RÁBA
VIZITÚRÁZÁS
KEMPING

A Rába hazánk legtermészetesebb folyója.
Az Őrségi Nemzeti Park területéhez tartozik, annak egyik legértékesebb része.
Folyószabályozási beavatkozások csak rövidebb szakaszán, általában a települések
közvetlen környezetében történtek. A folyó
ártere jelentős részben megőrizte természetes növényvilágát, a kemény és lágylombos (fehérnyár és fűz) ligeterdőket,
réteket.
A szeszélyesen és szabadon kanyargó Rába
folyó mentén és a nyugodt vizű malomcsatorna
mentén kiváló lehetőség nyílik a horgászszenvedély beteljesítésére. De a környezet önmagában
is kellemes és nyugodt, meghitt, remek kikapcsolódást nyújt a pihenni vágyók számára.
Jól megfigyelhetők a Rába folyó árterének sajátos növénytársulásai, sőt a szerencsések védett állatokat is szemügyre
vehetnek.
A Rába folyó és belőle leágazó malomcsatorna változatos horgászhelyeket
biztosít a vizek szerelmeseinek. Horgászati szempontból több egymástól vízmélységben, vízsebességben és egyéb jellemzőkben változatos, de viszonylag egymáshoz közeli horgászhelyek
várják a „pecásokat”.
Csörötnek közkedvelt megállóhelye a vízitúrázóknak, a vadvízi evezés szerelmeseinek. A Rába
közúti hídja után közvetlenül a jobb parton található az Akácfa Kemping és Vízitúra Kikötő idilli
környezetben. A vendégek rendelkezésére áll a fogadóépület nagy terasszal, konyhával,
zuhanyzóval, WC-vel. Tűzrakóhely, homokfocipálya, víz és villanyvételi lehetőség.

Minden év júniusának közepén kerül megrendezésre a
Nyárköszöntő Rába Party, melynek keretében a szórakoztató
programokon túl halászléfőző versenyre kerül sor. A rendezvény
résztvevői felejthetetlen élménnyel és gasztronómiai élvezettel
gazdagodhatnak.
A helyi termék piacra és pálinkafőzdére alapozva évente júliusban a
„Vidék csodái – a múlt kincsei „ gasztronómiai és „Tüzesvíz”
pálinkafesztivál kerül megrendezésre, melyet helyi termékekből
álló ételbemutató és pálinkaverseny gazdagít.
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AKÁCFA KEMPING

Kiadja: Csörötnek Ifjúsági Kulturális Egyesület, 9962 Csörötnek, Vasúti út 7.,
Csörötnek Község Önkormányzata, 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.
Tel./Fax: 0036/94 541-022
E-mail: csorotnek-pm@sztgnet.hu, csorotnek-info@sztgnet.hu
akacfakemping@sztgnet.hu

www.csorotnek.hu
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

„Szülőhelyem tája a Rába völgye…
Szívemben él e táj, legfőképpen az öt irányból érkező
utak találkozására települt Csörötnek….”

„EGY HELY, AHOL EGYMÁSRA TALÁLT
A TERMÉSZET ÉS KULTÚRA”

(Dr. Kuntár Lajos 1914-2005)

CSÖRÖTNEK

A Rába-völgy szívében termékeny mezőkkel, dúsfüvű rétekkel, szelíd dombokkal,
nyugalmat sugárzó erdőkkel és csörgedező patakokkal ékesített tájon, a vadregényes partjait szaggató kanyargó Rába folyó két partján, az Őrség kapujában található Csörötnek.
Csörötnek középkori település, a szentgotthárdi cisztercita apátság alapítása (1183)
után, annak jobbágyfalujaként keletkezett.
Csörötnek nevének írásos említése 1350-ből származik először Chyrenuk formában. Történelmét két fő tényező befolyásolta: a Rába völgyi fekvése és a ciszterek
szentgotthárdi letelepedése.
Az „Örök ige” temploma 1983-85 között épült. Terveit Fazakas Péter megyei főépítész készítette, melyért építészeti nívódíjat kapott.
A templom gondolata és formája egy, az évek során formálódott meditációból fogant,
mondhatni „kőbe öntött emlékezés”.
A csörötneki templom jellegzetessége, hogy harangjai különálló, mediterrán jelleget sugárzó harangtoronyban kaptak helyet.
A templom közvetlen szomszédságában található az ugyancsak mediterrán stílusjegyeket hordozó keresztelő kápolna, melynek közepén márvány keresztelő kút,
háttérben pedig a halott Krisztust ölében tartó Mária szobra található.
Az 1965-ig lakott településrész volt a legrégebbi maradványa a történelmi időkben a
jelenlegi Szőlőhegyen, és az azt övező erdős tisztásokon elhelyezkedő középkori ősi
településnek.
Egyetlen időtálló emléke maradt az egykori településrésznek: a Sáfár-hegyi Mária
kápolna.
A kápolnát a Szűz anya tiszteletére Molnár (Sáfár) Pál állította házának udvarára,
melynek építését az I. világháborúban a fronton fogadta meg, amennyiben épségben
sikerül hazatérnie.
Betegen, tüdőbajosan tért haza, de fogadalmát betartva 1925-ben felszentelték a
kápolnát.
Csörötnek községben, a Rába folyóról leágazó üzemvíz-csatorna mellett helyezkedik el az 1814-ben épült malom, amely műemléki védettséget élvez.

RÁBA-VÖLGYE
GYÜMÖLCSÚT

A Rába völgyében elhelyezkedő település csodálatos adottságú
dombvonulatai már a középkorban is a tájegység bor- és gyümölcstermesztésének egyik jelentős színtere volt.
A leggyakoribb a szőlő, amely a Rábától délre húzódó dombvonulatok napfényben gazdag lejtőit borítja. A csodálatos környezet, az erdők nyújtotta nyugalom meghitt, családias hangulattal tölti meg a Szőlőhegyet, amely közkedvelt pihenő és
üdülőhellyé alakult.
A szőlőtermesztés és borkészítés a középkor óta töretlen
hagyományokra tekint vissza a településen.
A bor története egybeolvad az emberiség történelmével, és ez
igaz Csörötnek vonatkozásában is.
Ezt a történelmi örökséget ápolva hagyományosan szeptember
utolsó hétvégéjén felelevenítjük a szüret vidám hangulatát a
Csörötneki Szüreti Vigadalom keretében, hogy méltó módon
megünnepeljük a szőlőben végzett egész éves verejtékes munka
gyümölcsét.

A terület legjellemzőbb erdőtársulásai a mészkerülő erdei
fenyvesek, melynek jellemző növényei a boróka, a szőrös nyír, a
korpafüvek, csaknem valamennyi körtike fajunk, a fekete- és
vörös áfonya. A gyertyános-tölgyesek és a bükkösök jellemző
virága a helyenként tömegesen előforduló kakasmandikó és a
ciklámen. A patakokat égerligetek kísérik. Az erdei utak mentén
gyakran találkozhatunk a rózsaszín virágú henyeboroszlánnal.
A lápréteken tavasszal sárgaliliom, zergeboglár, szibériai
nőszirom és különböző kosbor fajok virítanak. A rétek őszi
ékessége a kornistárnics.
A sok csapadéknak és a magas páratartalomnak köszönhetően
az ország gombákban leggazdagabb területe. A jól ismert gombafajok mellett igazi ritkaságok, az Alpokra jellemző nedű- és
csigagombák is előfordulnak itt.

