
Disszeminációs túrák ökoturisztikai vonzerők érintésével 

 

– Forgatókönyv 

 

Dátum: 2018. szeptember 22. szombat 

Időpont: 9:00 órától - 15.00 óráig  

Esőnap: 2018. szeptember 23. vasárnap 

Résztvevők: min. 10 fő, max. 20 fő 

Leírás:  

Horvátország, a Balkáni félsziget egyik legszebb és leglátogatottabb természeti, kulturális és épített 

örökségeivel rendelkező helyszíne. A projekt szempontjából releváns ökoturisztikai értékek számos 

példája megtalálható itt, amely a kerékpártúra megtekintendő elemeit képezik. A Mura és a Dráva menti 

hatalmas árterek részei a Natura 2000 hálózatnak. A kerékpáros körtúra a  2007-ben létrejött a Mura-

menti Tájvédelmi Körzet, valamint 2012-ben megalakult a horvát-magyar határon átnyúló UNESCO 

Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területein keresztülhaladva egyedülálló rekreációs élményt 

nyújt. Kerékpárral a tájban mozogva megismerhetjük a helyi emberek által megszerzett ökológiai tudást, 

hogy hogyan kell együtt élni és gazdálkodni a  tájjal, valamint hogyan lehet megvédeni a folyók által 

kialakított egyedülálló vizes élőhelyek különleges élővilágát. A vallással vagy a helyi társadalom 

identitásával kapcsolatos értékek, mint a templomok, kápolnák, keresztek, különböző emlékművek és 

szobrok nagy számban és jó állapotban maradtak fenn. A   kerékpáros körtúrával természeti és 

kulturális értékeket egyaránt őrző területeket ismernek meg a résztvevők.  

Látnivalók: 

Szent Márton Római Katolikus Templom, Szapáry-Andrássy-Kastély, Szentháromság Római Katolikus 

Plébániatemplom, Aranybárány Fogadó, Nepomuki Szent János Kápolna, Szentháromság-oszlop, Szent 

Mária Magdolna Plébániatemplom, Rudolf Steiner szülőháza, Szent Jakab Római Katolikus 

Plébániatemplom, Jezero Dubrava, Lourdes-i Szűzanya Kápolna, Szent Rókus Plébániatemplom, 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Kápolna, Szent György szobor, Fájdalmas Krisztus-szobor, Mura 

és a Dráva folyó árterülete 

Útvonal: 

Tótszentmárton – Letenye- határátkelőhely – Hodosány – Murakirály – Perlak – Drávafüred – Ligetvár 

– Henisfalva  - Muracsány – határátkelőhely – Letenye - Tótszentmárton 

Ebéd: 15:00 óra  

Táv: 53,4 km  Szint emelkedés: 64 m   

A kerékpáros túra során érintett ökoturisztikai látnivalókról a szakmai túravezető ad tájékoztatást 

kiemelve a nagy hírnévvel rendelkező Jezero Dubravát, a környék egyéb természeti és épített örökségeit. 

A túrán a résztvevők ásványvizet és térképet is kapnak.  

A túra egy egységes arculattal fog megjelenni, melyből az alábbi elemek is láthatók lesznek: 

Projekttábla logókkal és megnevezéssel 



 

Indulási és érkezési helyszín: Tótszentmárton  Szent Orbán pihenőhely  

A túra során térkép és túravezető segítségével több, mint 50 km túraútvonal lesz bejárva. Az 

állomáshelyek az ökoturizmus látnivalóit képviselik. A látnivalókról a túravezető tart ismeretterjesztő 

előadást, ad tájékoztatást a felmerülő kérdésekre. 

Látnivalók: 

Tótszentmárton - Szent Márton Római katolikus templom 

– A település templomát 1374-ben építtette Nagy Lajos király Szent Márton tiszteletére. 

A műemléki jellegű épületet a török rombolás után, 1777-ben építették újjá. Ekkor készült a későbarokk 

stílusú szószék és a Fájdalmas Krisztus szobor is.   

Letenye- Szapáry-Andrássy-kastély:  

– Letenye főúri kastélyát a Szapáry család építtette valószínűleg 1758–1768 között barokk stílusban, 

majd 1821–1825 között átépítették klasszicista  formában. 

-A kastély mögött elterülő park helyi jelentőségű védett természeti terület. 2010-ben az év fájának 

választottak a 150 év körüli platánfáját. Itt találjuk a település 12 szögletű könyvtárát melyet  Makovecz 

Imre tanítványa Nagy Ervin tervei alapján készült, valamint az 1894-ben felállított Kossuth 

emlékszobrot.  

– Letenyei Települési Értéktárba hivatalosan felvett értékek. 

Letenye-Szentháromság római katolikus plébániatemplom: 

-A templomot II. Szapáry Péter gróf és felesége építtette 1765-ben épült késő barokk stílusban.  

– Letenyei Települési Értéktárba hivatalosan felvett érték. 

Letenye-Aranybárány fogadó: 

– az 1800-as években épült barokk fogadó épülete  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szapáry_család
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szapáry_Péter&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk


Hodosány - Nepomuki Szent János tiszteletére épített kápolna: 

– 1835-ben barokk stílusban épült a Hodosányt sújtó árvizek elleni közbenjárásért. 

Murakirály - Rudolf Steiner szülőháza: 

-a Waldorf-iskola atyja, a 19. század végének 20. század elejének nagy gondolkodója. 

Murakirály-Szent Jakab tiszteletére szentelt római katolikus plébániatemplom: 

- Római katolikus plébániatemplom 1758 és 1761 között épült barokk stílusban. A főoltár Koeniger 

grazi szobrászművész munkája.  

Jezero Dubrava: 

– Dubrava mesterséges tó a Dráva egyik legnagyobb víztározója.   

Ligetvár-Szent Rókus tiszteletére szentelt plébániatemplom: 

-A plébániatemplom 1779-ben épült barokk stílusban. Két tornyával, mely a Muraközben ritkaságnak 

számít már messziről uralja a falu képét.   

Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus kápolna: 

- 1900-ban épült késő román stílusban. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1758
https://hu.wikipedia.org/wiki/1761
https://hu.wikipedia.org/wiki/1779
https://hu.wikipedia.org/wiki/1900

