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ELŐZMÉNYEK, AZ EGYESÜLET RÖVID BEMUTATÁSA: 

 

A Kanizsa Kul-Túra Egyesület 25 éve 

 

Kanizsa Természetbarát Sportegyesület néven alapítottuk egyesületünket 1991. június 5-én. 

Taglétszámunk erősen hullámzik a 14 fő állandó tag mellett 2016-ban 121 fő fizetett tagdíjat. 

Az egyesület tagjai több éven át fenntartották tagságukat a Postás Sportegyesületben is, 

mondhatjuk ez volt az anyaegyesületünk. 

Az alapításkor a legfontosabb feladatnak tekintettük, hogy segítsük egy Dél-Zaláról készült 

turistatérkép kiadását. A finanszírozás segítésére egyedi megoldással próbálkoztunk. Az 

országban elsőként adattunk ki kartografált (koordinátarendszerrel, méretarányosan készített) 

színes fotótérképet. 

A Dél-Zala turistatérkép egyesületünk kiadásában, a Cartographia Vállalat készítésében, 

1993-ban elkészült. A kiadvány jelentős hiányt pótolt, ezt jelzi, hogy a többszöri utánnyomás 

ellenére jelenleg is hiánycikk. 

Eddigi legjelentősebb rendezvényeink, eredményeink: 

1990-től rendezzük a Thury György Emléktúrát, a Kanizsa vár török uralom alóli 

felszabadulásának, és Thury György a vár leghíresebb kapitánya emlékére. A túra minden év 

április első szombatján van. 2009-től már csak egyetlen rajthelyről Gelséről indítjuk. 

1991-től Rockenbaur Pál túrákat szervezünk az Dél-Dunántúli Kéktúra dél-zalai szakaszán, 

emléket állítva a nemzetközileg is ismert televíziós személynek. A két rendezvénnyel több 

ezer természetjárót sikerült megmozgatni és Dél-Zalába csábítani.  

1992-2004. között a Thury György Kupa túraversenyt szerveztük, bonyolítottuk és 

finanszíroztuk. A rendezvényen alkalmanként 2-300 diák vett részt. 

1993-ban avattuk a Rockenbauer Pál turistaházat Valkonyán, mely az önkormányzat 

tulajdonában, és működtetésében üzemel a mai napig. Egyesületünk tagjai a munkájukkal 

segítették a ház kialakítását a volt iskolából. 

1995-ben vásároltunk egy ingatlant Homokkomárom-Zsigárdon, melyet kulcsosházként 

üzemeltettünk. A ház felújítását és karbantartását tagjaink szabadidejükben, társadalmi 

munkában végezték. A házat 2011. április 18-án értékesítettük. 

1995., 1996., 1997., években Bázakerettyény szerveztünk Városok-falvak országos 

túrakerékpáros találkozót. 

1998-ban szintén Bázakerettyén mi rendezhettük meg a 28. Nemzetközi Túrakerékpáros 

Találkozót. 

2000-ben a millennium tiszteletére, útjára indítottunk egy új, általunk kitalált turisztikai 

terméket, a kerékpáros zarándoklatot, „Búcsújárók kétkeréken” névvel, mely 4 éven keresztül 

került megrendezésre. A résztvevők Máriagyűd és Homokkomárok között a túra 11-12 napja 

alatt, minden érintett búcsújáróhelyet, jelentős emlékhelyet megtekintettek. 

Egyesületünk tagjai tartják karban Dél-Zala turistaútjainak nagy részét, kb. 500 km-t. 

Együttműködési megállapodás van a Dr. Mező Ferenc Gimnáziummal, hogy kölcsönösen 

segítjük egymás rendezvényeit. Így a Kanizsa túrák rendezésében szakmai segítséget 

nyújtunk és a lebonyolításban is részt veszünk. 

Turisztikai pályázatokban segítjük a térség településeit, társulásait. 

2014-ben átalakítottuk az egyesületet, két szakosztályra bontottuk, egyik a Túra szakosztály 

(vezetője Kiss László), másik pedig a Kultúra szakosztály (vezetője Dávidovics Mária). A 

nevet is megváltoztattuk, Kanizsa Kul-Túra Egyesületre. 

2016. február 29-én jegyezte be a földhivatal tulajdonunkba a Homokkomárom Kossuth u. 2. 

szám alatti, 6455 m2 lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant.  

2016. tavaszán indítottuk útjára honlapunkat „kanizsatura.hu” címen. 

2017 december 11-én újabb 2210 m2-es ingatlan egy kis faházzal került tulajdonunkba az 

eszteregnyei szőlőhegyen. 
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Homokkomárom, Kossuth u. 2. (hrsz. 46) 
 

Egyesületünk tulajdonában lévő lakóház, amely a 19 században épült, tégla alapú földszintes 

lakóház, mellvédes tornáccal, gazdasági épülettel. Tervünk egy több tematikus területet érintő 

turisztikai bázis kialakítása. 

 

A ház jelenlegi állapotában nem igazán használható, de esetleges pályázati támogatással, 

olyan tartalmakkal és funkciókkal lehetne megtölteni, mely a csodás jó adottságokkal 

rendelkező vidék egyik kiváló turisztikai központjává varázsolná és megmentené a romlásnak 

ítélt épületet.  

A projektelképzelésünkre vonatkozóan készítettünk egy összefoglaló javaslatot, melynek 

lényege, hogy több pályázati forrásból, több funkció létrehozásával szeretnénk megoldani a 

feladatot.  

 

A projekt címe:  

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

programturizmus fellendítése érdekében, Homokkomáromban” 

 

A projektgazda: A Kanizsa Kul-túra Egyesület 

 

A projekt céljai:  

 

A projekt átfogó vagy általános céljai: 

Egy olyan turisztikai és sportbázis létrehozása, mely 5 különféle funkciót magába 

foglalva fellendíti a térség turizmusát, ezáltal javul a lakosság életminősége, nő a helyi 

vállalkozások, termelők aktivitása. 

 

A projekt konkrét céljai:  

Egy az egyesület tulajdonában lévő épület felújítása és abban szálláshely, aktív 

turisztikai központ létrehozása.  

 

A projektben részt vevő partnerek:  

Szoros szakmai együttműködést tervezünk a térségben működő más természetjáró, 

kerékpáros, szabadidős egyesületekkel, önkormányzatokkal, vallási községekkel, művészeti 

és kulturális szervezetekkel. 

A projekt részletes kidolgozásában és megvalósításában szakmai segítséget a Pannon 

Egyetem Nagykanizsa turisztikai szakemberei nyújthatnak.  

A megvalósított fejlesztés eredményeinek hirdetése érdekében a térségi Tourinform Irodákat 

is bevonnánk. 
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A tematikus területek a következők: 
 

 

1. „Természetjárók tömeg- és szabadidős sport bázisának” létrehozása 
 

 Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek, látogatóbarát funkciók, a 

szükséges szolgáltatási háttér kialakítása, bővítése. Komplex turisztikai, információs és 

látogatómenedzsment szolgáltatások kialakítása. 

A felújított és kialakított épület az országos kéktúra és a nemzetközi E7 jelű túraútvonal 

szálláshelyeként funkcionálhatna. Mindemellett túravezető, minősített turistajelzés festő 

képző táborok szervezésére is lehetőség nyílna az év bármely időszakában. 

 A Magyar Természetjáró szövetség tervezi újra indítani a vándortábor mozgalmat. Az 

ingatlan, jó adottságai miatt alkalmas lehet egy dél-zalai vándortábor bázisnak is.  

Ez illik egyesületünk profiljába, melynek egyik alaptevékenysége a tömeg- és szabadidős 

sportok szervezése, népszerűsítése.  

 Egyre népszerűbb a terepfutás, melynek Kanizsa környékén is sok hódolója van. A 

felújított épület lehetne az egyik versenybázisa ennek a feltörekvő sportágnak.  

(Tagjai vagyunk a Magyar Természetjáró Szövetségnek, a Magyar Túrasport és Terepfutó 

Szövetségnek, valamint a Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetségének.) 

 Kiváló központja lehetne különböző országos és nemzetközi természetjáró találkozók 

szervezésének.  

 

Cél: Egy olyan vidéki gyalogos természetjáró bázis létrehozása, mely befogadja és 

irányítja a szabadidejüket aktív sporttal eltölteni kívánó fiatalokat és felnőtteket.  

Kimenet: A természetjárók részére infrastruktúra biztosítása, amely alapvetően 

szociális infrastruktúrát jelent, továbbá információs pontként működik. Egy felújított 

épület, térségi turisztikai bázis kialakítása, egészségmegőrzés, az aktív szabadidős 

sportok népszerűsítése. 

 

2. „Búcsújárók két keréken” kerékpáros zarándok információs központ 

kialakítása, működtetése 

Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra ráhordó, és a helyi 

turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, turisztikai célú kerékpáros bázis létrehozása, 

kerékpárkölcsönzővel, javító bázissal. Szükség szerint turisztikai útvonalak kialakítása és 

fejlesztése. 

Egyesületünk felvállalná, hogy a kegyeleti helynek számító Homokkomáromot, mint 

kerékpáros zarándokhely „felrajzolná a turisztikai térképre”. (A Búcsújárók két keréken” 

kerékpáros zarándoklat, mint új turisztikai termék, egyesületünk szervezésében a millennium 

kiemelt programja volt). A fejlesztett épület a kerékpáros zarándoklat mintegy stratégiai és 

szervezeti bázisaként, estleges szálláshelyként funkcionálva lehetőséget nyújtana kerékpáros 

tematikus utak megtervezésére, kialakítására, kitáblázására. Természetesen ez a 

búcsújárásokon felüli kerékpáros igényeket is kielégítené.  

 

Cél: A kerékpáros zarándoklat zalai bázis infrastruktúrájának létrehozása, országossá, 

majd nemzetközivé fejlesztése, a búcsújáróhelyekre alapozva. 

Kimenet: A kerékpáros zarándoklat elterjesztése, fellendítése, egyéb kerékpáros 

tevékenységek ösztönzése, összefogása, egészségmegőrzés, egészséges életmód 

propagálása. 



 5 

3.„Tematikus táborok szervezése és lebonyolítása” 

Az ifjúsági turizmus magába foglalja a 16-29 éves korosztály egy évnél rövidebb ideig tartó, 

önálló utazásait, amit észben vagy teljes egészben más kultúrák megismerésének vágya, 

élettapasztalat szerzése, és/vagy az utazó szokásos környezetén kívül elérhető formális vagy 

informális tanulási lehetőségekből származó haszonszerzés motivál. Az ebben rejlő jelentős 

üzlet lehetőség biztosíthatja a fenntarthatóságot. 

Mindehhez szükséges sátorhelyek, egyéb infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. 

A gyermekek nyári szünidős tevékenységének bővítése, az életmód-, életminőség-, 

egészségnevelés érdekében. A táborozás hozzájárulna a gyermekek személyiségének a 

fejlődéséhez, elősegítené a közösségi szellem megteremtését, valamint az önállóság és 

öntevékenység fejlődését. 

Alkotó tevékenységekkel kapcsolatos – színjátszó, képzőművészeti, valamint vallási témájú 

táborok szervezése és lebonyolítása gyermekek, ifjak és felnőttek részére egyaránt. Hiszen az 

egyesületünk másik alaptevékenysége az idegenforgalmi, a kulturális és a művészeti 

tevékenységek szervezése, népszerűsítése, mely területen ugyancsak nagy tapasztalattal 

rendelkezünk. 

 

Cél: a szabadidő és a vakáció csodás környezetben való hasznos eltöltése. 

Kimenet: sátorhelyek, hozzátartozó infrastruktúra kialakítása, létrehozása. Évente több 

száz fiatal és felnőtt kulturális és vallási épülése, egészséges szabadidő eltöltése. Sok 

gyerek nyári elhelyezési problémájának megoldása.  

 

4. „Vallási turizmus fellendítése és alapszolgáltatásainak fejlesztése 

Homokkomáromban” 
A vallási turizmus jelentősége világszerte megnőtt. Nagy érdeklődés mutatkozik e téren, 

Magyarországon is. 

A vallási turizmus sikere az idegenforgalom és az egyház harmonikus együttműködésén is 

múlik. Az egyházban szintén megvan a nyitás szándéka, ugyanis az értékes, régi, gyakran 

monumentális épületek fenntartása, karbantartása miatt rákényszerülnek az ilyen jellegű 

gazdasági tevékenységre. 

A vallási turizmus helye a kulturális turizmuson belül található. Ugyanis a vallási turizmusban 

részt vevők a kultúrtörténeti, művészettörténeti vagy néprajzi tekintetben jelentős értékeket 

kívánják megtekinteni vagy ilyen helyszíneken élik meg a számukra fontos lelki eseményeket.

  

A méltán híres Homokkomáromi kegyelettemplom a vallási turizmus egyik bázisa lehetne, 

amennyiben ezt komplex termékké fejlesztenénk. Ki kell alakítani ennek speciális 

infrastruktúráját. A felújított épület, szállást jelentene a messziről érkezett zarándokoknak.  

Egyrészt az tapasztalható, hogy nem egyszerű a vallás és a turizmus összehangolása, nehéz 

döntések előtt áll, aki az „üzlet vagy tartalom" kérdésével birkózik, másrészt viszont szép 

feladatokat kínál, sokat ígérő együttműködésre szólítja a szakterület iránt érdeklődő világiakat 

és egyháziakat. 

A zarándokok költenek, vásárolnak, és részükre a különböző termékek értékesítési feltételeit 

kell megteremteni.  

 Emellett helyszínéül szolgálhat a valláshoz ugyancsak szervesen kapcsolódó cserkész 

mozgalom táborainak, mellyel erősítenénk a fiatalok összetartozását, hitét.  

 A palettát színesíthetné a minden hónap 13-i zarándoklathoz kapcsolódó termelői 

vásár megszervezése, lebonyolítása. Ezzel nemcsak az odalátogatók kapnának lehetőséget a 

helyi termékek megismerésére, de a termelőket is helyzetbe hoznánk, bevételhez jutatnánk.  

Cél: Termelői vásár infrastruktúra megteremtése, zarándoklatok, cserkésztáborok 

szervezése, a 13-i zarándoklatot kiegészítő termelői vásár megtartása.  
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Kimenet: Termelői vásár infrastruktúra kialakítása, zarándoklatok, 12 termelői vásár 

megszervezése, helyi termelők bevételhez jutása, a cserkészet és a hit elterjesztése, a 

vallási nevelés megerősödése,  

 

5. „Lankák közt édes nedűk” – a kulturált borfogyasztás népszerűsítése  
A bor azon ritka termékek közé tarozik, mely nevében őrzi azt a helyet ahol szüretelték. 

Magyarország vidékei különleges ökológiai adatságokkal rendelkeznek, ahol a termelési 

technikák több évszázados múlttal rendelkeznek. Homokkomárom is ilyen hely. 

A borturizmus a borok kóstolása, fogyasztása, készítésének megismerése által motivált 

utazás. A pincelátogatások, a borkóstolás, a borral kapcsolatos események egyre 

sikeresebbek, de a borturizmus önmagán túl is jelentős mértékben hozzájárul a turizmus 

fejlődéséhez. 

A borturizmus napjaink magyar turizmusának legdinamikusabban fejlődő területe. Hazai 

jelentőségét több tényező is alátámasztja. Magyarország jelentős hagyományokkal 

büszkélkedhet a borkultúra terén, ennek ellenére nem eléggé ismert a világ borpiacán. 

Turisztikai desztinációként sikeresebb, mint borexportőrként. Ezért a magyar bor 

megismertetésének, a bormarketingnek a leghatékonyabb formája éppen a borturizmus 

kihasználása lehet. 

Homokkomárom alkalmas arra, hogy a borturisztikai infrastruktúra fejlesztése esetén egy 

borturisztikai központként működjön.  

 A homokkomáromi szőlőlankák adta nedűk biztosítottak arra, hogy esetleges nyitott 

pincék bevonásával a bor ízléses kóstolásának szabályaival ismertessük meg az érdeklődőket. 

 

Cél: A borkultúra iránt érdeklődők igényeinek kiszolgálása, a helyi bortermelők 

helyzetbe hozása. 

Kimenet: Bemutató hely kialakítása, nyitott pincék akciók szervezése akár havi 

rendszerességgel, a homokkmáromi boros gazdák bevételei növekednek, nő a kulturált 

borfogyasztók tábora. 
 

Összefoglalás: 
A projekt középpontjában a környezeti és kulturális fenntarthatóság áll, a vidéki 

lakosság elvándorlásának megakadályozására, a helyi erőforrások védelme és 

hasznosítása áll. A „Több tematikus területet érintő turisztikai bázis kialakítása 

és működtetése a térségi programturizmus fellendítése érdekében, 

Homokkomáromban” című projekt eredményeinek kommunikációját és 

promócióját honlapon, Tourinform Irodákban, turisztikai vásárokon, 

konferenciákon, kiadványokban, nyílt napokon, sajtó rendezvényeken hirdetjük 

majd.  
 

Homokkomárom, 2016. december 

 

 

  

 Strausz Ferenc elnök  

Kanizsa Kul Túra Egyesület 

8800 Nagykanizsa Ifjúság u. 21. 

www.kanizsatura.hu 

kse@freemail.hu 

info@kanizsatura.hu 

 


