A mura
vonzásában
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Letenye a kulisszák mögött
A valamivel több mint 4000 főt számláló Mura-menti település, Magyarország dél-nyugati kapuja. A horvát, szlovén
és osztrák határ közelsége, a kultúrák találkozása, a változatos természeti környezet, a települést átszelő Béci-patak,
a körben elterülő hegyhátak, de legfőképpen a Mura folyó közelsége határozza meg a város hangulatát, adja meg
sajátos báját.
Letenye természetközeli, családbarát, csendes kisváros, amely lényegesen több annál, mint aminek első pillantásra
látszik. Percről-percre, lépésről-lépésre tárja ki magával ragadó karakterét, minél több időt töltünk el a helyiek társaságában, minél több aktív kalandban veszünk részt a természet ölelésében.
Mert bizony akad itt kaland és kihívás a javából: túrázás, kerékpározás, vízi élmények, horgászat és vadá
szat. Mindezt egész évben gazdag kulturális kínálat teszi még vonzóbbá a világ bármely tájáról idelátogatók
számára. A helyi tradíciók, a kiváló borok és az ínycsiklandó, különleges ételek pedig felébresztenek minden érzéket,
és feledhetetlen élménnyé varázsolják az itt töltött napokat.
Látogasson el Ön is Letenyére, nézzen a kulisszák mögé, garantáltan nem fog csalódni!

www.letenye.hu
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Lépésről-lépésre:
a belvárostól a környékbeli
látnivalókig
Letenye belvárosa a Szentháromság római katolikus plébániatemplom, és a mellette elterülő gyönyörűen parkosított tér körül koncentrálódik.
A több mint 250 éves templom szépen felújított
külső homlokzatán kialakított félköríves fülkékben Szent Péter és Szent Pál apostolok egykori
szobrának másolatai láthatók, melyek eredetijét
ma a közeli Andrássy-kastély őrzi. Belső terét
angyalszobrokkal ékesített főoltár, két mellékoltár
és az 1960-as években készült freskók díszítik.
A templom előtti I. világháborús emlékmű a
Letenye néven később egyesült három település
– Béc, Letenye és Egyeduta- hősi halált halt lakosainak állít emléket.
A kőhajításnyi távolságra lévő, részben felújított,
jelenleg művelődési házként működő Szapáry–
Andrássy-kastély nemcsak, mint építészeti és
történelmi örökség, hanem az épületet körülvevő csodaszép ősfás parknak köszönhetően is
figyelemre méltó. A Szapáry család által valamikor az 1700 évek közepén barokk stílusban építtetett kastély 1830 körül házasság révén került az
Andrássy család birtokába, akik az 1800-as években klasszicista elemekkel építették át.
Belső tereiben kapott helyet a Fejezetek Letenye
történetéből című állandó kiállítás, mely időrendben mutatja be a város és környezetének régészeti feltárásokból származó őskori, római kori és
középkori leleteit, történelmi emlékeit egészen az
ezredfordulóig. A 19. század és a 20. század elejének helytörténeti sajátosságait tematikusan is
megismerhetjük, így a „Pásztorélet – pásztorművészet”, az „Amit az erdő adott…” és „A letenyei
fafaragó műhely és alkotói” című válogatásokon
keresztül a látogatók még inkább betekintést
nyerhetnek a korabeli hétköznapokba, és a helyi
művészetekbe. Látványos eleme a kiállításnak a
19–20. század fordulójára jellemzően kialakított
szobabelső, mely valódi időutazás.
A kastélyhoz tartozó park területén találjuk Magyarország 19. századi történelmének egyik meghatározó alakjának, Kossuth Lajosnak az emlékoszlopát,
valamint az organikus építészet jeles példájaként
számon tartott, tizenkét szögletű, kizárólag természetes anyagok felhasználásával épült, 1993-ban
átadott könyvtár pavilont is.
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Séta a kastélyparkban
Maga a körülbelül 5,6 hektáros kastélypark egy olyan mesebeli pihenőhely, amelynek matuzsálem korú fái alatt
bárki szívesen elidőzik; akár a változatos fajta- és formavilágot csodálva, akár egy könyvvel a kezében olvasgatva,
akár egy könnyed séta, vagy valamilyen sporttevékenység helyszínéül választva. Igazi ritkaságok is akadnak itt
a hatalmas méretű kocsányos tölgyek, tiszafák, trombitafák, s a közel száz fajból álló lomb- és tűlevelű növényzet sorában. Megtalálható itt a legősibb ma élő fafaj, a
páfrányfenyő is, valamint a legkülönfélébb cserjék színes
kavalkádja díszíti a parkban járó látogatók sétaútvonalait. A sok szépség közül a leghíresebb mégis a park elején
álló, körülbelül 500 éves óriási platánfa.
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Élő történelem –
az 500 éves
platán
Aki már látta, nem csodálkozik,
hogy 2010-ben Magyarországon az Év fájának választották
a kastélypark tekintélyt parancsoló, megközelítőleg 500 évesre becsült platánfáját, mely
több mint 20 méteres magasságával, 6 métert meghaladó
törzs, és 36 méteres korona átmérőjével semmihez sem fogható látványt nyújt. Több száz
éves titkok, legendák és történetek őrzője ez a fa, mely elképesztő méreteivel, fantáziavilágba illő, kacifántos ágaival
messziről vonzza a tekintetet,
és persze a kíváncsi turisták, illetve fotósok hadait egyaránt.

Vizes élmények
A park közvetlen környezetében található a városi strand- és termálfürdő, így ez az egész zöld terület kiváló
rekreációs helyszín, s a legkülönfélébb kikapcsolódási, sportolási és szórakozási lehetőségekkel csábít. A fürdő három hektárnyi füves területén két melegvizes medence, egy úszómedence, egy gyermek és egy tanmedence áll
a vendégek rendelkezésére. A mélyből feltörő jótékonyhatású hévize magnézium-hidrogén-karbonátot tartalmaz.
A medencék mellett kemping és sportpályák is várják az aktív pihenésre vágyó látogatókat.
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Helyi hagyományok
nyomában

Minden ízében valódi múltszázadi, vidéki hangulat fogadja a betérőket a FÁMA Háza névre keresztelt tájházban,
amely a helyi népi, néprajzi, népművészeti értékek gyűjteményének otthona, továbbá Keszesi Sándorné a Népművészet Mestere hagyatékának egy részét is itt találjuk.
A házban látható egy korhűen kialakított úgynevezett letenyei szoba, ahol megismerhetjük milyen is az eredeti letenyei népi viselet. Szintén itt található egy bemutatókonyha, mely az 1960-as évek hangulatát idézi. Az istálló és az ólak
mára már nem az állattartás kiszolgáló épületei; teljes átalakítás után ezekben kaptak helyet ugyanis a kiállítóterek,
egy babaház, és a régi szerszámok gyűjteményét felsorakoztató iparosok műhelye is. A pajtában a mai embernek már
szinte teljesen ismeretlen népi mezőgazdasági eszközök, a gabonatárolás eszközei, borászati eszközök és a disznóvágáshoz szükséges kellékek kerültek kiállításra. A tájház maga, különleges tárgyaival és bájos vidéki hangulatával kifejezi a város igazi valóját, hiszen itt egyben megtaláljuk a környékre jellemző tradíciókat, kultúrát és regionális gasztronómiát is. A porta minden szegletében érezzük, hogy a helyiek ma is életben tartják a hagyományokat, és tisztelik a
múltból ránk maradt tapasztalatokat és tudást.

www.letenye.hu
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Harmóniában
a természettel
A zöld területekben gazdag városi környezetet
magunk mögött hagyva, Letenye körül a számtalan túraösvény mentén érintetlen termé
szet fogad.
Letenyén ugyanis az a nagyszerű, hogy a
szélrózsa bármely irányába elindulva, valami
különlegeset, izgalmasat találunk. A tájképet
a gyors sodrású, szeszélyes és természeti
kincsekben gazdag Mura folyó határozza meg,
izgalmas és vad vízitúra útvonalat kínálva az
extrémebb kalandok szerelmeseinek.
A Mura-menti Tájvédelmi Körzet területén
pedig számtalan túra közül választhatunk,
akár egyénileg, akár szakértő vezetővel vágunk
neki az útnak. A kirándulók gyalogosan és
kerékpárral is vállalkozhatnak a mesebeli
folyóvölgyek, dús dombvidékek és bájos falvak
felfedezésére. A változatos növény- és állatvilág birodalmában ezáltal nemcsak a testünket frissítjük fel, hanem egy belső utazásra is
indulunk. Itt könnyen kitisztulnak gondolataink, miközben újabb és újabb gyönyörű tájakat barangolunk be, egyedülálló természeti
értékeket ismerünk meg.
A környező magaslatokról csodás látvány
tárul elénk. Nemcsak a szép kilátásért, hanem
magáért a különleges Makovecz-stílusú épületért is érdemes felkeresni például a Zajkihegyen található Boldog Buzád kilátót. Ugyanígy kedvelt célpont az Öreg-hegy, mely nemcsak gyönyörű panorámával, hanem boros
élményekkel is csábít.
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Kirándulás tippek
a környéken

Budafapusztai arborétum - A Zichy-va-

dászkastély körül elterülő 46 hektáros arborétumban
több mint 200 féle fát és cserjét, továbbá egy kis tavat és kilátót is találhatunk. A park tavasszal mutatja
legszebb képét, amikor az azáleák és rododendronok
virágai mesebeli világgá változtatják a kertet.

Kistolmács - Hírnevét főként a Kistolmácsi-tó-

nak köszönheti, mely mind a horgászok, mind pedig a fürdőzés és a vízisportok kedvelői számára
kiváló úticél lehet. Innen pár száz méterre található az erdei kisvasút végállomása, ahonnan csodaszép megállókat érintve, egészen Lentiig utazhatunk. Kerékpárszállításra szintén lehetőséget
biztosítanak a vonaton.
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Lenti - A Kerka folyó völgyében fekvő város

látnivalói közül a gyógyulni és felfrissülni vágyókat a termálfürdő, és a Szent György Energiapark, a történelem, kultúra és hagyományok
iránt érdeklődőket pedig a régi vár maradványa,
és a kisvasút végállomásán megtekinthető Göcsej kincsei, az erdő és a fa címet viselő állandó
kiállítás vonzzák.

Vétyemi ősbükkös – a Tormafölde mel-

lett található erdőben sétálva minden érzékszervünkkel érezzük az érintetlen természet ölelését;
madárcsicsergéssel megtört csend, illatos és friss
levegő, valamint elképesztően színes növényvilág
vesz minket körül. Magyarország egyik legidősebb
erdejében lenyűgözően gazdag élővilággal találkozhatunk. A fák méretei tekintélyt parancsolók, a
nagyobbak meghaladják a 40 métert is. A háborítatlan táj szépségét kirándulásunk alkalmával gyalog vagy kerékpárral is élvezhetjük.

Programok egész évben
Letenye színes közösségi és kulturális élete
egész éven át tartogat élményeket nemcsak
az itt élőknek, hanem a belföldi, külföldi
vendégek számára egyaránt. Januártól decemberig számos program közül válogathatunk, melyek közül a legnépszerűbbek
a Vince Napi pincejárás, a Hóvirágfesztivál,
a nyaranta megrendezésre kerülő Séta téri
Zenés Esték, a Mura Menti Napok és a Platán Őszi Napok.
www.letenye.hu
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Bor- és gasztronómiai kalandozások
A dél-nyugat magyarországi szőlőkultúra tekintetében Letenye kitüntetett helynek számít, mivel nagy kiterjedésű,
több évszázados hagyományokkal büszkélkedő szőlőterületek, és ezekhez kapcsolódóan régi pincék sora található
a város határában. A Zalai Borút részeként számon tartott bortermelő terület klimatikus és földrajzi adottságainak,
valamint a tapasztalt és elkötelezett helyi borászoknak köszönhetően jó minőségű, illatos, könnyed fehér borok hazája. A jellemző fajták közül az olaszrizling, a rizlingszilváni, a cserszegi fűszeres és a szürkebarát dominálnak.
A túrázók egyik kedvelt állomása a szőlőhegyen található nádfedeles boronapince, melyet a XX. század elején állítottak értékmentő szándékkal, hogy a béci és a zajki hegyen összegyűjtött elemeket méltó módon tudják megőrizni
és bemutatni az utókornak. Az épület borturisztikai programok rendszeres helyszíne, egyben a helyi népi építészet
jeles alkotása.
Ezen a környéken a séták általában egy-egy pincelátogatással kezdődnek, és igazán jó, baráti hangulatú beszélgetésekkel végződnek. Aki kóstolta már a szőlősgazdák isteni nedűit, annak biztosan nincs is kedve már továbbállni.
Ráadásul könnyű beszédbe elegyedni a vendéglátókkal, akik nemcsak a borkészítés titkairól mesélnek, hanem helyi
legendákkal, kedves történetekkel is szívesen szórakoztatják a hozzájuk betérő vándort.

www.letenye.hu
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A jó borokhoz persze méltó falatok is társulnak Letenyén. A régió színes gasztronómiai kínálata és helyi
ételkülönlegességek is megtalálhatók akár a város vendéglőiben, akár a rendezvények, vagy borkóstolók alkalmával. Ki ne kóstolná meg szívesen a burgonyából
készült, pirított hagymával ízesített dödöllét, vagy a
szintén burgonya alapú krumpliprószát? Ha erre járunk,
próbáljuk ki feltétlenül a húzott házi rétest, a kukoricagánicát, a húsételek közül pedig a letenyei sistergőst!

Mi a különbség a krumliprósza és a Magyarország
más tájain készített tócsni között?
Míg a tócsniba a reszelt burgonyán, a són és a liszten
kívül általában fokhagymát, borsot és tojást rakunk,
addig a prószába a burgonya, só és liszt elegye mellé
kefirt, vagy aludttejet. És, hogy melyik az ízletesebb? A
választás nehéz, hiszen tejföllel, hagymával vagy sajttal
megszórva mindkettő fantasztikusan finom.
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LJUBLJANA

LETENYE

Megközelítés
Zala megye legdélibb kisvárosa, Magyarország dél-nyugati kapuja, Horvátország és Olaszország
vonatkozásban a kelet-nyugati fő közlekedési folyosó első hazai állomása. Megközelítése közúton:
7-es számú főút, M7-es autópálya, a vasúti összeköttetés Nagykanizsán keresztül.
Budapesttől 230 km

•

Bécstől 244 km

•

Zágrábtól 118 km

•

Ljubljanától 232 km

Turistainformáció:
Tourinform iroda
8868 Letenye, Szabadság tér 4.
Szapáry-Andrássy Kastély mellett
Nyitvatartás: H-P 8:00-16:00
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