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Projekt bemutatása
A projekt célja a Medimurjei és a letenyei idegenforgalmi célpontok (és a 
környező területek) felépítése, a kulturális örökség turisztikai látványosságok 
védelme és az innovatív közös turisztikai termékek csomagok kialakítása. A 
Čakovec-i beruházás magában foglalja az egykori laktanya épületének re-
konstrukcióját (egy korábbi őrház) és a Letenyei Szapary-Andrássy Kastély 
rekonstrukcióját.
A projekt támogatja a környezetvédelmet, mivel a projekt egyik célja a kultu-
rális és természeti értékek megőrzése illetve a turizmus fellendítése a Mura 
mentén. A terület a nemzetközileg releváns természeti és szabadidős hálózatok 
(Mura-Dráva, Eurovelo útvonalak) része, versenyképes sport-, szabadidős-, well-
ness-, élelmiszer- és borkiállítással a gyönyörű, festői és változatos régióban. 
Ezen belül a megcélzott terület aktív turisztikai célpontként definiálható a kí-
nált turisztikai attrakciók és termékek miatt: kerékpárutak, oktatási útvonalak, a 
Mur régió mint természetközeli turisztikai célpont, borutak és a vidéki turizmus.

Az Attractor 2017. szeptember 1-jén kezdődött, és 2019. április 30-ig való-
sul meg, és az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2014-2020 keretében.

A projekt összértéke 1.499.277,92 EUR, amelyből az EU társfinanszírozása 
85%, 1.274.386,23 EUR. A vezető kedvezményezett: Međimurje Regionális 
Fejlesztési Ügynökség, a projektpartnerek pedig: Međimurje megyei Turisz-
tikai Egyesület, Letenye Város Önkormányzata és a Pannon Egyetem - Nagy-
kanizsai Kampusza.

ATTRACTOUR

HU

HR

Letenye

Čakovec

1



Medimurje
Horvátország legészakibb részén, a Dráva és a Mura között, a gazdag síkságok 
és a zöld dombok között van egy hely, a neve Medimurje . Egyedülállósága 
mindig is csodálatra méltó volt, így büszkén viselheti a “Cvjetnjak Hrvatske” 
(Horvátország virágoskertje) nevet.
A neolitikumtól és az eneolitikumtól a bronzkorig tartó időszakból számos 
régészeti lelet származik, amely Medimurje  ősi életéről tanúskodik. A 
történelem folyamán Medimurjet  a Čak család grófjai, a Lacković család her-
cegei, a Celjski család grófjai, a horvátok bánjai (alkirályai) - a Zrinski  (Zrínyi) 
család  grófjai, a királyi kamara, a cseh Althan család grófjai, végül pedig a 
Feštetić család grófjai uralták. A Zrinski (Zrínyi) család ideje alatt Medimurje  
feudális történelmének aranykorát élte. A Medimurje  identitását kulturális 
öröksége, gazdag hagyományai (szokásai, népművészete, zenéje stb.), vala-
mint történelmi látnivalói alakították ki.
 A Mura és a Dráva folyók közötti regionális park és a Mura folyó menti tájak 
kivételes biológiai sokféleségüknek köszönhetően érdekes turisztikai célpon-
tok. A védett természeti területe, Bedekovićeve grabe (a Sveti Juraj na Bregu 
település területén) nedves rétje ad otthont az egyik legveszélyeztetettebb 
európai faj, a csodálatos vérfű hangyaboglárka pillangónak. A Zrinski (Zrínyi) 
Park, a Čakovec központjában lévő park építészeti műemlék építészeti és kul-
turális-történelmi értéket képvisel.
A Horvát Köztársaság legészakibb pontján, a Žabnik nevű kis hely közelé-
ben, a Mura folyó forgatja a fából készült folyami malom lenyűgöző kerekét. 
Ez egyedülálló példája a hagyományos építészeti örökségnek mind Hor-
vátországban, mind pedig a tágabb régióban. A malom körüli idilli természe-
ti környezetben egy “molnár tanösvény” került kialakításra.
A Borút kétségtelenül az egyik leghíresebb turisztikai célpont Medimurje ban. 
A 30 km-es útvonal kereken harminc borkóstolási lehetőséget kínál. A szőlőter-
mesztés, termelés és bortermelés Medimurje  területén az ókortól származik, 
de a borkészítés csak a múlt század elején bővült jelentős mértékben.

Letenye 

Letenye 4500 fős kisváros Zala ,,zöld szívében”. Budapesttől 2 és fél órányira a 
megye legszebb kistérségi központja.Az M7-es autópályán a magyar-horvát 
határon az ország legjelentősebb délnyugati kapuja az Adria felé, 15-km-re 
a szlovén határtól. A Mura folyó fölött fölött átívelő Zrínyi-híd összekötő ka-
pocs a Muramente és a Muraköz, a két ország és Dél-Európa felé.
Tárgyi emlékek szerint a település és környéke évezredek óta lakott, az ör-
vénylő Mura mentén. A legrégebbi leletek i.e.3000 körül, az új kőkorból valók. 
Első írásos említése 1347-ből származik.
A régióban 1960 óta már fél évszázados hagyománya van a Mura Menti na-
pok kulturális, szórakoztató rendezvénysorozatnak, melynek köszönhetően 
nyaranta Letenye igazi fesztivál kisvárossá vált az elmúlt évtizedben. Ilyenkor 
a Mura menti népi ételek gasztronómiai bemutatója és a Bornapok zajlanak, 
az idei látogatók megismerhetik a kiváló művészeti csoportokat, kézművese-
ket, népi iparművészeket és a gazdag kulturális örökséget.
A város központjában fellelhető Szapáry-Andrássy kastély nyugalmat árasztó 
ősparkjában, a méltóságteljes 250 éves platán és a Makovecz féle építészeti 
remekmű, a bibliotéka szomszédságában, idilli környezetben nyitott termál-
fürdő és autós camping várja a pihenni vágyókat. Éttermek, panziók biztosít-
ják az átutazó vendégek kényelmét.
Csendes, virágos város a Mura Menti Tájvédelmi Körzet központja, sok tu-
risztikai látnivalóval. A romantikusan kanyargó Mura határfolyó és erdőkkel 
borított lankás, zalai dombok, szőlőhegyek hívogató meghittségével az ur-
banizált világunkban felüdülést nyújt a kerékpárosok, gyalogtúrázok, vízi 
vadkempingezők, horgászok és vadászok számára. Letenye egyik állomása 
a Dél-Zalai Erdőtáj Kerékpárútaknak, közelükben halad az országos Kék-Túra 
útvonal, és a város tagja a Zalai Borút Egyesületnek.
A környék rendkívül gazdag természeti szépségekben: különleges élményt 
nyújt a Budafai Arborétum. az európai hírű vétyemi ősbükkös, a kistolmácsi 
tó, és a hűs árnyak alatt kacskaringozó erdei kisvasút.
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Szapáry-Andrássy-kastély – Letenye

Település központjában, parkban, szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyeme-
letes, kontyolt nyeregtetős épület. D-i homlokzata előtt timpanonnal lezárt 
középrizalit, előtte oszloppárokra támaszkodó öntöttvas korlátos erkély. Az 
épület DK-i és DNy-i sarkához négyzetes alaprajzú, földszintes, lapostetős 
toldalékok csatlakoznak, tetejükön falazott, sarkain vázadíszes mellvédű te-
rasszal. A földszint kéttraktusos, középfolyosós elrendezésű, helyiségei cseh-
süveg boltozatosak. Az emeleten részben átalakított alaprajzi rendszer, sík-
mennyezetes terekkel. Az emeletre háromkarú, boltozott főlépcsőház vezet. 
Falkép: historizáló díszítőfestés maradványai az emeleten, 19. század vége. 
Építtette Szapáry Péter 1760-as években. 1830 körül házasság révén az Andrássy 
család birtokába került. Az épületet gróf Andrássy Károly klasszicista stílusban 
átalakíttatta. A 19. század második felében historizáló stílusban építették át. Je-
lenleg művelődési ház. Az egykori kastélyparkban: Kossuth emlékoszlop, 1894; 
a kastélytól ÉNy-ra, az utcavonalon, téglalap alaprajzú, földszintes, kontytetős 
melléképület; a kastélytól ÉK-re tizenkétszög alaprajzú könyvtárépület (1986).
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Szapáry-Kastély Szécsisziget
A kastélyt a Szapáry család építette a tizennyolcadik században. Az építmény 
egy részéhez felhasználták a korábbi szécsiszigeti vár köveit is. Hagyományo-
san földesúri reprezentációs szerepet töltött be ez az épület, de a birtok irá-
nyításának központja is volt és természetesen lakóhelyként is szolgált.
A kastély barokk stílusban épült. Az eredetileg U alakú épület (ez egy fenn-
maradt térképen látható) egy mesterséges dombon áll, mai állapotában L 
alakú, egyemeletes, magtár csatlakozik északkeleti oldalához. Az egykori is-
tállókat a második világháború után lebontották. A kastélyhoz kert is tarto-
zott, de elsősorban termeltek a területen, nem foglalkoztak különösebben 
kert kialakításával.
A kastély pincéjében tárolták a borokat, 145 akós hordókban, amiket itt szerel-
tek össze.

Védett orchideák – Maróc
A Szentadorjáni- és a Maróci-hegy lankáin májusban és június elején szám-
talan vadon élő orchideában gyönyörködhetünk. Akár az ország távolabbi 
vidékeiről is látogatnak ide, hogy megcsodálják ezeket a páratlan szépségű 
virágokat.
Többféle csodálatos növénnyel is találkozhatunk itt: májusban bontja ki 
szirmait az agár sisakosbor, amely bíbor színben pompázik, néhány tarka 
pettyeskosbort is beengedve hullámzó szőnyegébe. Maróc legjelentősebb 
botanikai értéke a poszméhbangó is egy orchideafajta – fokozottan védett. 
Hazánkban ez utóbbi mindössze néhány tíz virágból álló virágzó állománnyal 
képviselteti magát – ebből a legtöbb itt, Marócon található.



Bázakerettye

Egyedülálló természeti környezetben fekszik az 1996-ban átadott, és azóta fo-
lyamatosan fejlesztett strandfürdő, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a környező 
dombokat és völgyeket beborító lombos erdőkre. Bázakerettye termálfürdője 
szezonális nyitvatartással várja vendégeit, 58 m3-es és 104 km3-es melegvizes 
élménymedencékkel, pezsgőfürdővel, gyermekmedencével, és egy feszített 
víztükrű hidegvizes úszómedencével.

Kistolmács, Kistolmácsi tó

Kistolmács községnek, mely Zala megye aprófalvas szerkezetéhez tartozik, 
már a régmúltból, az 1200-as évekből maradtak fent írásos dokumentumai. 
A település a Bázakerettyét és Letenyét összekötő útvonalon található, Lete-
nyétől északra 7 km-re.
A falu varázslatos és érintetlen természeti környezetben várja az ide láto-
gató, pihenni és kikapcsolódni vágyó turistákat valamint kirándulókat. Az 
olajkutatások következtében egy szeizmikus robbanás eredményeként egy 
bővizű forrás tört a felszínre, melynek eredményeképpen Letenye és Kistol-
mács községek összefogásával valamint vízügyi szakemberek bevonásával, 
az Erdőgazdaság építette a Jóléti Víztározót, mely Kistolmács és a környék 
gyöngyszemévé vált.
A tó kiválóan alkalmas fürdőzésre, horgászásra. A tél beköszöntével saját fele-
lősségre a téli sportok szerelmeseinek nyúlt remek kikapcsolódási lehetősé-
get. A Kistolmácsi tó megléte jelentősen hozzájárult a település és a környék 
turisztikájának fellendüléséhez.
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Csömödéri Erdei Vasút
A Csömödéri Állami Erdei Vasúté a leghosszabb kisvasúti hálozat Magyar-
országon, a Zala megyében található rendszer teljes hossza 109 kilométer. 
Érdekessége, hogy ennek mindössze a harmadán van személyszállítás, a for-
galom nagy részét még ma is a fát szállító teherbonatok jelentik. Vonalai han-
gulatos településeken át haladnak, számos turisztikai látnivalót kötnek össze.

Kerékpártúrák
Hatalmas erdők között, dombhátakon és völgyeken át kagyarog a Dél-zalai 
Erdőtáj Kerékpárút. A különféle nehézségű túraútvonalakat, kicsiknek és na-
gyoknak, amatőröknek és profiknak egyaránt ajánljuk. Lispeszentadorjánban 
a Rejtek Kerékpáros Központban kerékpárkölcsönzés, szerviz, szállás, étkezés, 
túraszervezés vehető igénybe.

Murai rafting
A szeszélyesen kanyargó, kavicspadokat építő, partfalat romboló folyó és va-
rázslatos környezete igazi élményt nyújt mindenkinek.
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