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Kedves Olvasó!

Thúry György Múzeum

Múzeumok:

A nagykanizsai kistérség 27 települést magába foglaló aprófalvas szerkezetű tájegység. Kistérségünk
sokszínű természeti környezettel, változatos táji és
építészeti értékkel rendelkezik, melyekből ezúton kívánunk ízelítőt nyújtani. Kiadványunkkal célunk, hogy
felhívjuk a figyelmet szűkebb környezetünk „kincseire”.
A bemutatás természetesen korántsem lehet teljes,
de bízunk abban, hogy felkeltettük érdeklődését és
kiadványunk segít megismerni és megszeretni ezt a vidéket.

Thúry György Múzeum
8800 Nagykanizsa, Fő u. 5.,
Tel: (93) 317-233

Kiskastély (Képzőművészetek Háza) és a Plakát Ház

Képzőművészetek Háza

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1415., Tel: (93) 313-920

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

Magyar Plakát Ház

8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 1415., Tel: (93) 510-031

Tájházak:

Kacorlak, Nagybakónak, Surd
Kacorlaki tájház

Nagybakónak helytörténei kiállítás

Nagyrécse – Szent László templom

A neoromán stílusú templomot Inkey báró
építette a Három Királyok tiszteletére. Védőszentje Szent László király. Az oltárképet
1870-ben Orlay Petrich Soma festette romantikus stílusban, mely Szent László csodálatos vízfakasztását eleveníti meg. A kép
különlegessége, hogy a neves festő Szent
László arcképét az építtető Inkey Lászlóról
mintázta.

Szent László templom

Fűzvölgy, Homokkomárom: Garmadabuckák

A homokdombi dűlőn át érjük el a Garmadabuckákat. E buckák a szélbarázdából kifújt homok
fölhalmozódásából jöttek létre. Futóhomok képződmények, 3-4 méter magas dombok, melyeket ligetes erdei fenyők fednek. A fákat a homok megkötésére telepítették.

Újudvar, Csibiti-völgy

Lónyelvű csodabogyó

Sormás – Szent Rókus templom
Kereszt és templom

Természeti kincseink

A kistérség településein található számos olyan természeti képződmény, élőlény, melyek a különleges értéket képviselnek. Az alábbiakban válogatást állítottunk össze a nagykanizsai kistérségben található természeti kincseinkből, ha arra járnak, feltétlenül keressék fel azokat!

A műemlék
jellegű templom késő barokk stílusban
épült a 18. században. Belső díszítését,
falának képeinek festését
Závori Zoltán
iparművész
tanár készítette. Az eredeti
szószék Lorench Antal munkája. A templom előtt 1858-ból való
kőkereszt áll.

Zalaszentbalázs – Nagyboldogasszony templom

Inkey Boldizsár építette 1784-ben. Több barokk szobrot és 18. századi domborművet csodálhatunk meg benne. A templomkertben kőfeszület áll Szűz Máriával
és egy, a 19. századból származó
Szeplőtelen Mária-szobor.

Újudvar határában található a
Csibiti-völgy, ahol számos ritka növény – és állatfaj él.
A 26 hektárt kitevő védett terület
botanikai értékei közül kiemelkednek az itt előforduló páfrányfajok,
így a pajzsika, hegyi pajzsika. Kü-

lönlegesség a gímpáfrány és a lónyelvű csodabogyó együttes előfordulása. Védett virágos növényei közül elsősorban
az erdei ciklámen,
a szártalan kankalin, a már említett csodabogyó, a
farkasboroszlán, a
pirítógyökér és a
zalai bükköny.

Pajzsika

Az orchideafélék
közül a karFarkasboroszlán
dos madársisak található meg itt, de nem ritka a széleslevelű nőszőfű és a
madárfészek kosbor sem.

Szent László templom

Nagyboldogasszony templom
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Az előforduló zoológiai értékek közül elsősorban
a törékeny vagy lábatlan gyík érdemel kiemelést. A
völgy alján kialakított tavacska növeli a terület esztétikai értékét.
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Lábatlan gyík

Mura

Mura mente

Homokkomárom
Kisboldogasszony Kegytemplom

A legérintetlenebb természeti területek közé tartozik,
ezért mind botanikai, mind pedig zoológiai értékekben különösen gazdag a Muraszemenyétől egészen
Murakeresztúrig, a névadó folyó mentén egy vékony
sávban húzódó Mura Menti Tájvédelmi Körzet. Az itt
kialakult értékes élőhelyek viszonylag természetes állapotban maradtak meg, mivel a határsáv közel ötven
éven át katonailag elzárt terület volt. Itt az erdőállományt a mai napig túlnyomórészt a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajok alkotják. Az ártéri és folyami
élővilágot többek között különleges iszapnövényzet,
puha- és keményfás ligeterdők, holtágak és kavicszátonyok, bokorfüzesek alkotják.

A Murában, illetve annak közvetlen szomszédságában
számos védett növény- és állatfaj él, közöttük olyanok
is, melyek szinte csak itt találhatóak meg. A Murában
53 fajt mutattak ki, ezek közül 13 védett, sőt, három fokozottan védett. Ez utóbbiak a magyar bucó, a német
bucó és a lápi póc. A legritkább halfaj a felpil-

Felpillantó küllő

Szürke gém

lantó küllő. Az itteni madárvilág a vonulási időszak kivételével viszonylag szegénynek tekinthető, viszont a költöző madarak számára jelentős
szerepet tölt be a Mura ősszel és tavasszal. Mielőtt elhagynák az országot, a szürke gémek és

nagykócsagok is csapatokban gyülekeznek a bányatavaknál és holtágaknál.
Ami pedig az emlősöket illeti, valamennyi vízfelületnél, a patakoktól a bányatavakig megfigyelhetjük a vidra nyomait, főleg téli időszakban.
Vidra
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A homokkomáromi templomot 1703 és
1744 között építette Batthyány Lajos
gróf, a vidék kegyura segítségével a ferences rend. Szűz Mária kegyképe 1722ben, a jelenlegi templom alapjainak ásása közben került elő, a legenda szerint
az ott lévő tölgyfa gyökerei közül. Ezt
a
Mária-képet
tették a templom
elkészültekor
a fő oltárra, és
azóta is ott van.
A 40x60 cm-es
nagyságú, a 17.
századból származó képet, mely
a kis Jézust tartó
Mária Kegykép
Máriát ábrázolja,
csodatévő képként tisztelték a 18. században.

Kisboldogasszony Kegytemplom

Nagykanizsa
–
Alsóvárosi templom
(Szent József templom)

Alsóvárosi templom

A város legértékesebb
műemléke. 1702-14 között épült a lebontott vár
tégláiból a ferencrendi
szerzetesek
számára.
A falakon és a szentély
kupoláján stukkós domborművek, a falak mentén díszes mellékoltárok
láthatóak. A szenteltvíztartót eredeti török sírkőből faragták. A főoltár
képét C. F. Sambach
festette 1770 körül. A legnagyobb értékűek a barokk faszobrok, megtekintésre érdemesek a
sekrestyében lévő faragott barokk szekrények is. A templom alatt nagy kripta van. Ugyancsak
barokk stílusú a mellette álló kétszintes kolostor.
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Surd, Zichy Park

Templomok

Surd belterületén egy kicsiny horgásztó mellett találjuk a parkot,
melybe egy szintén védett kettős
platánfasor között juthatunk be. A
bejáratnál két tekintélyes piramistölgy köszön ránk. Több mint 3,5
méteres törzskerületükkel talán a
park legszebb fái.
A park növényállományában egy-

Minden település életében meghatározó a vallás gyakorlásának színtere, a templom. Szeretnénk
bemutatni a térség templomai közül néhányat, melyek építési módja vagy annak körülményei
alapján említésre méltóak.

Belezna Szűz Mária neve templom

Szűz Mária neve templom

A település ékessége az 1899-ben neogót stílus jegyében épült római katolikus templom.
A község közreműködésével építette id. gróf
Zichy Ödön, akinek gótikus síremléke a katolikus templom szentélye mögött van.

Surd Zichy park

Páduai Szent Antal templom és kálvária

aránt helyet kaptak az örökzöld és lombhullató fák, így
a vörös-és kocsányos tölgy, a juhar és a nyír. A park
egyik legszebb fája az a közel 6 méter törzskerületű,
többszörösen elágazó óriási platánfa, mely még télen is
lenyűgöz minket bonyolult koronaszerkezetével.

Platán sor

Bocska – Páduai Szent Antal templom
és kálvária

Bocskán áthaladva megcsodálhatjuk az 1937Szent Lőrinc kápolna
Horgásztó részlet
ben épült templomot és a kálváriát, valamint az előtte elterülő
parkot.

úgy mint mamutfenyővel és jegenyefenyő csoporttal.

Méreteiben alig marad el az északnyugati sarkon álló kocsányos tölgy, több
mint 5 méteres törzskerülettel. A park tó
felőli oldalán szomorúfüzek, lucfenyők,
oregoni hamisciprusok állnak. A hamisciprusok alapfaja mellett annak számtalan változatával is találkozhatunk, csak-

Nagyrécse, Fás legelő

Nagykanizsától a 7-es úton haladva a 200 km-es kőnél érjük el a nagyrécsei Fás legelőt. A legelő uralkodó fafajai a cser-és kocsányos tölgy, bükk, gyertyán, mezei juhar és a vadkörte.

Börzönce – Szent Lőrinc kápolna

A település fölötti, a szőlőhegyi
présházak között, szabadon álló,
parkkal és pihenőhellyel övezett
kápolna 1801-ben épült.

Rigyác, Fás legelő

Rigyác-patakot övező erdőkkel határos a rigyáci fás legelő. Az elsősorban sertések makkoltatására használt legelőn száz évvel ezelőtt még bükkös állt, melynek tanúi a 150-200 éves bükkök,
melyek mellett itt még méteres kocsányos tölgyek, gyertyánok, mezei juharok is előfordulnak.
- 14 -
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Zrínyi-Újvár

Nagykanizsa, Millenniumi sétakert

A Sétakert Nagykanizsa legnagyobb területű,
4 hektáros parkja. A hajdanvolt szántók területét a 1800-as évek utolsó éveiben vásárolta
meg a város, Trippamer Gyula javaslatára. A
1896-ban telepített hatholdas parkot nemsokára tovább bővítették a Csengery utcai „Barátok kertjével”, majd 1925-ben további hat
holddal növekedett a terület. Egykori idézet
szerint „A mi sétakertünk virágágyai, mint
gyönyörű szmirnaszőnyegek terülnek el, körülvéve díszes fáktól és fasoroktól.” A lépcsőt
sóskaborbolyák, bangiták kísérik, fönt Szabó
Tamás szobrászművész díszkútját csodálhatjuk meg. A városi strand bejáratától nem
messze piros virágú vadgesztenye díszlik, kis távolságra tőle
pedig Rétfalvi Sándor „Táncoslányok” szobra. A század ele-

ASétakert bejárata

Murakeresztúr és Belezna határában, a visszafolyó-patak torkolatának két partján található az
1664-ben lerombolt Zrínyi-Újvár. A vár nagy jelentőséggel bír a Zrínyi életműben, hiszen ez
az egyetlen épített objektum, ami a költő és hadtudós művei közül a mai Magyarország területén áll. A vár helyét és a
végvári idők emlékét ma
Zrínyi-Újvár makett
egy kopja őrzi. Itt található a Zrínyi-kút, melyet
a történelem úgy vésett
emlékezetébe, hogy a
portyáiról hazatérő költő,
hadvezér magát és lovát
itt itatta.

Rétflavi Sándor Táncoslányok

Buzádsziget alaprajza

Zrínyi-Újvár rajz

Hahót – Buzádsziget – Sárkánysziget

jétől élénk élet
folyt a parkban:
cigányzene, katonazene, cukrászda vonzotta vasárnaponként a közönséget.
Sétakert

MAORT - lakótelep részlet
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A szintén védett természeti értéket képviselő MAORT-lakótelepet a Sétakert szomszédságában, a város által felajánlott területen az 1940-es években építették fel. Az
amerikai stílusú negyed ma is példakép,
hogy miként lehet a természettel harmonikusan kialakítani egy lakótelepet.

A várat a tatárjárás
után,
feltehetõen
a XIII. század végén az itt birtokos
Buzád család egyik
tagja építhette. A
várkastély Hahót
község határában
levõ Sárkány-puszta területén volt.
Feltehetõen a török
hódoltság
végén
rombolták le, a felszínen ma már falmaradványa nem
található.

Hahót Buzádsziget légifotó
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Várak, várromok, régészeti helyek

Medgyaszay ház

Nagykanizsa - Romlottvár

Nagykanizsától 3 km-re, a Szentgyörgyvári hegyen található a köznyelvben csak Romlott-várként emlegetett erődítmény maradványa. A helyi mondának több változata ismert: egyesek szerint Zrínyi vára, mások szerint a kanizsai pasa kéjlakja volt. A várat a valóságban Botszentgyörgy
várának hívták, és egy kis családi vár volt. Az 1480-ban kezdte el építeni a bajnai Bot család,
1574-ben írott emlékekben végvárként említik a település várát, melyet feleslegessé válása után
1577-ben felrobbantottak.

Nagykanizsa, Károlyi-kert

A városközpontban található Károlyi
-kert régen az Egylet-kert nevet viselte. A mozi melletti kis tavacskát nyírfák árnyékolják, s mögötte 1842-ben
klasszicista stílusban készült és 1936ban
a
Lazsnakpusztai
Inkey kápolnából
ideszállított Inkey
Boldizsár
emlékurna található. A mozit 1927-ben Medgyaszay István tervei alapján építették,
Inkey urna
főhomlokzatán a Bánk Bán, oldalhomlokzatain a János vitéz és a
Falu rossza egy-egy jelenete
elevenedik meg.

Nagykanizsa, Deák tér

A Deák tér mindig is a fontos
szerepet töltött be: vásárok,
Deák Tér

Romlottvár
Romlottvár alaprajza

Eszteregnye –
Kerekvár

Eszteregnye határában sánccal körülvett kisméretű,
középkori
eredetű lakó- vagy
őrtorony alapjai
láthatóak
(kerekvári romok).
Építéstörténetét
nem
ismerjük,
történelmünkben
és okleveleinkben
nem szerepel.

Deák Tér régi
gyűlések színhelyéül szolgált. Nagykanizsa tereinek érdekessége, hogy szinte mindegyik háromszög alakú – így ez
is. Egyik csúcsában Istók János szobrászművész bronz turulmadara áll. A Deák téri
„Suszterallé” elnevezés
a régi hetivásárokra utal,
mikor a cipészek és csizmadiák árusítottak itt. A park közepén Kisfaludy Strobl Zsigmond bronzszobra áll, mely a
városban állomásozott ’48-as gyalogezrednek tiszteleg.
Kerekvár emlékmű
Kerekvár alaprajza
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A templom mögött Németh János Négy évszak című kerámiáját láthatjuk.
-5-

Németh János Négy évszak

Nagykanizsa,
Erzsébet tér

Északi részén
egy
idősebb
növényzetű kis
téren áll Török-kútnak
a
másolata, melynek eredetije a
Thúry György
Múzeum udvarában taláható.
Nyolcszögletű medencéje
a nép szerint a
török korból a
Török-kút
Kanizsai várból származik.
A téren számos
értékes növény látható, többek közt nyugati ostorfa, nyír, korai juhar, nagylevelű hársfasor,
ezüsthárs és különféle borókák, kecskerágók, hamisciprusok, oszlopos tuják.
A téren álló –ma iskolaként működő- kvártélyház épületét a helyi hagyomány szerint
Kanizsa várának lebontott köveiből húzták
fel 1740-ben. Volt uradalmi vendégfogadó,
virágkorában a Zöldfa vendéglő és szálloda
működött benne. Ekkoriban ez volt a Dunántúl egyik legnagyobb fogadója. Nagytermében messze földön híres bálokat rendeztek,
de melA Kvártélyház régen
l e t t e
Szentháromság szoborcsoport
színházi
előadásokat és hangversenyeket is tartottak.

Nagykanizsa, Kossuth-tér

A lombhullató fák alkotják a növényállomány alapját: hegyikorai-ezüstjuharokkal, nagy-és kislevelű hársakkal találkozhatunk. A téren található az 1750-es évekből származó
barokk szoborcsoport, melyet grazi mesterek faragtak a kor
földesura, Inkey Boldizsár megrendelésére. Középen magasba emelkedik a Szentháromság csoportja, a tartóoszlop
alján egy kecses Mária-szobor látható, s mindezt körülveszi
Szent Antal, Szent László király, Szent István király, Szent
Imre herceg és Keresztelő Szent János szobra.
-6-

Nagyrécse – Inkey-kastély

A kastély ma Művelődési Házként működik. Inkey László honvéd tábornok síremléke a helyi
temetőben látható, mely védett képzőművészeti alkotás. A kastélykertben számos fafajta, köztük idős fák, például egy többszázéves mamutfenyő él, valamint itt kapott helyet a Millenniumi
park.

Pölöskefő
Pálffy-kúria

–

A 18. században
épült kúria jelenleg
faluházként
működik, parkjában tiszafákat és
fehér juhar levelű
platánokat láthatunk.
Pölöskefő
Dusnok településrészében található
a Csertán-kúria.
Pálffy-kúria

Rigyác
–
Benyovszky-kastély

A 18. században építtette a Benyovszky-család. Jelenleg
üresen áll, évtizedekig megyei
gyermekotthon
működött
az
épületben.
Pálffy-kúria

Benyovszky kastély

Magyarszerdahely
Csárda

–

Csárda

A 18. század második felében épült a Nagykanizsát Zalaegerszeggel összekötő út állomásaként
a műemléki védelem alatt álló, oszlopos tornácú
épület.
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Csárda

Épített értékeink

Nagykanizsa Csónakázó tó

Kastélyok, várak a kistérségben

Kistérségünkben számos kastély található. Sajnos állapotuk nem mindig tükrözi régi dicsőségüket, és az elmúlt
évtizedek alatt sok
épület vált lassan az enyészetté,
mégis érdemesnek tartjuk, hogy
néhányat pár szóval bemutassunk
Önöknek.

A Nagykanizsa központjától 4,5 km távolságra kialakított tó környékén minden évszakban találhatunk számunkra megfelelő szabadidős programot. Az ország egyik legszebb fekvésű kis
taván, horgászáson kívül lehet vízibiciklizni, csónakázni, szabadtűzön sütni. Főzni kedvelők a
Hét bükkfa forrásnál kialakított tűzrakó helyen élhetnek kedvenc hobbijuknak. Ugyanitt gyermekjátszótér várja az ifjabb nemzedéket. Télen szánkózni és korcsolyázni is lehet. A régi rönkvár mellett, a szomszédos erdőrészlet kihasználásával kitűnő számháborút lehet lefolytatni. A
fúrótoronyból kialakított kilátóból csodálatos körpanoráma tárul elénk. A környező erdőben
sétálhatunk, esetleg hosszabb túrát tehetünk.

Nagykanizsa –
Batthyány-kastély

1705-12. között
épült a kanizsai vár
tégláiból a város
Thúry György Múzeum
legrégebbi háza. A
Batthyány-család
tulajdonát képezte, a kanizsaiak hercegi várként emlegették. Az épület funkciója többször változott, jelenleg a
Thúry György Múzeum régészeti osztályának ad helyet,
az utca felőli részen üzletek vannak. Egyemeletes, barokk
épület boltíves kapuzattal és kváderezett földszinttel.
A múzeum udvarán helyezték el védőtető alatt az eredeti
Török-kutat, melynek szögletes kőmedencéje - a hagyo-

Múzeum
mányok szerint - Kanizsa törökkori
várából származik.

Csapi – Niczky kastély

Niczky kastély
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1752-ben Niczky György kapta
ajándékba a falut. A Niczky család
hamarosan grófi rangra emelkedett,
és itt majorságot létesített. Gróf
Niczky Malvin birtokos a 19. század végén építtetett vadászkastélyt,
mely jelenleg iskolaként és kollégiumként működik. Az épület műemlék jellegű, helyi védettség alatt áll.

Csónakázó tó

Miklósfai arborétum

Az arborétumot Vass László erdész irányításával a
Miklósfai Tsz alakította ki.
A változatos domborzatú,
vegyes faállományú erdőben
kellemes sétautak biztosítják
aktív pihenésünk feltételeit. A
Csónakázó tó
park felső részén pihenőház,
tűzrakóhely, padok találhatók. Biztosított a vezetékes vízvétel is. A völgy alsó részében kis horgásztó várja a horgászni
vágyókat. A piros sáv túrajelzésen Nagykanizsáról gyalogosan megközelíthető.
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Nagybakónak Eszperantó források

Szép erdei környezetben a
kék jelzésű turistaút mentén
található források első nevüket a cserkészektől kapták.
Ők az akkoriban hagyományos neveket adták, de ebből
csupán az Árpád név maradt
fenn.
A forrásokat 1980-ban már a
két világhírű eszperantistáról
(Baghy Gyula és Kalocsay
Kálmán) nevezték el. Ezzel
a névadással a forrásokat az
eszperantó mozgalom egye-

Bakancsosan

Kistérségünk területét behálózzák a túraútvonalak, melyek mentén fekvő települések változatos
természeti, táji és építészeti kincsekkel, látnivalókkal gazdagítják a természetjárás örömét.

Rockenbauer Pál Emléktúra

Rockenbauer Pál vezetésével a Magyar Televízió 1986-ban „... és még egymillió lépés” című
filmet forgattak Vas, Zala, Somogy, Baranya és Tolna megyéken keresztül. A zalai szakasz
egyik legszebb, Rádiháza és Nagykanizsa közötti részét Rockenbauer Pál tiszteletére 1987-ben
emléktúra-útvonallá nyilvánították.

Kanizsa teljesítménytúrák:
Források
dülálló zalai emlékhelyévé
tették. A szép és nyáron hűvös környezetben kellemesen frissít a kitűnő minőségű
forrásvíz, s az ott elhelyezett
ülőalkalmatosságokon meg
lehet pihenni. Tűzrakóhely is
található.

Nagybakónak
szurdok

A szurdok különlegessége,
hogy a homokkő alapkőzetnek köszönhetően csapadékos
időjárás esetén ritka jelenségben, a könnyező falban gyönyörködhetünk. A szurdok

Kőszikla szrudok
mikroklímája olyan fajok életfeltéleit
biztosítja, melyek nem jellemzőek a
dombvidékre pl.: májmoha, lónyelvű
csodabogyó, madárfészek kosbor.

Kőszikla

Pirítógyökér

A Kanizsa 10, 20, 30, 50 km-es teljesítménytúrákat minden év szeptemberében szervezi a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium, a Zala Megyei Természetbarát Szövetség és a Kanizsa Természetbarát Sportegyesület. Az útvonalak érintik a Csónakázó tavat, a bagolai szőlőhegyet, Liszót,
Nemespátrót, a surdi Zichy parkot, a szaplányosi erdőt, a miklósfai parkerdőt, a mórichelyi
halastavakat, a Romlottvárat és a Sétakertet.

Jelzett túraútvonalak a térségben:

Kék jelzésű túraútvonal:
Nagykanizsa-Homokkomárom; Zalakomár-Zalakaros-Galambok-Zalaújlak-ZalamerenyeNagybakónak-Gelse-Újudvar
Zöld jelzésű túraútvonal:
Nagykanizsa – Zalaszentjakab – Galambok – Csapi – Nagybakónak – Újudvar; Surd –
Nemespátró
Piros jelzésű túraútvonal:
Nagykanizsa – Liszó; Újudvar – Gelse – Kerecseny – Orosztony
Sárga jelzésű túraútvonal:
Hahót – Sormás – Liszó – Surd

Túraajánlatok:

Kanizsa Sportegyesület
8800 Nagykanizsa Ifjúság u. 21.
www.kanizsase.fw.hu, kse@freemail.hu

A térségre jellemző védett virágos növények – erdei ciklámen, száratlan kankalin, farkasboroszlán, pirítógyökér, zalai
bükköny – szintén felkeltheti a természetjáró érdeklődését. Zoológiai értéket
képvisel a napsütötte domboldalakon élő
törékeny, vagy lábatlan gyík.

Zala Megyei Természetbarát Szövetség
8901 Zalaegerszeg Kossuth u. 47-51. Tel: (92) 596-220
www.zalaturista.hu, zalaturista@zalaturista.hu
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