
2017. évi beszámoló 

a Kanizsa Kul-Túra Egyesület éves munkájáról 

Egyesületünk ebben az évben is sokszínű tevékenységet folytatott. 

A kedvezőtlen időjárás (eső, forróság) és a turista utak felújítási munkái miatt a tervezettek közül több túra 

elmaradt, ennek ellenére elégedettek lehetünk az éves tevékenységünkkel. 

2017. év legfontosabb eseménye, az egyesület újabb vagyonnövekedése, az Eszteregnyei szőlőhegyen vásárolt 

ingatlannal. Zártkert 1137 hrsz. művelés alól kivont 2210 m
2
 terület, 30 m

2
-es faházzal. 

2017-ben 105 fő fizetett tagdíjat, ebből 49 fő MTSZ tag is.  

A 17 programon összesen 1008 fő vett részt. 

Teljesítmény túrák előtt az útvonalakat lejártuk, a szükséges úttisztítást, jelek láthatóvá tételét útjelzések 

pótlását, javítását, elvégeztük Az előkészítésre kettő fővel (Strausz Ferenc, Kiss László) 32 munkanapot 

fordítottunk. A 4 teljesítménytúra lebonyolítását 46 fő több mint 380 óra önkéntes munkával segítette. 

A homokkomáromi ingatlanon 4 fő 135 óra munkát végzett, ennek jelentős része a terület kaszálása, tisztítása. 

Május elején kivágattuk az utcafronton a vezetékeket veszélyeztető fákat. 

Az eszteregnyei ingatlanon 3 fő 4,5 óra munkát végzett, leágaztuk az épületet veszélyeztető fákat. 

Kiss László szakosztályvezető szakmai irányításával 5 fő pályázat jóvoltából 46,1 km túraútvonal jelzéseit 

újította meg, a következő szakaszokon: 

Magyarszerdahely vasútállomás - Orosztony között P sáv jelzés 15,8 km 

Nagy bakónak – Gesztenyeház között K+jelzés 3,6 km 

Gelse templom – Tv torony piros sávig K+ jelzés 6,8 km 

Gelse vasútállomás – Törökcsapás között P+ jelzés 4,6 km 

Gelse szőlőhegyeket összekötő P3 jelzés 2,1 km 

Dióskál – Orosztony Örömhegy feljárati útig Z sáv jelzés 9,6 km 

Dióskál – Örömhegy feljárati út Z sáv jelzéstől 3,6 km 

 

6 alaphoz nyújtottunk be pályázatot. Az NA működési pályázatán továbbra is csak tartalékok voltunk. 

Nagykanizsa MJV Önkormányzata 4 alapból támogatta programjainkat. Támogatást kaptunk a rendezvényeink 

kitűzőinek és emléklapjainak megújításához, a Káli medencei túránk útiköltségéhez, két eszköz beszerzéséhez 

(akupunktúrás készülék és egy egyensúlyérzéket fejlesztő csomag), valamint a polgármesteri alapból a 

Dunántúli Megyék Természetbarát Vezetőinek Találkozójára. 

„Több tematikus területet érintő turisztikai bázis kialakítása és működtetése a térségi programturizmus 

fellendítése érdekében, Homokkomáromban” címmel a Mura programra is nyújtottunk be pályázatot, a mai 

napig még válasz sem érkezett. 

Kiemelt rendezvényeink 

Thury György emléktúra (2017. április 1.) 

A Kanizsa vár török uralom alóli felszabadulásának, és Thury György a vár leghíresebb kapitánya emlékére, 

április első szombatján, 28. alkalommal emléktúrát rendeztünk, a Nagykanizsától északra eső területen 10, 20, 

30 km-es távokon. 

10 km-en 99, 20 km-en 132, 30 km-en 58, összesen 289 fő, indult a túrán. A távokat teljesítők 15 megyéből, 

egy fő Szlovákiából érkeztek.  

Az időjárás a túrázásra alkalmas volt ennek köszönhető a magas részvétel. 

 

Zalai Természetjárók Napja (2017. április 30.) 

Hagyományaink szerint ebben az évben 40 fő részvételével került megrendezésre a Keszthelyi hegységben. 

Autóbusszal érkeztünk Gyenesdiás Nagymezőhöz, ahonnan a gyalogtúránk indult, és ide is érkezett vissza. A 

Pad–kő kilátó mellett lévő emlékhelynél rövid műsor után megemlékeztünk a természetjárás érdekében 

kiemelkedően sokat tevékenykedő elődeinkről. Túránk végén a Rügyfakadás Tavaszünnep műsorait tekintettük 

meg, és közben a lélekápolás mellett jutott idő étkek, és italok formájában az elvesztett energia pótlására. 



Szent Orbán túra Zalakaros (2017. május 20.) 

Kellemes napos tavaszi időben zökkenőmentesen zajlott a rendezvény. 

Résztvevők száma összesen: 97 fő a túra szervezését és túravezetést 6 fő végezte. 

A túrázók 24 településéről érkeztek, legtávolabbról Orosháza, Budapestről és Győrből. 

Zala megyéből 8 település képviselte magát, legtöbben Nagykanizsáról. 

 

Egervári Esték nyári színház (2017. június 29.) 

Idei évben is szerveztünk színházlátogatást a megújult egervári várszínházba. 

Sajnos az előző évekhez képest idén már márciusban elkezdték árusítani a jegyeket az előadásokra. Így 

csoportos jegyet a Turai Ida Színház előadásra a Csak kétszer vagy fiatal című darabra sikerült lefoglalni. 

A 20 fő egyesületi tagot 2 fő vendég egészítette ki, így megtöltöttünk egy kisbuszt. 

 

Rockenbauer Pál teljesítménytúrák (2017. augusztus 5-6.) 

Rockenbauer Pál a neves rendező tiszteletére minden év augusztus első szombatján emléktúrát szervezünk, a 

róla elnevezett Rádiháza-Nagykanizsa közötti jelzett turistaút érintésével, 2017-ben 27. alkalommal 40 nappali, 

40 éjszakai,70 és 130 km-es távokon.  

40 km nappalin 36-ból 33 fő, 40 km éjszakain 3-ból 3 fő, 70 km-en 7-ből 6, 130 km-en 76-ból 60 fő teljesítette 

a távot, összesen 122-ből, 102-n. A résztvevők 15 megyéből, 1 fő Szlovákiából érkeztek. 

2017-ben a 40 km-es nappali és a 130 km-es túra a Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság egyik futama volt. 

Az időjárás az előző évek nagy melegéhez képest ideálisnak volt nevezhető, hisz napközben a hőmérséklet 

éppen hogy elérte a 30 fokot. 

 

Dunántúli Megyék Természetbarát Vezetőinek Találkozója (2017. augusztus 25-27.) 

A nagy hagyománnyal bíró, már 48. alkalommal megrendezésre kerülő Dunántúli Megyék Természetbarát 

Vezetőinek Találkozóját Nagykanizsán egyesületünk rendezte 30 fő részvételével. A rendezést minden évben 

más megye vállalja fel. A mostani találkozó megszervezésére a soron következő Zala megye képviseletében 

egyesületünket kérték fel. Ezt az alkalmat felhasználtuk arra, hogy még jobban ismerjék meg Nagykanizsát, 

annak történelmi múltját, nevezetességeit, és a környék turisztika szempontjából érdekes látnivalóit. 

Természetesen nem maradhattak el a megszokott szakmai beszélgetések, tájékoztatások sem. Második napon 

Tarnóczky Attila tanár úr tartott városismertető sétát. A tanár úr felajánlásaként a városi séta végén a patkófalra 

felszegezésre került a találkozó patkója. Buszos kirándulás keretében jártunk a letenyei könyvtárban és 

parkban, Bázakerettyén, Pákán az Öveges házban és a templomban, Szécsiszigeten a Vízimalomban és 

templomban. Utunkat Homokkomáromban az egyesületünk házánál fejeztük be, majd a közeli szőlőhegyen 

Schmidt Attila és neje Vali pincéjénél vacsorázott a csapat, után érkeztünk vissza Nagykanizsára. A zárónapon 

Strausz Ferenc bemutatta a Halis István könyvtárat, ahol a tanácskozást is megtartottuk. Összességében a 

résztvevők nagy megelégedésnek adtak hangot, tartalmas és sikeres volt a rendezvény. A találkozóról készült 

emlékeztető megtalálható egyesületünk archívumában. 

 

Kanizsa túra (2017. szeptember 30.) 

A Kanizsa túrát a dr. Mező Ferenc Gimnáziummal közösen szerveztük. 

10 km-en 66-an, 20 km-en 93-an, 30 km-en 73-an voltak a lelkes túrázók.  

A túra során láthatták a Nagybagolai-hegyről a Csónakázó-tavat, s a mellette elkészült autóutat, Bagolát, a 

Szigecskei rétet, a Liszói-, Mórichelyi–hegyet, a Miklósfai parkerdőt, a Romlottvár nagyon siralmas képet 

mutató maradványait, a Sétakert bejáratát, öreg fáit. 

Ebben az évben 53 településről érkeztek túrázóink, egyikük Spanyolországból. 

Az ÉDU Kupa teljesítői 32-en, saját tagjaink 18-an voltak. 

A lebonyolítást 14 fő végezte, kiknek köszönetet jár munkájukért. 

 

 

 

 

 



Káli medence (2017. október 8.) 

Egyesületünk 48 fővel autóbusszal utazott a Káli-medencéhez. 

Köveskálon a zánkai Gyógynövényvölgy munkatársai csatlakoztak hozzánk, majd a gyalogtúra (Köveskál – 

Balatonhenye – Monoszló – Hegyestű, Táv: 10 km, szintemelkedés: 240 m) során megismerkedtünk az ősszel 

fellelhető gyógynövényekkel. Hegyestűre érkezve a geológiai parkot látogattuk meg, ahol Németh Ferenc 

hegedűjátéka adott felemelő esztétikai élményt. 

A zánkai Gyógynövényvölgybe érkezve finom teák vártak ránk. Itt két csoportban ismerkedtünk a völgy 

növényeivel és a belőlük készített termékekkel. Zárásként a gyógynövényekkel ízesített borokat is 

megkóstoltuk grillezett gomba és különböző finom pástétomos falatkákkal kíséretével. 

 

Zengővárkonyi megemlékezés (2017. november 26.) 

Saját gépkocsival utaztunk Pécsváradra, és innen tettünk gyalogtúrát Zengővárkonyba Rockenbauer Pál 

sírjához. Részt vettünk a megemlékezési ünnepségen, melyre az ország minden részéről érkezett bakancsos 

turista, a továbbra is nagy népszerűségnek örvendő Rockenbauer Pálra emlékezni. Ott voltak munkatársai, fia, 

unokája, barátai, akik közös élményeikről beszéltek. Az ünnepség végén visszamentünk Pécsváradra, ahol a 

várat tekintettük meg. 

 

Tagjaink a saját rendezéseinken kívül nagyon aktívan részt vesznek az ország más részein rendezett túrákon, 

teljesítménytúrákon, többen járják az Országos kék útvonalát. 

A leadott 55 darab túrajelentés alapján azt is láthatjuk, hogy közülük többen minősítést is elértek. 

 

2017-ben minősítést szereztek: 

Ezüst minősítést: Balla Lászlóné, Döbörhegyi Ilona, Ferecskó Kálmánné, Iványi Lászlóné, Magyar Angéla, 

Silló Elemérné, Szilágyiné Bodó Márta, Tóth Gizella. 

Bronz minősítést: dr. Novák Nóra 

 

 

 

 

Nagykanizsa, 2017. február 8. 

 

 

 

 

  


