NEMESHANY
Egykor a malmairól híres település, Sümeg kistérségéhez tartozik. Hany neve nemesi névben
már 1230-ban előfordul. Magát a falut 1338-ban említik Hony néven.
Nemeshany turisztikai szempontból kiváló adottságokkal rendelkezik, szorosan kapcsolódik a
barokk műemlékekben gazdag Sümeg városhoz. Sümeg és a Somló közelsége, valamint a
Sárosfői halastavak környékének természetvédelmi területe, a gyepükajáni Csonkatorony
közelsége kitűnő kirándulási lehetőséget biztosítanak az ide látogató vendégeknek akár
gyalogosan, biciklivel vagy lóháton. Sümeg irányából a faluba érkezve az út jobb oldalán
található a Közbirtokossági malom, ami a kor egyik legkorszerűbb malma volt, mely turbinával
működött. Szemben áll a Koplalói csárda, mely a Sümeg felé haladó búcsújáró zarándokok
első szállása volt, ahol enni nem kaptak csak inni – innen van a megnevezés is.
A nemeshanyi varrt csipke a térség értékes kézműves értéke, mely a Faluházban állandó
kiállításon megtekinthető. A falu közepén teljesen felújítva áll a Csizmadia vízimalom,
korabeli gépekkel, berendezési tárgyakkal felszerelve, amely egész éven át látogatható. A
településnek jól működő testvérvárosi kapcsolata van a Nemes-előtagú településekkel.
Nemeshany látnivalói, színes programjai, természeti környezete rendkívül alkalmassá teszi a
települést a szabadidő kellemes eltöltésére. A településnek jól működő testvérvárosi
kapcsolata van a Nemes-előtagú településekkel.

LÁTNIVALÓK, ÉRDEKESSÉGEK
FALUHÁZ ÉS CSIPKEMÚZEUM
A Faluházban állandó kiállítás mutatja be a falu büszkeségét a nemeshanyi csipkét. A csipke
varrt csipke, amely a halasi csipke finomságával vetekszik. A csipke megteremtője B. Tóth
Mária, kinek a híresen szép és finom csipkéje több rangos díjat is kapott. Budapesten, az
Iparművészeti és Háziipari Kiállításon 1933-ban aranyéremmel, 1936-ban arany oklevéllel
ismerték el tevékenységét, a legnagyobb hivatalos elismerését pedig 1937-ben a párizsi
Nemzetközi Kézműipari Kiállításon kapta. (http://nemeshanyicsipke.hu/).

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
Nemeshany két templommal is büszkélkedhet. A késő barokk stílusú műemlék katolikus
templom 1801-ben épült a korábbi, valószínűleg a középkorban épült templom falazatának
felhasználásával. A templomot Szűz Mária neve tiszteletére szentelték. A gyönyörű barokk
oltár középpontjában Máriát ábrázoló festmény van.

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Historizáló eklektikus stílusú templom. A téglalap alaprajzú, kétszintes középtornyos templom
1876-ban épült és közvetlenül a római katolikus mellett áll. Síkmennyezetes puritán hajójához
háromszögben záródó szentély csatlakozik.

CSIZMADIA VÍZIMALOM
Az 1952-ig üzemelt Csizmadia vízimalom az országban egyedülálló malommúzeum, ahol
lehetőség

van

betekinteni

a

korabeli
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életébe.

Felnőttek és gyerekek egyaránt megismerkedhetnek a malom felépítésével, működésével,
valamint

falumúzeumot

látogathatnak

http://csizmadiavizimalom.hu/
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is.

SÁROSFŐI HALASTAVAK
Devecser vára és az ahhoz tartozó várbirtok tulajdonosa a király, 1623.évi adományozása
során Esterházy Miklós nádoré lett. Az uradalomhoz tartozott többek közt Szék, Gyepes,
Kolontár, Kígyós, Meggyes, Káptalanfa községek. Az utóbbi három községhatár képezi a
Sárosfői majorságot. A birtok 1948-ig az Esterházy család kezelésében álló major volt, ma
már Természetvédelmi terület. Akinek szerencséje van, túrázás közben az állatvilág olyan
ritkaságait pillanthatja meg, mint a réti sas, fekete gólya, halász sas. A patak partján áll a
vadászház, ami valamikor malomként működött, jelenleg a Devecseri Erdészet tulajdonát
képezi. Napjainkban a halastavakon extenzív körülmények között folyik a halgazdálkodás.
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