhetnek. Nyugalom, természetközelség, múltat idéző hangulatok, tágas terek, számos lehetőség aktív pihenésre. Ugyanakkor könnyen elérhető távolságban nyüzsög a
Balaton part, a Művészetek Völgye, gazdag programkínálattal vár Veszprém, Balatonfüred, Tihany, Tapolca. A szomszédos Vöröstó műemlékfaluval együtt
– csaknem eredetiben megmaradt faluszerkezete és
műemlékházai miatt – idegenforgalmi látványosság.
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A Veszprém megyei Barnag település a Veszprémi-fennsík és a Balaton-felvidék találkozásánál található, Veszprémtől 18, a Balatontól 15, Nagyvázsonytól mintegy 5 kilométerre.
Barnag lélekszáma 2021. január 1-jén 146 fő volt. A
község nem rendelkezik óvodával és iskolával sem.
A falunak saját orvosi rendelője van, a háziorvosi és
a védőnői szolgálatot Tótvázsony községben látják
el. A település csatornázott, a gáz is bevezetésre került, de a házak nagy részében fával fűtenek, azonban egyre elterjedtebb a megújuló energia használata is.
A felnőtt lakosság többsége a környező városokban
dolgozik, vagy önálló kisvállalkozó, turisztikai szolgáltató. A nagyobb városok, Veszprém, Balatonfüred, Nagyvázsony, Tapolca tömegközlekedéssel is
jól megközelíthető.
INFOPONTOK:
FALUHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI KÖNYVTÁR
Fő u. 33. polgármesteri hivatal, közösségi színtér és
könyvtár, rendezvényterem.
BARNAG HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSA
Fő u. 33. A település múltját bemutató kiállítás.
VEGYESBOLT
Fő u. 24. az Önkormányzat üzemeltetésében lévő
vegyesbolt, ahol helyi és környékbeli termelői termékek vásárolhatók, de hangulatos teraszán le is
ülhet a betérő vendég.
ORVOSI RENDELŐ
Fő u. 49/A Háziorvosi rendelő felnőtt és gyermekbetegek ellátására.
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BARNAG HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSA
Fő u. 33.
A település múltját bemutató, interaktív kiállítás,
amelynek kialakítását és karbantartását is a Barnag
Jövőjéért Alapítvány kezeli.

éves barnagi szolgálat után az 1945 márciusában
bevonuló szovjet katonák kegyetlenül meggyilkoltak.
A bejárat fölött Magyarbarnag gyülekezete emlékezik egy emléktáblán az első világháborúban
elesett hozzátartozóira.
A templom műemlékvédelem alatt áll, az épület
jó állapotban van, környezete rendezett. A templomban ma is istentiszteleteket tartanak.
KATOLIKUS TEMPLOM

REFORMÁTUS TEMPLOM
A 17. század második felében a falu
megmaradt
népessége (Magyarbarnag
népességének
egy
része) már a református hitet követte.
Ezt bizonyítja egy korabeli oklevél, amely
szerint a református
gyülekezet prédikátora, Komáromi János 1671ben méhtizedet adott a veszprémi püspöknek.
Három évvel később azonban, 1674-ben a prédikátorok felségárulási perével kapcsolatban elkobozták javait, majd gályarabságra ítélték. Rá emlékeztet a barnagi református templom bejárata
melletti két emléktábla egyike.
A magyarbarnagi református egyházközség
1768-ban iskolát is alapított, amelyben a tanítói
tisztséget a mindenkori református lelkész gyakorolta.
Barnag református egyházközsége első templomának pontos helyét és építésének idejét nem
ismerjük. A ma is látható templom 1845-ben egy
1721-ben kőből falazott oratórium helyére épült,
klasszicizáló késő barokk stílusban. A templom
egységes stílusú berendezése (padok, úrasztala,
szószék) is ebből a korból származhat.
A bejárat melletti második emléktábla Szilassy
Sándor református lelkészre emlékeztet, akit 30
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A németbarnagi első
templom hiteles feljegyzések szerint (Historia
Domus)
1730-39-ben
épült, és 3 haranggal
rendelkezett. Az oltárkép Szent Sebestyént
ábrázolta, és a templomot is az ő tiszteletére
szentelték fel 1739-ben.
A főoltár és a templomtorony fából készült. Ez
a templom az 1839-es
tűzvészben a lakóházak
nagyobb részével együtt
elpusztult. A tűzvész
után barokk stílusban
és a réginél nagyobb
méretben építették újjá.
1844-ben szentelték fel
az új templomot immár Gyümölcsoltó Boldogas�szony tiszteletére, ahogy arról az oltárkép is tanúskodik. A templom azóta őrzi méreteit és építészeti
vonásait. Külső mérete: 29x19 méter, belső hossza:
26,5 méter, két harangja van. 1978-tól 2006-ig több
lépcsőben újították fel az épületet. A munkálatok
állagmegóvási és esztétikai célokat szolgáltak.
Megújult a teljes külső vakolat és a tetőszerkezet,
felfrissítésre került a templombelső, utolsó lépésként az elektromos hálózatot cseréltette ki az egyházközség. A ma is használt padsorok 1875-ben
készültek. A szobrok, képek a 19. századból és a
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20. század elejéről valók. A templomban található egy az oltárkép méreteihez hasonló nagyságú
festmény is, amely a faluhoz kötődő Szt. Margit legenda eseményeit ábrázolja. A legenda szerint egy
barnagi fiú Szt. Margit közbenjárására gyógyult
meg betegségéből.
SZENT FLÓRIÁN KÁPOLNA
Fő u. 12-14. között
Amelyet 1803-ban emeltek. Német ajkú területeken vált közismertté a
17. századtól a tűzvészek
ellen védő Szent Flórián
alakja. Katonaruhában,
égő házzal ábrázolják,
melyre dézsából vizet
önt. A szobor a katolikus
templomtól nem messze
egy barokk stílusú, nyitott fülkében található.
KÁLVÁRIA
Kálvária domb
Németbarnagon az 1720-as évek végén megélhetést
és otthont kereső családok letelepedési szándékukat azzal is bizonyították, hogy már az első generáció
vállalta a templom és
a kálvária megépítésének fáradságos munkáját, anyagi terheit.
A templom építését
követően 1750 és 1755
között készülhetett el
a ma is látható keresztút elődje, a Krisztust
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és a két latort ábrázoló háromkeresztes kálvária.
(Veszprém megye
falvaiban csak ott
létesült kálvária
a 18. század második felétől, ahova német nyelvterületről érkeztek
telepesek. A Bakonyban Kislődön, Városlődön és Magyarpolányban, a Balaton-felvidéken Szentjakabfán,
Vöröstón, Barnagon és Veszprémfajszon.) Közülük a
legkorábbi, mintaadó kálvária a barnagi volt. Tehát
az igényt egy sajátos szakrális tér megteremtésére
és az ott megvalósuló vallásgyakorlatra otthonról
hozták az ide érkező telepesek. A keresztút bővítésére a 18. század végén került sor, 1798-ra elkészült
nyolc stáció és egy kápolna, melyet Hajas István
veszprémi plébános áldott meg. Az elkészült stációkápolnák a templom háta mögül indultak, és egy
nagy L alakot megtéve futottak fel a kálváriadombra,
összeköttetést teremtve ezzel a falu temploma és a
kálváriadomb, valamint a kálváriahegy lábánál – II.
József rendeletére 1785-ben – kialakított új temető
és a falu között. A keresztút állomásai kőből épült kápolnák voltak, amelyekbe közel életnagyságú festett
szobrokat helyeztek, ezek jelenítették meg a szenvedéstörténet egyes állomásait.
MEZÍTLÁBAS MENDEGÉLŐ
Fő u. 33. szám előtti tér
2019-ben került kialakításra a Faluház előtti mezítlábas mendegélő,
amelynek kedvező élettani hatásai bizonyítottak,
ha az ember mezítláb sétál rajta.
A mendegélőben
szívesen sétálnak
a helyi gyerekek
és az idelátogató
turisták is.
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MŰEMLÉKHÁZAK
Barnag a Balaton -fel v idék i
aprófalvakhoz
hasonlóan az
„egyutcás”
települések
közé tartozik.
Szinte
valamennyi ház a
falu egyetlen, kelet-nyugati irányban húzódó utcáján található, melynek elnevezése is Fő utca.
A házak számozása egyedi mintát követ: a déli
házsoron kezdődik, és folyamatosan növekszik a
számozás egészen a település végéig, ahol visszafordul és az északi soron folyamatosan növekedve jön vissza. Így az 1-es számú házzal szemben
a legnagyobb számú (93-as) található. Ez a számozás a mai napig megmaradt, ezért a Fő utca
nyugati folytatásában kialakított építési telkek új
utcanevet igényeltek.
További jellegzetessége a falunak, hogy az egykori Németbarnag területén egy udvarban két egymással összeépített lakóház és a hozzájuk tartozó melléképületek találhatók. Az udvart közösen
használták a családok. A hajdani barokk stílusú,
boltíves-tornácos házak túlnyomó többségét az
1950-60-as években a kornak megfelelő stílusban
átépítették. A néhány, még hagyományos stílusjegyeit magán viselő házat új tulajdonosaik az
1990-es évektől kezdődően az egykori építészeti
jellegzetességeket szem előtt tartva újították fel.
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VÖRÖSTÓ MŰEMLÉKFALU
Vöröstó
települése
Nagyvázsony
tőszomszédságában fekszik a
Balaton-felvidék
északi lejtőin, a Déli-Bakony
lábánál,
nagyjából 8 km-re a
Balatontól. Vöröstó
azon kevés települések közé tartozik,
amelyek máig megőrizték az egykori népi építészet értékeit. Jóformán érintetlen eredetiségében
maradt meg minden porta falusi jellege, melynek
díszei a míves kidolgozású, oszlopos, tornácos kőházak. A község néhány éve műemléki védettséget
is kapott. A falu egy utcából áll. Sajátos elrendezése
van az épületeknek. A házakat az útra merőlegesen
egymás mögé építették. A bejáratok az ellentétes
oldalon vannak, így minden háznak saját udvara
van. Az udvart egységesen mindenhol nagyméretű
pajta épület zárja le, amely védett a betolakodóktól
és az időjárástól. A pajták egykor összefüggő láncot
alkottak.
ZÁDORVÁR
A Zádor-vár megközelítése a településen keresztül
a legcélszerűbb, az útvonalat táblák jelzik. A vár a
Balaton-felvidék peremére épült. Az egész hos�szanti hegyoldalról, de leginkább a vár kilátójából
gyönyörű kilátás nyílik a Tihanyi félszigetre és a
Balatonra.
A vár területére vonatkozó – eddig ismert – első tárgyi emlékek az őskorból származnak. A vár jelenlegi
területén és a most látható falai alatt nagyméretű,
i.e. 7000-4500 körüli időből (neolitikum) őskori, ed13

dig nem ismert
műhely telepet
azonosítottak
a
2018-as ásatások.
Az első kőből
épített épületről
1374-ben emlékeznek meg az
oklevelek. Ekkor a
Himfy Benedek mint I. Lajos helyi
adószedője - épít
épületet a mai vár helyén. Mivel Himfy Benedek a
veszprémi Káptalan területén építkezett, a Káptalan panasszal élt. Ezért a Himfy család négyéves
pereskedést követő kiegyezés szerint elhagyta a
helyszínt.
1382-ben jelenik meg a Vezsenyi család a Balaton-felvidéken, ahol többek között Barnag jobbágyfalut kapják Anjou Mária királynőtől hűségük
elismeréseként
A Vezsenyi família a már korábbról ismert birtokvita, számukra kedvezőtlen végkimenetelű perét
követően Zádorvárat elhagyta és új rezidenciájukat a közeli Nagyvázsony belterületén hozták létre, ezzel megszületett a Nagyvázsony vára.
1472-ben a Vezsenyi család férfiági kihalását követően, a Balaton-felvidéki Vezsenyi-birtokokat
Mátyás király Kinizsi Pálnak adományozta. A várat
a végvárrendszerbe nem sorolták be, ezért várnak hadászati szerepe nem volt. Az feltételezhető, hogy ennek ellenére - nem hivatalosan -, de
folyamatosan lakhatták a várat. De mivel a vár
nem az aktuális „lakók” tulajdona volt, ezért folyamatosan romlott az állapota.
A romos Zádorvár 1958-ban műemlék besorolást
kapott, majd 1991-től Pécsely község önkormányzatának tulajdonába került. 2016 márciusától Pécsely Község Önkormányzata a Történelmi Emlékekért Alapítvány használatába adta Zádorvárat
annak érdekében, hogy megvalósuljon a vár megóvása, feltárása és így kialakításra kerüljön egy
rendezett környezettel rendelkező kedvelt történelmi és turisztikai célpont.
14
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NAGYVÁZSONYI VÁR
A Balaton-felvidék kisebb-nagyobb lankái között
található Nagyvázsony községe, melynek egyik
domboldalában tör az égbolt felé a középkori vár lakótornya. Építtetője a környéket uraló Vezsenyi nemesi família, azon belül is Vezsenyi László volt, aki
a Zádorvár perben való elvesztése után, a 15. század első felében emeltette a várat. Ekkor készülhetett el a 25 m magas lakótorony a hozzátartozó kisebb épületekkel és az udvart körülvevő fallal.
Miután 1472-ben férfiágon kihalt a család, Hunyadi
Mátyás király a hadjárataiban tanúsított vitézségéért Kinizsinek adományozta.
1490-ben Habsburg Miksa trónkövetelő zsoldosserege megszállta a várat, és csak a következő esztendőben, ellenük hadjáratot vezető Kinizsi tudta
fegyvereseivel visszafoglalni. Mivel Kinizsi Pál főnemes általában az ország veszélyeztetett vidékeit
védelmezte seregével, vázsonyi rezidenciáját a felesége, Magyar Benigna úrnő lakta. 1526-ban János
király Bodó Ferencnek adományozta, majd a 16.
század második harmadától a már elhunyt Magyar
Benigna második férjének rokonsága, a Horváth nemesi família szerezte meg a várat. A 16. század közepétől a magyar végvárrendszer része, bár katonai
szempontból nem tartozott a jelentősebb erőssé-
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gek közé, inkább csak megfigyelő szolgálatra használták, a közelében elhelyezkedő város rendszeres
adót fizetett a törököknek. 1594-ben őrsége elhagyta Veszprém elfoglalását követően, majd a törökök
el is foglalták, ám nem sokáig, a magyarok hamarosan vissza is foglalták.
A zicsi és ekkortól vázsonykői Zichy főnemesi család 1649-ben szerezte meg a váruradalmat, és hajdúkat telepített ide. Az utolsó katonai jellegű összecsapást a Rákóczi-szabadságharc idején vívták falai
előtt, hol a kurucok, hol a labancok kezén volt, ám
csak másodlagos szereppel. Végül 1709-ben végleg
a labancok birtokába kerül, katonai jelentősége ezután már fokozatosan csökkent; az uradalom börtönéül használták lassan pusztuló épületeit. 1762-ben
a Zichyek felépíttették a patak túl partján új kastélyukat, így teljesen elvesztette jelentőségét. Egyedül
a lakótoronyban laktak még kiöregedett cselédek. A
18. század végére már csak lakótornyát találták jó
állapotban, amelyet a Zichy család 1776-os összeírásából tudunk, ám nem sokkal ezután földrengés,
majd 1857-ben tűzvész tett kárt a toronyban. Keleti
homlokzata teljes hosszában megrepedt, ráadásul
a tűzvészben tetőzete is odaveszett, amelyet később pótoltak Rómer Flóris szorgalmazására. A századfordulón palotájának emeleti magas falcsonkja
is ledőlt. Ilyen állapotban kezdődött meg 1954 és
1960 között történt meg a régészeti feltárása és
megóvása. A várat jelenleg a nagyvázsonyi önkormányzati tulajdonú Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális
és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzemelteti,
melynek vezetője a mindenkori várnagy. Felújítása
a Nemzeti Várprogram keretében jelenleg is zajlik.

KIEMELT
LÁTNIVALÓK A KÖZELBEN
körül: a Kakas-hegy (303 m), a Bagó-hegy (326 m),
a Felső-hegy (360 m), a Derék-hegy (363 m), a Sima-hegy (327 m), a Róka-hegy (398 m), a Nagy-Gella (419 m), a Hegyesmál-hegy (412 m), a Balatonszőlős feletti másik Bagó-hegy (250 m) valamint a
Száka-hegy (264 m) erdőkkel, szőlőkkel borított
magaslatai. Egyedül csak délkeleti irányban – a Tihanyi-félsziget felé – nyitott a medence, csodálatos
panorámát nyújtva a Balatonra.A délnyugati-északi-északkeleti szelektől védett medence kedvező
mikroklímája, valamint a Balaton-felvidék magaslatairól bőven csörgedező források és patakok évtizedek óta ide vonzották az embert. Ősidők óta lakott
ez a táj.
Pécsely területének jelentős része szőlőkataszterbe
tartozik, szőlőhegyei kiemelten értékesek. A falutól
a Balaton irányába, az aszófői út mentén két kisebb
szőlőhegy, a Nyáló-hegy és a Meggy-hegy (Megye-hegy) foglal helyet, a települést északi irányból
pedig a Pécselyi-medence peremhegyei ölelik körül.
Elképesztő itt az épített örökség gazdagsága, a település területén közel száz védelemre érdemes pincét, présházat jegyezhetünk. Érdemes megfigyelni
az épületek részleteit, díszítményeit, különleges
nyílászáróit.

PÉCSELYI-MEDENCE
A Balaton északi partvidékén – a Tihanyi-félsziget
hossztengelyének meghosszabbításában – hatalmas, mintegy 6x5 km szélességű és mélységű, félköríves amfiteátrumként mélyed a Balaton-felvidék
magaslatai közé a pécsely-balatonszőlősi medence.A medencét három oldalról – délnyugat-nyugat-észak-északkelet felől – átlagosan 150-250 méter relatív magasságú dombok és magaslatok veszik
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VENDÉGHÁZAK,
SZÁLLÁSHELYEK
KŐPAJTA VENDÉGHÁZ
8291, Barnag, Fő u. 4. Tel.: +36 30/436-5525
A Kőpajta Vendégház tóra néző szállást kínál kültéri
pihenősarokkal
max. 20 fő részére.
A szálláshely ingyenes wifit és helyszíni
magánparkolót kínál vendégeinek. A
nyaraló 4 külön hálószobával, valamint
m o s oga tógé p p e l ,
mikrohullámú sütővel és étkezősarokkal felszerelt konyhával rendelkezik.
A helyszínen grillezni is lehet. A túrázással vagy kerékpározással töltött
nap végén a kert és a közös társalgó is kellemes pihenést kínál.

VENDÉGHÁZAK,
SZÁLLÁSHELYEK
hely lakói hatalmas
kertben, önálló teraszon
pihenhetnek, csak Döme
kutyán kell megosztozniuk a helyben
lakó
vendéglátó
családdal.
A szálláshelyen környékbeli alapanyagokból készült reggeli kérhető.
E-mail: barnagivendeghaz@gmail.com
Honlap: www.barnagivendeghaz.hu

SÁRKÁNYHÁZI APARTMAN BARNAG
8291, Barnag, Járdovány u. 2. Tel: +36 70 336 7336

E-mail: ligetidora@gmail.com

BARNAGI VENDÉGHÁZ
8291, Barnag, Fő u.19. Tel: +36 30/487-6869
A Barnagi Vendégház 3 lakóegységben és egy közösségi térben várja a
szelíd turizmus jegyében utazókat és
pihenni vágyókat.
A családias szállás18

Családunk szállóvendégek fogadásával (2 apartmanunkban összesen 8 fő) és falusi vendégasztal szolgáltatással várja kedves vendégeit.
E-mail: sarkanybarnag@gmail.com
Honlap: www.sarkanyhazi.hu
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VENDÉGHÁZAK,
SZÁLLÁSHELYEK
HÉTTÖRPE VENDÉGHÁZ
8291.Barnag, Fő utca 26. Tel: +36 20 37 -4166

Nyugalom, természetközelség, múltat idéző hangulatok, tágas terek, számos lehetőség aktív pihenésre. Az 1800-as évek elején épült parasztház. Felújítást követően, a ház változatlan régi beosztással, de
korszerű infrastruktúrával újult meg. Gyönyörködni
lehet a boltíves étkezőben, érdekesség a szabad
kémény, a csikótűzhelyen főzni is lehet, de a villanytűzhely, mosogatógép, mosógép, WIFI, cirkó fűtés
megfelelnek a korszerű igényeknek. A 110 négyzetméteres ház, jól felszerelt, tágas konyha-ebédlőjével, nappalijával, szabadidős berendezéseivel (hinta, trambulin, asztalitenisz, kerékpár, stb.) kellemes
és tartalmas családi nyaralásra ad lehetőséget.
E-mail: barnag.hettorpe@gmail.com
Honlap elérhetősége: https://sites.google.com/
view/hettorpehaz/f%C5%91oldal
FALU SZÉLE VENDÉGHÁZ
8291.Barnag, Fő utca 90.
A falu szélén, a
templom tövében
található
kertben
két épület áll a pihenni vágyók rendelkezésére.
A nagyobbik, régi,
20

VENDÉGHÁZAK,
SZÁLLÁSHELYEK
terméskőből
épüt
parasztház hagyományos elrendezésű,
középen nagy konyha-étkező,
amelyből jobbra és balra nyílik
két tágas és hűvös lakószoba, valamint a szobák mögött egy-egy
kisebb helyiség, egyikben fürdő,
másikban feljáró a tetőtérbe. A
felső szinten egy kétágyas és egy
egyágyas hálószoba, matracos
alvógalériákkal és egy plusz fürdőszobával található. Mindkét szobában széles franciaágy van, a férőhelyek száma kisággyal illetve pótmatracokkal bővíthető. A konyha teljesen felszerelt és
gépesített, van sütő, mosogatógép, mikró és a kádas
fürdőszobában mosógép is.
A kisház szintén vastagfalú terméskő épület, eredetileg gazdasági funkciója volt, mi alakítottuk lakhatóvá. A teret óriási füstölőkemence díszíti, melyet nem
volt szívünk lebontani. Egy franciaágy és egy egyszemélyes ágy vannak egy térben, a galérián matracokon még további alvóhelyek vannak. Zuhanyzós fürdőszoba, teakonyha.
BARNAGI SZENDERGŐ
8291, Barnag, Fő u.33. Tel: +36 30 686 3723
Az önkormányzat üzemeltetésében és az épületében található szálláshelyen 2 db 6 fős 3 emeletes
ágy várja a megpihenni vágyókat. A szálláshoz kültéri vizesblokk, játszótér és nagy parkoló tartozik.
Igény esetén további 10 fővel kiegészíthető.
E-mail: polgarmester@barnag.hu
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KÉZMŰVESSÉG,
HELYI TERMELŐK, HAGYOMÁNYŐRZÉS

KÉZMŰVESSÉG,
HELYI TERMELŐK, HAGYOMÁNYŐRZÉS

MAMKA LEKVÁR
– KÉZMŰVES LEKVÁRMANUFAKTÚRA
8291 Barnag, Fő u. 5. Tel: +36 30 686 3723

TAZIKA FALUSI VENDÉGASZTAL
8291, Barnag, Járdovány u. 2. Tel: +36 70 336 7336

Kistermelői lekvármanufaktúra, ahol valódi gyümölcsből készülnek a lekvárok és szörpök. Kínálatunkban szerepelnek gyümölcs lekvárok, szörpök
és gyógy-, és fűszernövényekből készült szörpök,
termékek. Látogassanak el Szörpöldénkbe, ahol
meg is kóstolhatják termékeinket!

E-mail: sarkanybarnag@gmail.com
honlap: www.sarkanyhazi.hu

E-mail: info@mamkalekvar.hu
Honlap: www.mamka-lekvar.hu

Családunk szállóvendégek fogadásával és falusi vendégasztal szolgáltatással várja kedves
vendégeit. A kínálatunkban elsősorban zöldségkrémek és gyümölcskészítmények találhatóak.

NYÚL ZSUZSANNA KÉPZŐMŰVÉSZ
8291 Barnag, Fő u. 21-22.
Tel: +36 30 308 2758

A Szmrecsányi kánság rendszeresen edzéseket,
havonta nyílt napokat, élő történelem órákat és bemutatókat, évente kétszer világkupa fordulót tart
birtokán. Lovarda Galériája helyszíne a Ló és Művészet Kutatóműhely hazai és nemzetközi kiállításainak (www.horseandart.hu)

Nyúl Zsuzsanna Oxfordban végzett képzőművész. A magyar
népi kerámia motívumvilága és
XVIII. századi európai porcelán
kultúra inspirációjából született
egyedi kerámia kollekciója és
textil termékei nemzetközi szintű elismerést hoztak számára.
Munkái éppúgy megtalálhatók
az angol, olasz és amerikai piacokon, mint privát gyűjteményekben.
A stúdió tervezési filozófiája a hagyományos
kultúra értékeinek, természetközeli és szabad
művészi újraértelmezésén alapul.

E-mail: info@szmrecsanyi.hu
Honlap: www.szmrecsanyi.hu

E-mail: info@zsuzsannanyul.com
Honlap: www.zsuzsannanyul.com

KASSAI LOVASÍJÁSZ EGYESÜLET
SZMRECSÁNYI KÁNSÁG
8291 Barnag, Fő u. 8. Tel: +36 30 222 6441
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BARNAGI NAPFONAT KERT
8291 Barnag, Fő u. 25.
Barcsik Tamás keze alatt olyan vegyszermentes gazdálkodás jött létre, amely kezdetben a környékbeli
éttermeknek szállított zöldségeket, ma pedig már
száz százalékban a lakosságot szolgálja ki egész
éves előfizetéses dobozrendszeren keresztül. Zöldségei fantasztikusak, finomak és gyönyörűek.

KÉZMŰVESSÉG,
HELYI TERMELŐK, HAGYOMÁNYŐRZÉS
KELEMEN G. ÉVA KERÁMIA
8291 Barnag, Járdovány u. 1. Tel: +36 70 200 3642
Kézzel festett, egyedi kerámia díszek és lakberendezési tárgyak. A kínálatban elsősorban házszámtáblák, homlokzati dekorációk, virágos lakberendezési
tárgyak találhatóak.
E-mail: agyagmacska@gmail.com

SZILÁGYI BENCE BORÁSZ
8291 Barnag, Fő u. 19.

Barnagi borász, az egyik legkisebb
magyarországi borászat, a Grand
Vin de Barnag tulajdonosa, a magyar natúrbor-mozgalom egyik első szereplője. Számára a natúrbor előállítása intuitív borkészítést jelent, amelyben a borász
megérzésekre, saját tapasztalatokra és legfőképpen
természetes folyamatokra támaszkodik. A kizárólag
organikus szőlőalapanyag a Balaton-felvidék különböző dűlőiből származik, így borai sokszínűen mutatják
be a borvidék különböző termőhelyeit. Palackjai a magyar gasztronómia kiemelkedő éttermein kívül 14 további országban találnak gazdára – a tengerentúlon is.

KIRÁNDULÁSI JAVASLATOK
A KÖRNYÉKEN:
– Zádor vár
– Pécselyi szőlőhegy
– Nagyvázsonyi vár
– Nagyvázsony Igásló Központ
– Nivegy-völgyi borút
– Dörgicsei templomromok
– Balatonfüred és a Balaton
– Tihany

E-mail: bncszilagyi@gmail.com
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BARNAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8291 Barnag, Fő u. 33.
E-mail: polgarmester@barnag.hu
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