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I. UVOD

Ova brošura pripremljena je u okviru projekta ''ViNaK - Turizam bez granica zajednički razvoj informativnih centara za posjetitelje u Nagyatadu i Križevcima'', s
ciljem predstavljanja zajedničke eko-turističke ponude Križevaca i Nagyatada te
njihove okolice.
Projekt provodi Grad Križevci, kao glavni korisnik, u suradnji s projektnim
partnerom Gradom Nagyatadom, dok kao prateći partneri projekt podržavaju
Turistička zajednica Grada Križevaca, Koprivničko-križevačka županija i Tourinform
Iroda. Ukupna vrijednost projekta je 1.173.345,00 EUR, od čega Europska unija
sufinancira 85% odnosno 997.343,25 EUR kroz IPA prekogranični program
Mađarska-Hrvatska 2007. - 2013.
Provedba projekta traje od 01. veljače 2013. godine do 30. rujna 2014. godine, a
njegov glavni cilj je razvoj turističke infrastrukture i programa koji doprinose
unaprjeđenju turističkih aktivnosti na području Križevaca i Nagyatada te cijele
pogranične regije. U skladu s tim, najveći dio projekta odnosi se na stavljanje
postojeće infrastrukture u turističku funkciju, odnosno rekonstrukciju i prenamjenu
dviju zgrada, jedne u Križevcima i jedne u Nagyatadu, za potrebe turističkih
informativnih centara.
Kako je razvoj infrastrukture samo dio aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se
turistička ponuda predstavila gostima i posjetiteljima, projekt obuhvaća i čitav niz
raznih programskih aktivnosti – od pripreme zajedničkog koncepta turističkog
brendiranja, razvoja i pripreme programa ruralnog turizma, promociju lovnog i
ribolovnog turizma, pješačko-planinarskih ruta, sportsko-rekreativnih i kulturnoturističkih programa pa sve do novih programa koji se bave volonterstvom,
prvenstveno među mladima. Jedna od takvih aktivnosti je i sabiranje elemenata
eko-turističke ponude ovog područja i njihova prezentacija kroz zajedničku
dvojezičnu brošuru, kako bi se predstavile sve ljepote, zanimljivosti i mogućnosti
koje ovaj dio pogranične regije nudi svojim gostima.
Vjerujemo da će vas ova brošura, koja sadrži samo osnovne informacije o ekoturističkoj ponudi ovoga područja, zainteresirati da sami istražite Križevce i
Nagyatad te njihovu okolicu i uživate u ljepotama krajolika i brojnim aktivnostima u
prirodi!
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II. KRIŽEVCI I KALNIČKO PRIGORJE

1. Križevci-Kalnik – na križanju urbanog i ruralnog
Križevci i Kalničko prigorje nalaze se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, 60-ak kilometara
sjeveroistočno od Zagreba. Sam grad Križevci smješten je na križanju prometnih
pravaca između Zagreba te regionalnih centara Bjelovara, Koprivnice i Varaždina, a
prema nekim podacima i samo ime grada potječe upravo iz tog izvora.
Križevci su jedan od najstarijih srednjovjekovnih gradova sjeverne Hrvatske, a
postali su slobodnim kraljevskim gradom i sjedištem županije već 1193. godine.
Grad je to duge i burne prošlosti, na što ukazuje njegovih 38 hrvatskih sabora, od
kojih je najpoznatiji onaj iz 1397. godine, poznat pod imenom Krvavi sabor
križevački, a održan je u crkvi sv. Križa po kojoj su, po nekim pretpostavkama,
Križevci dobili ime. Križevci su poznati i kao grad sa osam crkvenih tornjeva, koji
ukrašavaju vizuru grada. Crkva sv. Križa iz 1232. godine čuva jedinstveni barokni
mramorni oltar svetog Križa iz 1756. godine, rad Francesca Robbe i sliku Otona
Ivekovića s prikazom krvavog sabora širine preko osam metara, koja krasi luk
svetišta. Najreprezentativnija sakralna građevina i visokovrijedan kompleks
Grkokatoličke katedrale Presvetoga Trojstva i biskupska rezidencija sjedište su
grkokatoličke biskupije u Hrvatskoj s riznicom i knjižnicom, koja čuva primjerke
knjiga iz 15. i 16. stoljeća.
Zaštitnik grada
Križevaca, Sveti Marko
Križevčanin, treći je
hrvatski svetac, na čiji se
blagdan 7. rujna u gradu
okuplja veliki broj
vjernika. Križevci su i
grad kolijevka
Križevačkih štatuta,
pisanih pravila lijepog
ponašanja za stolom,
koja se spominju još od
18. stoljeća, a bez kojih je
prava zabava i veselica
bila teško zamisliva.
Križevačke štatute
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stvorili su veseli ljudi, široka srca i
dobre volje te ljubitelji dobre vinske
kapljice po kojoj je oduvijek poznat
križevački i potkalnički kraj.
Tijekom godine u gradu se odvijaju
mnogobrojne manifestacije, od
kojih je najpoznatije Križevačko
veliko Spravišče, koje već gotovo
pola stoljeća pronosi glas o
Križevcima kao gostoljubivom
gradu. Od ostalih manifestacija za istaknuti su proslave povodom vinskih svetaca sv.
Vinka (Vincekovo) i sv. Martina (Martinje), Križevački fašnik, Dani hrvatskih svetaca i
blaženika, Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije te
Blagdan sv. Marka Križevčanina.
Područje o kojem je riječ u ovoj brošuri čine Grad Križevci te Općine: Sveti Petar
Orehovec, Gornja Rijeka, Kalnik i Sv. Ivan Žabno.

2. Kalnik – netaknuti biser prigorskoga kraja

Nedaleko od Križevaca, smjestila se planina Kalnik, koja po mnogočemu opravdava
naziv bisera prirode ne samo Prigorja, već i čitave sjeverozapadne Hrvatske. Biser
prirode najvećim dijelom proizlazi iz njegovog geološkog nastanka i građe. Kalnik je
poput grebena ili zida koji se ispružio u smjeru jugozapad – sjeveroistok, što je
utjecalo na specifičnu mikroklimu kako sa sjeverne tako i sa južne strane, a slijedom
toga i na izuzetno raznolik biljni i životinjski svijet.
Uz prirodu Križevaca i okolice vežu se i pitoreskne vizure Kalničkog prigorja s blago
valovitim brežuljcima prošaranima šumovitim i poljoprivrednim predjelima. Uz sve
to križevačko i potkalničko područje iznimno je bogato kulturno-povijesnom
baštinom i tradicijom.
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3. Prirodne ljepote i očuvani krajolik
Zaštićeni krajobraz Kalnik
Geološka izuzetnost planine Kalnik,
njezina krajobrazna raznolikost i
raznolikost flore bili su razlozi da se
najviše i najistaknutije područje
planine Kalnik s okolnom šumom
zaštiti Zakonom o zaštiti prirode
pod nazivom „Značajni krajobraz
Kalnik''. Kalničko gorje skriva
izuzetno bogatstvo biljnih vrsta, a u
cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj
jedino se na Kalniku na površinski
vrlo malom prostoru može pronaći
koncentracija više od 30 endemskih
te rijetkih i strogo zaštićenih biljaka,
kao što su: kalnička uskolisna
veprina, kalnički klinčić, ljiljan
zlatan, alpski jaglac, brdski luk,
grozdasta kamenika, lovorasti
likovac, božikovina i drugo.
Ekološka mreža i Natura 2000
Još jedno priznanje da je priroda Kalnika doista iznimna je svrstavanje područja oko
najvišeg vrha Kalnika u najveću mrežu očuvanja prirodnih područja na svijetu
NATURA 2000.
Posebni botanički rezervat Mali Kalnik
Unutar zaštićenog područja nalazi se
Posebni botanički rezervat Mali Kalnik
koji je također izuzetan zbog velike
botaničke raznolikosti – s njegove južne
i sjeverne strane može se osim brojnih
vrsta orhideja pronaći i niz rijetkih i
endemskih, kao i aromatičnih te
ljekovitih biljaka. Osobito je bogata
fauna kukaca poput bogomoljki,
paukova, leptira i slično.
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Jezero Čabraji
Jezero je smješteno 8 kilometara sjeverno od Križevaca, a s uređenom pristupnom
cestom i parkirališnim prostorom, sve više poprima izletnički karakter. Ovo jezero
površine 8 ha, bogato je ribom, s tri je strane okruženo prekrasnom šumom, a
mirnoću vode i okolnog prostora narušit će samo pokoja ptica, divlja životinja ili pak
zvukovi nemirnog štapa strastvenih ribiča, zbog čega je po mnogima to jedno od
najljepših jezera kontinentalne Hrvatske. Kvaliteta vode je odlična, jer se jezero
napaja vodom iz šumskih potoka, a oni koji vole aktivni odmor iz Križevaca mogu
krenuti prema jezeru uređenom brdsko-biciklističkom stazom.

Jezero Ravenska kapela
Na području općine Sveti Petar Orehovec na više od 12 ha prostire se mirno i čisto
jezero Ravenska kapela. Jezero je bogato ribom, a posebno je atraktivno ljeti kada
je zbog ugodnih 25 stupnjeva idealno za kupanje. Šuma pak koja se nadvila nad
jezero daje mu dodatnu svježinu.
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Spomenici parkovne arhitekture – parkovi pokraj Osnovne škole ''Vladimir Nazor'' i
Srednje gospodarske škole u Križevcima
Oba parka nalaze se u užem centru grada, zaštićeni su Zakonom o zaštiti prirode
kao hortikulturni spomenik prirode izuzetne estetske, kulturno-povijesne i
znanstvene vrijednosti. Oba parka zauzimaju prostor od 2,7 ha. Parkovi imaju
slobodni oblikovni oblik, a čine ih stabla smreke, šumskog bora, koprivića, japanske
sofore, likvidabre, japanskog judinog drva, te druge vrijedne vrste. Starost stabala
iznosi 130 godina.
Park šuma Župetnica – Pluća grada Križevaca
U neposrednoj blizini središnjeg dijela Križevaca ljubitelji prirode mogu šetati
stazama park šume koja je reprezentativni primjerak lokalnih šumskih sastojina:
hrasta kitnjaka, običnog graba, crne johe, jasena, bukve, divlje trešnje, lipe i drugih
sastojina. Ljepotu park šume nadopunjuje i šumski rasadnik sa nizom hortikulturnih
sadnica.
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4. Aktivni odmor u prigorskoj prirodi
Vožnja / izleti biciklima / Biciklističko vođenje
Prekrasna priroda okolice Križevaca i potkalničkog kraja može se obići biciklom kroz
nekoliko različitih ruta, uz mogućnost korištenja biciklističkog vodiča:
Biciklom oko Prigorja (BOP)
Naglasak rute je na kulturno povijesnim i tradicijskim atrakcijama Križevaca i
Prigorja. Ruta otkriva stoljetnu povijest križevačkog Gornjeg i Donjeg grada, vodi do
tajnovitih vitezova templara u Glogovnici, utvrđenih srednjovjekovnih crkava u
Kalniku, Sv. Petru Orehovcu i Gornjoj Rijeci, otkriva povijest utvrda Velikog i Malog
Kalnika, povijest dvorca u Gornjoj Rijeci, skrivene tajne nekadašnjeg dvorca u
Guščerovcu i još mnogo toga…
Biciklom oko Kalnika (BOK)
Ruta obilazi najljepše dijelove kalničke prirode - od nepresušnih izvora kalničke
vode, ostataka rimske mitnice, šumske cjeline sa jedinstvenom vegetacijom, ostatke
rudnika ugljena, svetište i mjesto ukazanja Majke Božje Hruškovske, prekrasne
livade sa sjeverne strane Kalnika, vidikovac, geološke atrakcije i druge zanimljivosti…
Staza A Križevci-Kalnik
Obilježena biciklistička staza vodi nas kroz slikovite prigorske brežuljke do Starog
grada Kalnika. Staza jednim dijelom prati lokalnu cestu, a jednim dijelom ide po
poljskim puteljcima, pa se preporuča brdski bicikl. Umorne noge zaslužiti će odmor
nakon 16 kilometara vožnje, od kojih su posljednja 3 kilometra ujedno i
najzahtjevniji dio staze.
Staza B Križevci-Čabraji
Staza je duljine 8 kilometara i prati
lokalnu cestu od Križevaca do
Čabraja. Umorne noge dobiti će
zasluženi odmor nakon svega 8
prijeđenih kilometara. Značajnijih
uzbrdica nema, a svakako se
preporuča provesti se do obližnje
Glogovnice i posjetiti gotičku
crkvu Uznesenja Blažene Djevice
Marije, nekoć sjedište
Templarskog križarskog reda.
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Jahanje
U eko-turističkoj ponudi Križevaca i okolice
posebno se ističe jahanje, kao sport i djelatnost
duge tradicije na ovom području. Nekoliko
uzgajivača konja nudi usluge jahanja na vlastitim
jahačkim terenima uz nadzor za početnike te
terensko jahanje za one iskusnije uz vodiča kroz
prekrasnu prigorsku prirodu. Više informacija o
ovim programima rado će vam dati Turistička
zajednica Grada Križevaca.

Avanturističke ture / avanturističko vođenje
Posebno zanimljive ture po kalničkoj prirodi su pustolovne ili avanturističke rute
kroz koje ćete obići nesvakidašnja mjesta poput spilje Kranjča, popularnog naziva
Vražji vrt, koja je nastala kao najmlađi geološki rasjed u ovom dijelu Hrvatske te
skrivenog slapa na crnoj stijeni u kanjonu potoka Hruškovec.

Slobodno penjanje
Kalnik je nastao kao posljedica
sudara dviju tektonskih ploča,
južne koja pripada Dinaridima i
sjeverne koja pripada Alpama.
Tako je na relativno maloj
nadmorskoj visini nastala
impozantna stijenska masa.
Visina stijena za penjanje varira
od 10 do 50 metara te su
idealne za sportsko penjanje. U
okolici Starog grada, u radijusu
od 150 metara uređeno je
stotinjak penjačkih smjerova
različitih težina. Svi smjerovi su
osigurani sa 10 mm spitovima,
a štandovi su osigurani sa po
dva spita i lancem.
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Paragliding
Strme stijene Kalnika uz dobar
padinski vjetar i velik broj termičkih
s t u p o va o m o g u ć u j u v i š e s a t n o
jedrenje i velike prelete. Velika
prednost Kalnika je njegova mala
nadmorska visina i brz pristup
poletištima što ga čini posebno
popularnim među letačima. Na
Kalniku se nalaze četiri poletišta, a
smjerovi polijetanja su jug i
jugozapad.

Planinarenje
Planinarska staza Križevci - Kalnik
U z ve ć n a b ro j e n e m o g u ć n o s t i
rekreacije u Križevačko – potkalničkom
kraju, jedna od popularnijih je svakako
planinarenje. Nekoliko je planinarskih
staza koje povezuju Križevce i Kalnik. Staze su dobro označene planinarskom
markacijom, a tijekom jesenskog planinarskog pohoda Put kleti potkalničkog kraja
staze je moguće obići i s vodičem. Vaš dolazak na Kalnik nagradit će se šumskom
hladovinom, svježim zrakom i nekoliko stupnjeva nižom temperaturom od
nizinskog dijela Križevačke okolice.
Uz staze između Križevaca i Kalnika, tu su još i sljedeće planinarske staze: ''Sedam
zubi'', ''Kalnička greda'', ''Kalnik-Varaždinske toplice'', Svetište majke Božje
Hruškovske.
Poučna staza Kalnik
Označena staza kružnog oblika kroz
edukativne table upoznat će vas sa
jedinstvenom kalničkom florom.
Staza obilazi najviši stjenoviti masiv
Kalnika i prolazi kroz dva
mikroklimatska područja te jednim
obilaskom prikazuje dio vegetacije iz
dva gotovo nespojiva podneblja. U
tom smislu staza je jedinstveni
prirodni edukativni poligon u ovom
dijelu Europe.
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Promatranje ptica
Kalnik ima i svoju ornitološku
vrijednost. U hladu vidikovaca na
Malom i Velikom Kalniku podno
njihovih najviših vrhova gnijezde se
vjetruše bjelonokte, a često se mogu
vidjeti i snimiti jastrebovi kokošari i
ptičari, djetlovke te nekoliko vrsta
ptica pjevica, vrane, svrčci, grmuše,
drozdovi, lastavice i dr.

5. Smještaj, enološka i gastronomska ponuda
Smještaj
Spoj kulture, tradicije i povijesti jednog od najstarijih hrvatskih kontinentalnih
gradova s netaknutom prirodom i ruralnim prostorom te mala geografska
udaljenost od većih urbanih središta čini područje Križevaca i Kalničkog prigorja
idealnim za obiteljska druženja, opuštanje i aktivni vikend odmor u prirodi.
Smještajni kapaciteti na području Križevaca i Kalnika variraju od ponude hotela,
motela, prenoćišta, do objekata seoskog turizma, koji nude poseban doživljaj
lokalne tradicije. Više informacija o lokacijama, vrstama i uslugama smještaja
moguće je dobiti u Turističkoj zajednici Grada Križevaca.

Enološka ponuda
Vinska cesta: Križevci – Kalnik - Orehovec
Vinska cesta Križevci-Kalnik-Orehovec osnovana je u rujnu 2013. godine te, kao dio
vinogradarske regije Zapadna kontinentalna Hrvatska, podregije Prigorje-Bilogora,
vinogorja Kalnik, prolazi područjem Grada Križevaca te općina Kalnik i Sveti Petar
Orehovec. Uz izvrsna vina i bogatu gastronomsku ponudu, 14 članova vinske ceste –
vinogradara, vinara i ugostitelja, nudi veliki broj prirodnih, kulturnih i zabavnih
sadržaja.
Vinogradarstvo u Prigorju ima dugu povijet i tradiciju, a na ovom području od
bijelih vina prevladavaju Graševina, Chardonnay, Pinot sivi i Pinot bijeli, Rajnski
rizling te Kraljevina, dok ima i Silvanca, Sauvignona, Muškata žutog i Traminca.
Među crnim sortama najčešća je Frankovka, zatim Pinot crni i Portugizac.
Authotona sorta ovog područja je Kleščec, s čijom se revitalizacijom započelo prije
nekoliko godina.
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Gastro ponuda
Prigorska gastronomska ponuda u puno se elemenata i danas temelji na
tradicionalnim namirnicama i jelima, čiji nastanak seže daleko u povijest. U
ovdašnjim je restoranima, uz specijalitete moderne hrvatske kuhinje, moguće kušati
razne domaće prigorske specijalitete, kao što su odrezak kralja Bele IV, purica s
mlincima, štruklji, hajdina kaša s buncekom i drugo.
Posebno se ističe ponuda raznih domaćih sireva: dimljeni sirevi, prgice, sirevi sa
začinima i travama, domaći svježi sir sa vrhnjem, samo su neki proizvodi lokalnih
malih sirara temeljeni na originalnoj recepturi, tradiciji i kvaliteti.
Više informacija o restoranima i
gastronomskoj ponudi Križevaca i
potkalničkog kraja rado će pružiti
Turistička zajednica Grada Križevaca.

Kontakti
Turistička zajednica
Grada Križevaca
Trg J. J. Strossmayera 5
48260 Križevci
Tel: +385 48 681 199
E-mail: tz@krizevci.hr
Web: www.tz-krizevci.hr

Grad Križevci
I. Z. Dijankovečkog 12
48260 Križevci
Tel: +385 48 681 411
E-mail: info@krizevci.hr
Web: www.krizevci.hr

Turistička zajednica
Općine Kalnik
Trg Stjepana Radića 5
48267 Sveti Petar Orehovec
Tel: +385 99 2138 501
E-mail: tz@kalnik.hr
Web: www.tz.kalnik.hr
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III. NAGYATAD

1. Prirodne vrijednosti Nagyatáda i regije
Grad Nagyatád smješten je u srcu Somogya, na obalama
potoka Rinya. Pred očima posjetitelja otvara se predjel
nevelike nadmorske visine, obilježen širokim, močvarnim
udolinama. Unatoč ravničarskom karakteru prekriven je
gustom šumom i isprekidan brojnim dolinama vodotoka,
ukrašenima priobalnim johinim galerijskim šumama. Ovdje
se nalazi najveće ruralno šumsko područje Karpatskoga
bazena, šuma Szentai, čija dubina krije jedno od najstarijih
zaštićenih prirodnih vrijednosti Mađarske, čuveno jezero
Baláta.
Izuzetno dragocjena fauna okolice Nagyatáda privlači lovce i
posjetiteljima nudi kvalitetnu rekreaciju. Tipična krupna
divljač bujnih, gustih šuma je obični jelen, no nastanjuju ih i
brojni jeleni lopatari, srne i divlje svinje. Ovdje obitava i jedna
od najvećih domaćih populacija orla štekavca. Usred
Nagyatáda, u mirnom okruženju i hladu stoljetnih divljih
kestena i zimzelenog bilja smješten je lječilišno-toplički
kompleks, a u blizini grada nalaze se botanički vrtovi i parkovi
dvoraca prepuni drevnih stabala.
Nagyatádski kraj nudi pregršt aktivnih rekreacijskih mogućnosti: posjetitelje
očekuju bogata flora i fauna, zaštićena prirodna područja, među ostalim šume i
vodena staništa, pješačke i biciklističke staze, šumske škole i prezentacije, te bogato
kulturno blago. Ljubitelji prirode, lovci i ribiči pronaći će brojne mogućnosti za
provođenje slobodnoga vremena.
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2. Prirodne vrijednosti Nagyatáda
Jezero Csónakázó
Jezero Csónakázó u Nagyatádu zapravo je vodna akumulacija, koja zajedno s
potokom Rinya i kanalom Malom dijeli grad na dva dijela. Jezero je velikim dijelom
okruženo trskom, šašem i rogozom, tvoreći stanište brojnim vrstama obalnih i
vodenih životinja, poput velikog trstenjaka, čapljice i obične čigre. U plodovima
jezera – zahvaljujući redovitom poribljavanju – uživaju prvenstveno ribiči. Na
okolnim branama možemo poduzeti duge šetnje, a zimi jezero uzimaju u posjed
klizači.

Parkovi Nagyatáda, površine pod lokalnom zaštitom
Grad stavlja snažan naglasak na zaštitu lokalne flore. U interesu toga mnoga
vrijedna stabla i drvoredi stavljeni su pod lokalnu zaštitu, kako bi se sačuvali za
buduće naraštaje. Pod zaštitom se trenutno nalaze sljedeće površine:
—
—
—
—

park Széchenyi,
drvored divljih kestenova u ulici Dózsa György,
drvored u ulici Korányi,
platane i divlji kesteni nekadašnjeg rodilišta.

U parku se održavaju razne sportske i kuturne priredbe, a ovdje je smješten i gradski
topličko-lječilišni kompleks, u kojem gostima na raspolaganju stoje prekriveni i
vanjski bazeni s termalnom vodom.
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Izložba skulptura na otvorenom i posjetiteljski centar, Park-šuma
Na rubu grada, između ulice Göröndi i kanala Malom, u pošumljenom području
nalazi se gradska izložba skulptura na otvorenom, s 60 monumentalnih djela
likovnih umjetnika, koja pružaju nezaboravan estetski doživljaj. Prvi kamp kiparaizrađivača drvenih skulptura održan je 1975. godine. Tijekom proteklih godina
domaći i inozemni kipari iz cijeloga svijeta u kampu su izradili mnoge drvene
skulpture. U sklopu izložbe djeluje i suvremeni posjetiteljski centar s izložbenim
prostorom od 200 m². Centar ima i konferencijsku dvoranu, koja omogućuje
održavanje umjetničkih skupova, priredbi i konferencija. Preko puta nalazi se parkšuma, idealna za izlete i rekreaciju.
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3. Regionalne prirodne vrijednosti

Kaszó
U najvećoj ravničarskoj šumi Karpatskog bazena, na 220 hektara smjestilo se jezero
Baláta, jedno od najstarijih zaštićenih područja naše zemlje (zaštitu uživa od 1942.).
Razlozi stavljanja pod zaštitu su bogata flora i fauna, odnosno očuvanje močvarnih
ostataka iz ledenoga doba. Vode jezera ne otječe, nadoknađuju je isključivo
padaline, što rezultira vrlo promjenjivim vodostajem. Tipičnu biljnu populaciju
predstavljaju vegetacija plivajućih vodenjara s tresetnim pokrivačem, rogozom,
močvarnim vrbicima, johama, cerovima i hrastovima. Biljni i životinjeki svijet
obilježavaju prave rijetkosti, ljubitelji prirode, među ostalim, mogu se prepustiti
promatranju vodene stupice, barskog petolista, karpatskog šafrana, odnosno
riđovke, crne rode, orla štekavca, crne rode i eje močvarice.

Šumska željeznica Kaszó, najmlađa domaća
mala željeznica, proteže se obalom zaštićenog
jezera Baláta. Zadnja stanica atraktivne
željeznice, koja prometuje iz Kaszóa je Szenta;
kompozicije prugom dugom 8 km voze
svakodnevno, kroz cijelu godinu, a mogu se
zakazati i izvvanredne vožnje. Jedna od stanica
nalazi se pored jezera Baláta, gdje s vodičem
možete posjetiti toranj za promatranje ptica i
šetnicu Dr. Miklósa Mariána.
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U Kaszóu se nalazi i Ekoturistički posjetiteljski centar, namijenjen prvenstveno za
predstavljanje specifičnog biljnog i životinjskog svijeta unutrašnjosti Somogya,
odnosno tipičnih staništa, zaštićenih i rijetkih vrsta, domaćih i regionalnih prirodnih
vrjednota, te šumarskih i lovačkih aktivnosti.

Somogyszob
Ljubitelje šume kroz cijelu godinu u Somogyszobu očekuje Edukacijski centar i
šumska škola, razmješten na više lokacija. Kroz dvorište vodi duga poučna staza,
koja prikazuje život šume i šumarske aktivnosti. Vodena fauna predstavljena je u
umjetnom jezercu, smještenom nadomak poučne staze.
Druga važna lokacija šumske škole je odmorište Vackor, smješteno na rubu
Somogyszoba, u ugodnom, šumskom ambijentu. Ovdje počinje šumska poučna
staza Vackor duga 6 km, koja prezentira kulturu ponašanja u šumi, šumski biljni i
životinjski svijet, te razvoj šume. Na istom mjestu nalazi se i park divljači površine 20
hektara, gdje možemo promatrati mađarsku krupnu divljač u svojoj prirodnoj
sredini. U majuru na području Somogyszoba izložene su autohtone mađarske
domaće životinje.
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Lábod
Vidrin rezervat je jezerski sustav otvoren za posjetitelje, lociran nadomak Láboda.
Otvoren je 1998., a 2012. nagrađen je nagradom za baštinu Somogyske županije.
Sastoji se od 14 jezera raspoređenih na oko 170 hektara. To područje stjecište je
jezerskog i šumskog živog svijeta, što rezultira velikim bogatstvom flore i faune. U
jezerima žive brojne vidre, no za volju onih posjetitelja, koji nemaju toliko sreće da ih
vide u prirodnim uvjetima, nekoliko jedinki izloženo je blizu ulaza.
Od 2005. posjetitelje očekuje i poučna staza opremljena informativnim tablama i
trima kućicama-promatračnicama. Obilaskom poučne staze možem dobiti uvid u
život vidre i jezersku faunu, a među ostalim i život lokalnih vrsta ptica (vodenih ptica,
patki) i žaba. Iz promatračnica ptica, s obala sustava jezera možemo steći posebne
doživljaje. To područje nastanjuju pjevice trščara, crni kosevi, sive čaplje, zaštićeni
orao štekavac, crna roda, patka njorka i vodomar.

Šumska škola u Sziágyu posjetitelje očekuje tijekom cijele godine. Njezino dvorište
zove na igru, a čarobnom ambijentu lokacije doprinose odmorišta i ognjišta na
otvorenom i netaknuta priroda, koja omogućuje izlete, te upoznavanje mnogih
šumskih zanimljivosti, poput raznolikih biljnih populacija i šumarske svakodnevice.
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Nagykorpád
Nagyatádska tvrđava (Törökdomb) nalazi se na
granici triju naselja, u velikom zavoju vodotoka
Szabási-Rinya. Mjesto utvrde izdiže se iz
močvarne doline potoka Rinya – široko,
močvarno područje uz vodotok i strma padina
brijega zatvarali su pristup iz tri smjera. Iz
četvrtog smjera utvrdu je branio sustav jaraka i
bedema, čiji su ostaci i danas lako prepoznatljivi.
Iz središnjeg brijega na kojem je ležala tvrđava
izrasla je golema nagykorpádska bukva,

20

4. Aktivni odmor

Pješačke i biciklističke ture
Prirodne atrakcije i naselja smještena su u
međusobnoj blizini, što omogućuje obilazak u
okviru pješačkih tura i bicklističkih izleta.
Možemo se uputiti kroz šumu, preko polja,
pješčanih pustara, obalama jezera i rijeka,
upijajući svježi zrak i upoznavajući floru i faunu iz
neposredne blizine. Izgrađene šumske i poučne
staze te obala potoka Rinye nude pregršt
mogućnosti za pješačenje i bicikliranje. Evo
nekoliko potencijalnih ruta:
— Poučna staza Vackor,

Somogyszob (6 km);
— Poučna staza Öregerdő, Kaszó

(1,5 km);
— Biciklistička staza Kaszó: rute

duge 14,6 km, 9,8 km, i 7,7;
— Osmica u unutrašnjosti

Somogya (mali krug: 47 km,
1 dan;
veliki krug 133 km, 2-3 dana)
Iz centra grada možemo se uputiti biciklom, vozeći državnom cestom ka sljedećim
naseljima i atrakcijama:
— rezervat vidre

Lábod-Petesmalom: ~12 km;
— Kaszó: 12 km;
— Kisbajom: 23 km;
— Somogyszob: 9 km.
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Jahanje
U Nagyatádu i okolici – Homokpuszti, Nagyatádu, Segesdu, Szenti, Újkútpuszti –
postoji cijeli niz konjičkih objekata i farmi, nudeći bogate mogućnosti svim
naraštajima i osobama s posebnim potrebama. Zaljubljenici u jahanje svoje umijeće
mogu usavršavati pod nadzorom stručnih instruktora, te sudjelovati u konjičkim
turama. Posjetitelji mogu korisiti sljedeće konjičke usluge:
— sudjelovanje u konjičkim natjecanjima, održavanje konjičkih

nadmetanja i prezentacija,
— držanje konja,
— organiziranje jahaćih izleta,
— terapijsko jahanje, osiguravanje kompleksne pedagoške,

fizioterapeutske i psihološke asistencije za osobe s
posebnim potrebama,
— izleti u prirodi, održavanje ljetnih kampova.
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Jezera, ribolov
Naš kraj raspolaže s više ribolovnih lokacija, poput jezera Csónakázó u Nagyatádu,
jezera u Háromfa-i, Kutasu, Rinyaszentkirályu i Hókamalmu, te ribnjaka u
Gyékényesu. Osim jezera zaljubljenicima u ribolov izvanredne doživljaje obećava i
potok Rinya. Sve ribolovne lokacije početnicima i profesionalcima podjednako
omogućuju bogat ulov šarana, amura i – ovisno o lokaciji – drugih vrsta riba.

Šumske škole
U okolici Nagyatáda trenutno postoje 3 šumske škole. Djeca prilikom boravka u
šumskim školama aktivno i neposredno usvajaju znanje o prirodi. Usvojeno znanje
nadograđuje se na školsku nastavu, neupadljivo pobuđujući osjećaj odgovornosti
prema okolišu. Cilj šumske škole je upoznavanje šumske sredine i radova, odnosno
predstavljanje izmjene doba dana i godine u autentičnom okruženju.
— Šumska škola i edukacijski centar u Somogyszobu: Upravna zgrada

– kapacitet: 50 mjesta, objedovaonica, vrt, lokacija za zanimanja na
otvorenom; odmorište Vackor – kapacitet: 30 mjesta,
objedovaonica, ljetno prenoćište, dječje igralište, lokacija za
održavanje zanimanja, poučna staza, rasadnik; Majur – prezentacija
domaćih životinja.
— Šumska škola Sziágy, Rinyabesenyő: kapacitet: 35 mjesta, odmorište
i ognjište na otvorenom, kuhinja, objedovaonica, učionica i
prekriveno mjesto za zanimanja na otvorenom.
— Etnografski centar i šumska škola, Kisbajom: kapacitet: 33 mjesta,
mogućnost kampiranja, podučavanje tradicionalnih zanata.
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5. Gastronomija, smještaj, usluge
U Nagyatádu i okolici mogu uživati i ljubitelji gastronomije. U Nagyatádu i
susjednom Ötvöskónyiju svake godine organizira se natjecanje mjesnih vinara. U
gradu se svake godine održava tradicionalni Berbeni i vinski festival. U Nagyatádu
postoji i udruženje lokalnih vrtlara. U mjestu Tarany proizvodi se ukusno vino od
autohtone sorte buncek, a u tom selu održava se i natjecanje u pripremanju jela od
kupusa. Ukusnu hranu u Nagyatádu nude brojne gostionice, a goste očekuju i
brojni kafići i slastičarne. Smještajni kapaciteti zadovoljavaju sve potrebe: gosti
mogu prenoćiti u hotelima sa više zvjezdica, motelima, privatnim sobama i
kampovima.

Informacije
Dodatne turističke informacije i obavijesti o aktualnim programima u Nagyatádu
možete pronaći na sljedećim internetskim adresama:
Nagyatád Város Önkormányzata
Adresa: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
Tel.: +36/82/504-500
e-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Web: www.nagyatad.hu
Nagyatádi Kulturális és Sportközpont
Adresa: 7500 Nagyatád, Nagy Imre tér 1.
Tel.: +36/82/553-320
e-mail: muvelodesihaz@nagyatad.hu
Web: www.nksk.hu
Nagyatád-Rinyamente TDM Egyesület
Adresa: 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 7.
e-mail: nagyatad.tdm@gmail.com
Web: www.nagyatadtdm.hu

24

25

I. BEVEZETÉS

Ez a kiadvány a ViNaK - Turizmus határok nélkül - információs látogatóközpontok
közös fejlesztése Nagyatádon és Križevciben elnevezésű projekt keretében jött
létre azzal a céllal, hogy bemutassa Križevci és Nagyatád, valamint környékük
ökoturisztikai kínálatát.
A projekt vezető kedvezményezettje Križevci városa, projekt partner Nagyatád
városa, valamint a projektet támogató társult partnerek a Križevci városi Turisztikai
Egyesület, Kapronca-Körös megye és Tourinform Iroda. Az 1.173.345,00 EUR értékű
projekt 85%-os, 997.343,25 EUR értékű Európai Uniós társfinanszírozással jött létre
a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési program
2007-2013 keretében.
A projekt megvalósítása 2013. február 1-én vette kezdetét és 2014. szeptember 30án ér véget, fő célja a turisztikai infrastruktúra és programok fejlesztése, melyek
hozzájárulnak a turisztikai tevékenységek előmozdításához Križevci, Nagyatád és a
határmenti régió területein. Ennek megfelelően, a projekt nagyrészt a már meglévő
infrastruktúra turisztikai funkcióval való ellátását célozza meg, illetve egy-egy
épület rekonstrukcióját és átalakítását foglalja magában Nagyatádon és Križevci
városában turisztikai látogatóközpontok kialakítása céljából.
Mivel az infrastruktúra fejlesztése csak egy része az elvégzendő feladatoknak,
melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendégek és idelátogatók megismerkedjenek
a turisztikai kínálattal, a projekt magában foglal számos különböző programot - a
turisztikai márkaépítés közös koncepciójának előkészítésétől, a vidéki és vadászhorgász turizmus fejlesztése, a séta- és túraútvonalak, sport és rekreációs valamint
kulturális-turisztikai programok előkészítésén és fejlesztésén át egészen az új, a
fiatalok önkéntes munkáját megcélzó programokig. Ezen tevékenységek egyike a
környék ökoturisztikai ajánlatainak bemutatása ebben a közös, kétnyelvű
kiadványban, a határmenti terület nyújtotta szépségek, érdekességek és
lehetőségek megismertetése az idelátogató vendégekkel.
Hisszük, hogy ez a brosúra, mely a régió ökoturisztikai kínálatának csupán alapvető
információit tartalmazza, felkelti majd az Ön érdeklődését, hogy maga fedezze fel
Križevcit, Nagyatádot és környéküket, és élvezetét leli a táj szépségében és a
számos természet-nyújtotta programban!
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II. KRIŽEVCI ÉS A KALNIKI HEGYVIDÉK

1. Križevci-Kalnik - a városi és a vidéki kereszteződése
Križevci és a Kalniki hegyvidék Horvátország északnyugati részén találhatók,
Zágrábtól körülbelül 60 kilóméternyi távolságra északkeleti irányban. Križevci
városa Zágrábot Bjelovar, Koprivnica és Varaždin régióközpontokkal összekötő
közlekedési útvonalak kereszteződésénél terül el. Bizonyos adatok szerint, a város
neve is innen eredeztethető.
Križevci a legrégebbi középkori városok egyike Horvátország északi részén, mely
már 1193-ban szabad királyi várossá és megyeszékhellyé vált. Hosszú és viharos
történelem városa ez, melyet a 38 itt tartott országgyűlés is jelez, közülük a
legismertebb az 1397-es "véres Križevci-i országgyűlés", melyet a Szent-Kereszt
templomban tartottak, mely egyes feltételezések szerint Križevci névadója. Križevci
a nyolc templomtorony városaként is ismert, melyek a város képét díszítik. Az 1232ben épült Szent-Kereszt templom őriz egy 1756-os egyedülálló barokk márvány
oltárt, Francesko Robba alkotását, valamint Oton Iveković a "véres országgyűlést"
ábrázoló, nyolc méternél is szélesebb képét, mely a szentély boltívét díszíti. A
görög-katolikus Szentháromság katedrális és püspöki rezidencia együttese a
legreprezentatívabb szakrális épület, mely egyben a horvátországi görög-katolikus
egyházmegye székhelye. Az itt található kincstár és könyvtár 15-16. századból
származó könyveket is őriz.
Križevci védőszentje, Szent Körösi
Márk, a harmadik horvát szent,
akikek az ünnepén, szeptember 7-én
hívők sokasága gyűlik össze a
városban. Križevci városa a bölcsője a
"Križevci alapszabályoknak" (štatuti)
is, az asztalnál való jó viselkedés írott
alapszabályainak, melyeket már a 18.
században is említenek és amelyek
nélkül elképzelhetetlen lenne
bármely vigadalom vagy ünnepség.
A Križevci alapszabályokat vidám,
nagy szívű emberek alkották, a
kalniki és körösi táj finom borainak
szerelmesei.
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Az év során számos
programra kerül sor a
városban, melyek közül a
legismertebb a Križevci nagy
Spravišče, mely már csaknem
fél évszázada hirdeti Križevci
városának vendégszeretetét.
Az egyéb rendezvények közül
kiemelkednek a borok
szentjeihez kapcsolódó Szent
Vinko ("Vincekovo") és Szent
Márton ünnepe ("Martinje"), a Križevci Farsang, a Horvát Szentek és Boldogok
Napjai, a Kapronca-Körös megyei Kézműves és Vállakozói Vásár, valamint Szent
Körösi Márk ünnepe. A brosúrában említett területet alkotják: Križevci városa és a
környező települések - Sveti Petar Orehovec, Gornja Rijeka, Kalnik és Sv. Ivan Žabno.

2. Kalnik - a hegyvidéki táj érintetlen gyöngyszeme
Križevcitől nem messze található a Kalnik hegy, mely több szempontból is kiérdemli
nemcsak a hegyvidék, hanem egész északkelet-Horvátország temészetének
gyöngyszeme elnevezést, mely főként annak geológiai kialakulásából és
felépítéséből ered. Kalnik egy délnyugat-északkeleti irányba húzódó hegygerinc
vagy fal, mely mind az északi, mind a déli oldalról hatással volt a különleges
mikroklímára. Ennek következtében rendkívül változatos növény- és állatvilág jött
létre. Križevci és környékének természetével összefonódik a Kalniki hegyvidék festői
látványa a lankás, néhol erdő, néhol mezőgazdasági területekkel tarkított
elődombjaival. Mindezek mellett Križevci és a Kalniki hegyvidék előterülete
rendkívül gazdag kultúrtörténeti örökségekben és hagyományokban.
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3. Természeti szépségek és természetmegőrzési terület
A védett kalniki tájkép
A Kalnik hegy földrajzi kiválósága,
táji és növényvilági sokfélesége
csak néhány azon okok közül, mely
azt a környező erdőkkel együtt a
Természetvédelmi törvény által
különleges természetmegőrzési
területté tette. A Kalniki hegyvidék
különösen gazdag növényvilágot
rejt, Hor vátország egész
északnyugati területén egyedül itt
található ilyen kis területen több,
mint 30 őshonos, valamint ritka és
szigorúan védett növényfaj
koncentrációja, mint például:
kalniki keskenylevelű vadpuszpáng,
kalniki szegfűszeg, turbánliliom,
alpesi kankalin, fürtös kőtörőfű,
babérboroszlán, közönséges
magyal és egyebek.
Ökológiai hálózat és Natura 2000
Kalnik legmagasabban fekvő területének a NATURA 2000 területek közé való
sorolása (természetmegőrzési területek legnagyobb nemzetközi hálózata) még
egy elismerése annak, hogy a kalniki természet csakugyan kivételes.
Kis-kalniki különleges botanikai rezervátum
A természetmegőrzési területen
belül található a kis-kalniki
különleges botanikai rezervátum,
mely szintén kivételes nagy
botanikai sokféleségét tekintve mind a déli, mind az északi
oldalon találhatunk egy sor ritka
és őshonos, csakúgy, mint illatos
és gyógynövényeket egyaránt.
Különösen gazdag a rovarfauna
úgy, mint az imátkozó sáskák,
pókok , lepkék és hasonlók
állatvilága.
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Čabraji tó
A tó Križevcitől 8 kilóméterre északra helyezkedik el, mely a jól kialakított ide vezető
úttal és parkolóval egyre inkább kirándulóhelyi jelleget ölt. A 8 hektár felszínű,
halban gazdag, három oldalról erdőkkel körbevett tó vizének nyugalmát csak a
madarak, vadállatok vagy a szenvedélyes horgászok nyugtalan pecabotjai zavarják
meg, ami miatt sokaknak ez egyike a kontinentális Horvátország legszebb tavainak.
A víz minősége kiváló az erdőkből ide futó patakok miatt. Az aktív pihenés
szerelmesei Križevciből hegyi kerékpárutakon is eljuthatnak a tóhoz.

Ravenska kapela tó
Sveti Petar Orehovec településnél terül el a 12 hektáros Ravenska Kapela tó tiszta és
nyugodt vize. A halban gazdag tó különösen vonzó nyáron a maga 25 fokos,
fürdőzéshez kiváló vizével. A tó fölé magasodó erdő még nagyobb frissességet
kölcsönöz a víznek.
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Parképítészeti emlékművek -''Vladimir Nazor'' Általános Iskola és Križevci
Gazdasági Középiskola melletti parkok
Mindkét park a város központjában helyezkedik el és a Természetvédelmi Törvény
által kiemelt esztétikai, kultúr-történeti és tudományos értékű természet
kertgazdálkodási emlékműveként védelem alatt állnak. Mindkét park 2,7 hektár
területű, szabad formájú terület, melyeket borókafenyők, erdei fenyők, ostorfák,
közönséges pagodafák, ámbrafák, japán júdásfák és egyéb értékes fajok tarkítanak.
A fák életkora 130 év.
Župetnica Parkerdő - Križevci városának tüdeje
Križevci középső részének közvetlen közelében a természet kedvelői sétálhatnak a
parkerdő ösvényein, mely reprezentatív példánya a helyi erdők összetételeinek:
kocsánytalan tölgy, közönséges gyertyán, enyves éger, kőris, bükkfa,
vadcseresznye, nyírfa és egyéb fajok alkotják. A parkerdő szépségét a
kertgazdálkodási növények erdei faiskolája méginkább kiemeli.
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4. Aktív pihenés az előhegyi természetben

Kerékpározás/ kerékpártúrák / kerékpáros vezetés
Križevci és a Kalnik alatti vidék gyönyörű természetét több különböző útvonalon is
be lehet barangolni kerékpárral, igény szerint kerékpáros vezető segítségével is:
Kerékpárral az előhegy körül(BOP)
Az útvonal Križevci és az előhegyi vidék kultúrtörténeti és hagyományos
attrakcióira helyezi a hangsúlyt. Feltárja Križevci Alsó és Felső városának százéves
történelmét, elvezet a templomosok titkos vitézeihez Glogovnicaban, a középkori
erődtemplomokhoz Kalnikban, Sv. Petar Orehovecben és Gornja Rijekaban, a
Guščeroveci egykori kastély rejtett titkaihoz és még sok más helyre...
Kalnik körül kerékpáron (BOK)
Ez az útvonal a kalniki természet legszebb helyeit járja be – a kalniki víz
kiapadhatatlan forrásait, a római kori őrház maradványait, egyedülálló vegetációval
rendelkező erdőrészeket, a szénbánya maradványait, a Hruškoveci Boldogasszonyjelenés helyét és kegyhelyet, Kalnik északi oldalának gyönyörű mezőit, a kilátót,
geológiai attrakciókat és egyéb érdekességeket...
„A“ ösvény Križevci-Kalnik
A kijelölt kerékpárútvonal festői dombokon keresztül vezet minket a kalniki
óvárosig. Az ösvény részben a helyi utat követi, részben mezei csapásokon halad
keresztül, így ajánlatos a hegyikerékpár használata. A fáradt lábak 16 kilóméternyi
biciklizés után, melyből az utolsó 3 az ösvény legmegerőltetőbb szakasza,
megkapják jól kiérdemelt pihenőjüket.
„B“ ösvény Križevci-Čabraji
A 8 kilóméter hosszú útvonal a helyi utat
követi Križevcitől Čabraji-ig. A fáradt
lábak így már mindössze 8 kilóméter után
megpihenhetnek. Jelentősebb emelkedő
n i n c s , d e m i n d e n ké p p a j á n l a t o s
elkerekezni a közeli Glogovnica-ba, ahol
megtekinthető a gótikus Boldogságos
Szűz Mária Mennybevétele templom, a
templomos-keresztes rend egykori
székhelye.
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Lovaglás
Križevci és környékének ökoturisztikai
kínálatából különösen kiemelkedik a
lovaglás, mint a vidék hosszú
hagyományú sportja és tevékenysége.
Számos lótenyésztő kínál lovaglási
lehetőséget saját lovardáikban kezdők
esetén felügyelettel, valamint vezetős
tereplovaglást a tapasztaltabbak számára
a gyönyörű előhegyi természetben.
További információval a Križevci Turisztikai
Iroda boldogan áll rendelkezésükre.

Kalandtúrák / Kalandtúrák vezetéssel
Különösen érdekes túrák a kalniki természetben a kalandtúrák, melyek során nem
mindennapi helyekre látogathat el, mint például a kranjači barlanghoz, népszerű
nevén az Ördög kertje, mely Horvátország ezen részén a legfiatalabb geológiai
képződmény, vagy megtekintheti a Hruškovec patak kanyonjának fekete sziklái közt
rejtőző vízesést.

Szabad mászás
Kalnik két tektonikus lemez – délről a
Dinaridák , északról az Alpok összeütközésének következtében jött
létre. Ily módon, alacsony tengerszint
fölötti magasság mellett is impozáns
sziklatömeg keletkezett. A mászható
sziklák magassága 10 és 50 méter között
mozog, így ideálisak a sportmászáshoz. Az
Óváros környezetében 150 méteres
sugárban több mint száz, különböző
nehézségű hegymászóút van kialakítva.
Ezek mindegyike 10 mm-es
egészkötelekkel van kibiztosítva, míg a
standok két kötéllel és lánccal is.
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Siklóernyőzés
A kalniki meredek sziklák jó felszálló szelével
és a hőoszlopok nagy számával karöltve
többórás légvitorlázást és repülést tesznek
lehetővé. A Kalnik hegy nagy előnye az
alacsony tengerszint feletti magassága és a
felszállóhelyek gyors megközelíthetősége,
melyek azt különösen népszerűvé teszik a
repülés szerelmesei körében. A Kalnikon négy
felszállóhely található, déli, délnyugati
felszállási iránnyal.

Túrázás
Túraútvonal Križevci - Kalnik
A már felsorolt Križevci – Kalnik vidéki
rekreációs lehetőségek mellett, a túrázás
mindenképp egyike a legnépszerűbbeknek. Számos túraútvonal köti össze
Križevcit és Kalnikot. Az ösvények turistajelzésekkel jól ellátottak, az őszi Put kleti
potkalničkog kraja elnevezésű szervezett túrázás során pedig lehetőség van
túravezetős túrázásra is. Az Ön Kalnikra érkezését az árnyas erdő, friss levegő és pár
fokkal alacsonyabb hőmérséklet jutalmazzák.
A Križevci – Kalnik ösvények mellett itt találhatók még a következő túraútvonalak is:
„hét fog“, „Kalniki gerenda“, „Kalnik-Varaždinske toplice“ valamint a Hruškoveci
Boldogasszony kegyhely.
Kalniki tanösvény
A körbe futó kijelölt ösvény oktatási
táblák segítségével ismerteti meg
Önt az egyedülálló kalniki flórával. A
tanösvény körüljárja Kalnik
legmagasabb sziklatömegét és
keresztülvisz két mikroklimatikus
területen is, ezáltal bemutatva két
csaknem összeférhetetlen régió
vegetációjának egy részék. Ilyen
értelemben a tanösvény Európa ezen
részén egyedülálló természeti
edukációs pálya.
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Madármegfigyelés
Kalniknak meg van a maga madártani értéke.
A Kis- és Nagy-Kalnik kilátóinak árnyékában,
a legmagasabb csúcsok alatt fészkel a
vándorsólyom, gyakran látható és
lencsevégre kapható a héja és a madarász
ölyv, a harkály valamint néhány énekes
madár, varjú, gébics és poszáta-félék, rigók,

5. Szállás, borászati és gasztronómiai kínálat
Szállás
A kultúra, tradíció és történelem együttese teszi ezt a kontinentális Horvátország
egyik legrégebbi idilli környezettel, vidéki tájakkal valamint a nagyobb városi
központoktól való kis földrajzi távolsággal rendelkező városát családi
összejövetelek, kikapcsolódás és aktív hétvégi pihenés ideális helyszínévé. Križevci
és Kalnik területének szálláskapacitása változatos a hotel, motel, szálloda
ajánlatoktól a faluturizmus létesítményeinek kínálatáig, melyek mind betekintést
nyújtanak a helyi tradíciókba. További információval a helyszínekről, szállások
típusáról és szolgáltatásairól a Križevci városi Turisztikai Egyesület áll
rendelkezésükre.

Borászati kínálat
Borút: Križevci - Kalnik - Orehovec
A Križevci-Kalnik-Orehovec borutat 2013. szeptemberében alapították, mely mint a
kontinentális Horvátország nyugati borvidéke, Prigorje-Bilogora alrégiója és a
Kalniki szőlőültetvények részeként keresztül halad Križevci városának területén,
valamint Kalnik és Sveti Petar Orehovec településeken. A kiváló borok és

35

gasztronómiai kínálat mellett a borút 14 tagja - bortermelők, borászok és
vendéglátósok, számos természeti, kulturális és szórakoztató programot kínál. A
kistérségben a szőlészetnek régre nyúló történelme és tradíciója van, ezen a
területen a fehér borok közül az Olasz rizling, a Chardonnay, a Szürkebarát és a
fehér Pinot, a Rajnai rizling és a Kraljevina uralkodik, míg megtalálható a Szilváni, a
Sauvignon, a sárga Muskotály és a Tramini is. A vörösborok fajtái közt a
legelterjedtebb a Kékfrankos, majd a vörös Pinot és a Kékoporto. Ennek a területnek
az őshonos fajtája a Kleščec, melynek újjáélesztése néhány évvel ezelőtt kezdődött
el.

Gasztronómiai kínálat
A prigorjei gasztronómiai kínálat sok elemében mind a mai napig a hagyományos
élelmiszereken és ételeken alapszik, melyek kialakulása messzire visszanyúlik a
történelemben. Az itteni éttermekben, a modern horvát konyha specialitásai
mellett, különböző házi jellegű ételkülönlegességek is megkóstolhatók, mint
például a IV. Béla szelet, pulyka mlincivel (tészta-féle), štruklji (egy fajta sós túrós
rétes), hajdina kása csülökkel és egyebek.
Különösen kiemelkedik a különböző helyi sajtok
kínálata: a füstölt sajtok, prgice (túróból készült kis
sajtkúpok), fűszeres és gyógynövényes sajtok, túró
tejföllel, csupán néhány termék a helyi sajttermelők
kínálatából, melyek eredeti recept, hagyomány és
minőség alapján készülnek.
További információval a régió étterem és
gasztronómiai kínálatát illetően a Križevci városi
Turisztikai Egyesület örömmel áll rendelkezésükre.

Kapcsolat
Križevci város
I. Z. Dijankovečkog 12
48260 Križevci
Tel: +385 48 681 411
E-mail: info@krizevci.hr
Web: www.krizevci.hr
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Križevci város T
urisztikai Egyesülete
Trg J. J. Strossmayera 5
48260 Križevci
Tel: +385 48 681 199
E-mail: tz@krizevci.hr
Web: www.tz-krizevci.hr

Kalnik település
Turisztikai Egyesülete
Trg Stjepana Radića 5
48267 Sveti Petar Orehovec
Tel: +385 99 2138 501
E-mail: tz@kalnik.hr

III. NAGYATÁD

1. Nagyatád és térségére jellemző természeti értékek
Nagyatád város Belső-Somogy szívében fekszik a Rinya
patak partján. Az ide látogatók ezen a tájon jelentős
szintkülönbségeket nem találnak, széles, lápos hátak,
tágas völgyek tájképe tárul a látogatók szeme elé. Síksági
jellege ellenére a táj felszínét dús növényzetű erdőségek
borítják, a terület mozgalmasságát növeli a számos völgy
és bennük folydogáló patak , melyeket égeres
galériaerdők kísérnek.
Ezen térségben található a Kárpát-medence legnagyobb
vidéki erdeje a Szentai-erdő, amelynek mélyén bújik meg
Magyarország egyik legrégibb természetvédelmi
területe, a természeti értékeiről híres Baláta-tó.
A Nagyatád környéki állatvilág rendkívül értékes, a
vadászok és a turisták számára egyaránt tartalmas
időtöltést kínál. A dús növényzetű, buja erdők
legjellegzetesebb nagyvadja a gímszarvas, de nagy számban megtalálhatók
dámszarvasok, őzek és vaddisznók is. A réti
sasok egyik legnagyobb hazai állománya is
ezen a tájon található.
N a g y a t á d o n n y u g o d t kö r n y e z e t b e n ,
évszázados vadgesztefenyák és örökzöldek
ö l é n t e r m á l - é s g y ó g y f ü rd ő vá r j a a
látogatókat, a település környékén található
a r b o ré t u m o k , k a s t é l y pa r ko k s z á m o s
famatuzsálemmel örvendeztetik meg az arra
járót.
Nagyatád és térsége bőven kínál aktív
pihenési lehetőséget, hiszen élővilágban
gazdag, számos, helyi és országos védelem
alatt álló természeti területtel, köztük
erdőkkel, vizes élőhelyekkel, gyalogos és
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kerékpáros túraútvonalakkal, erdei iskolákkal, bemutatóhelyekkel, valamint
kulturális értékekkel várja az idelátogató vendégeket. Természetbarátok, vadászok,
horgászok egyaránt találnak lehetőséget szabadidejük tartalmas eltöltésére.

2. Nagyatád természeti értékei
Csónakázó tó
A nagyatádi Csónakázó tó egy víztározó, amely a Rinya-patakkal és a Malomárokkal együtt kettéosztja a várost. A tavat sok helyen nádas, sás, gyékényes
szegélyezi, amely élőhelyet biztosít számos vízi és vízparti állatfajnak, úgy mint a
nádirigónak, a törpegémnek, a küszvágó csérnek. Elsősorban a horgászok élvezik a
tó gyümölcseit, ami a rendszeres haltelepítésnek köszönhető. A tavat szegélyező
töltéseken át nagy sétákat lehet tenni, télen pedig korcsolyázók százai lepik el a
jeget.

Nagyatád parkjai, helyi védett területei
A város nagy hangsúlyt fektet a helyi növényértékek védelmére. Ennek érdekében
egyes fákat, fasorokat védetté nyilvánítottak, megőrizve az utókor számára az
értékes ritkaságokat. Jelenlegi védett területek, növénycsoportok:
— Széchenyi park,
— Dózsa György úti vadgesztenye sor,
— Korányi utcai facsoport,
— Egykori szülőotthon platán és vadgesztenye fái.
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A park különféle sportolási, szabadtéri programok színhelyéül is szolgál és itt
található a városi gyógyfürdő is, ahol kültéri és fedett termálvizes fürdők várják a
gyógyulni és pihenni vágyókat.

Szoborpark és Látogatóközpont, Parkerdő
A város szélén, a Göröndi út és a Malom árkot kísérő erdősáv közötti lankás
területen található a város szoborparkja, ahol a közel 60 monumentális szobor
látványa feledhetetlen esztétikai élményt nyújt a látogatóknak. A Nagyatádi
Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep 1975-ben tartotta első alkotóidényét. Az eltelt
évek során számos szabad teret igénylő faplasztika született magyar és a világ
különböző országából ideérkező szobrászok munkája nyomán. A Szoborpark
területén helyezkedik el egy 200 m2 nagyságú kiállítótérrel rendelkező, korszerű
Látogatóközpontnak. Az épületben kialakított konferenciaterem lehetőséget ad
kortárs képzőművészeti találkozóknak, különböző rendezvényeknek, továbbá
szakmai konferenciáknak. A Parkerdő a Szoborparkkal szemközti területen
található túrázási, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva az érdeklődök számára.
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3. Térség természeti értékei
Kaszó
A Kárpát-medence legnagyobb síkvidéki erdejében bújik meg a természeti
értékeiről híres, 220 hektár nagyságú Baláta-tó hazánk egyik legrégebbi
természetvédelmi területe, amelyet 1942-ben nyilvánították védetté. Védettségét
gazdag növény- és állatvilága, illetve a jégkorszaki lápmaradvány megőrzése
indokolja. A tó lefolyástalan, vízutánpótlását kizárólag a csapadék biztosítja, ezért
vízszintje erősen változó. Területén jellemző növénytársulások a lebegő hínár
vegetáció úszó lápszigetekkel, a zsombékos, gyékényes ingólápok, a tőzegmohás
fűz ingólápok, a tőzegmohás égerlápok és a genyőtés cseres-tölgyesek. Flórája és
faunája egyaránt ritkaságokkal büszkélkedhet, a természetjárók itt megtekinthetik
többek között a rovaremésztő aldrovandát, tőzegepret, kárpáti sáfrányt, illetve a
fekete viperát, fekete gólyát, réti sast, barna réti héját.

A Kaszói Erdei vasút, amely Magyarország egyik legfiatalabb kisvasútja, a Baláta-tó
természetvédelmi területén halad át. A Kaszóból induló, izgalmas élményeket és
látnivalókat biztosító vasút végállomása Szenta, amely 8 km hosszú pályán
közlekedik a hét minden napján, az év minden szakában, de külön kiállásra is
lehetőség van. Ezen járatok a tónál állnak meg, ahol idegenvezetéssel látogatható a
madármegfigyelő torony és a Dr. Marián Miklós sétány.
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Kaszóban található egy Ökoturisztikai Látogatócentrum, amely a Belső-Somogyra
jellemző sajátos növény- és állatvilágot, valamint a jellemző természetes
élőhelyeket mutatja be, kiemelve a védett és ritka fajokat, a hazai regionális
jelentőségű természeti értékeket, valamint megismerteti az érdeklődőkkel az
erdészek és vadászok munkáját.

Somogyszob
Somogyszobon az év minden napján, több helyszínen várja az erdőkedvelőket az
Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ. Az udvaron hosszú sétaút vezeti körbe a
látogatót az erdő életét és az erdészethez köthető tevékenységeket bemutató Erdei
Iskola Tanösvényen. A tanösvény részeként hangulatos dísztó segít a vízi élővilág
bemutatásában.
Az Erdei Iskola egyik helyszíne a hangulatos erdei környezetben épült, Somogyszob
határában található Vackor Pihenőház. Innen indul a 6 km hosszú Vackor Erdei
Tanösvény, amelynek bejárása során megismerkedhetünk az erdei viselkedés
kultúrájával, az erdő növény- és állatvilágával, az erdő fejlődésével. Szintén itt
található a 20 hektáros Vadaspark, ahol a magyarországi nagyvadfajok figyelhetők
meg természetes környezetben. Az iskola másik helyszíne a szintén Somogyszobon
található Majorság, ahol őshonos magyar háziállatok bemutatója látható,
bepillantást nyerve életükbe.
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Lábod
A Petesmalmi Vidrapark egy természetvédelem alatt álló, turisták által is
látogatható tórendszer a Somogy megyei Lábod község közelében. 1998-ban nyílt
meg, 2012-ben megkapta az Örökségünk-Somogyország Kincse elismerést. A 14
tóból álló rendszer mintegy 170 hektáron terül el. Itt találkozik a tavi és az erdei
élettér, ennek köszönhetően rendkívül változatos az élővilága. A tórendszerben
számos vidra él, de azoknak a látogatóknak a kedvéért, akiknek a természetes
élőhelyükön nincs szerencséjük megpillantani őket, néhány példányt a bejárat
közelében egy külön kifutóban is bemutatnak. A látogatók számára 2005-ben egy
tanösvény került kialakításra, tájékoztató táblákkal és három megfigyelőkunyhóval.
A tanösvény végigjárása során megismerhető a vidrák életmódja és a halastavak
élővilága, többek között a helyben előforduló vízimadarak (gázlómadarak,
récefélék) és békák. A tórendszer mellett kiépített madárlesek különleges
élménnyel várják az ideérkezőket. A nádas területen énekes nádi madár, fekete rigó,
a szürke gém, védett réti sas, fekete gólya, cigányréce és jégmadár is látható.

A Lábod környékén található Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola egész évben fogadja
látogatóit. A hely varázsát a játékra csábító tágas udvar, a szabadtéri főző- és
pihenőhely, és nem utolsó sorban az érintetlen természeti környezet adja, ahol
lehetőség nyílik erdei barangolásra, az erdő, a természet ezernyi csodájának
megismerésére, a változatos növénytársulások, és a gazdag állatvilág
felfedezésére, valamint betekintést nyújt az erdészek hétköznapjaiba.
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Nagykorpád
A Nagyatádi Törökvár - Várdomb három
település határán fekszik a Szabási-Rinya nagy
kanyarulatánál. A Rinya mocsaras völgyéből
kiemelkedő várhely megközelítését három
irányból nehezítette meg a folyócska kiterjedt
mocsaras völgye és a domb meredek oldala. A
negyedik irányból többszörös árok- és
sáncrendszer védte, amelynek maradványai ma
is jól felismerhetők. A vár központi dombjából nő
ki évszázadok titkának őr zője, az óriás
nagykorpádi bükkfa. A két törzs összenövéséből
keletkezett rövid törzs kerülete alapján a
Dendrománia listája szerint országos második, Somogyországban az első
helyezett. A terület rendelkezik kialakított pihenőhellyel, esőbeállóval,
tűzrakóhellyel.
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4. Aktív pihenés
Gyalogos és kerékpáros túrázási lehetőségek
A természeti látnivalók és kisebb tájegységek,
települések egymáshoz viszonylagos közel
találhatóak, így rövidebb-hosszabb gyalogos és
kerékpáros túrával több tájegység is felfűzhető
egy kirándulás útvonalára. Túrázhatunk erdőnmezőn, homokos pusztán, tavak, folyók és
patakok partján, ahol az üdítő levegőt szinte a
bőrünkön át szívhatjuk magunkba, és közvetlen
közelből csodálhatjuk meg a növény- és
állatvilágot a természet részévé válva. Számos
gyalogos és kerékpáros túrázási lehetőséget
biztosítanak térségünk erdei, kialakított
tanösvényei, valamint a Rinya-patak környéke, mint például
—
—
—
—

Vackor tanösvény, Somogyszob (6 km);
Öregerdő tanösvény, Kaszó (1,5 km);
Kaszói kerékpárút: 14,6 km, 9,8 km, valamint 7,7 km hosszú túraútvonalak;
Belső-Somogyi nyolcas (Kiskör 47 km, 1 túranap; Nagykör 133 km, 2-3
túranap)
A térség központjából kerékpárral közúton
megközelíthetőek a szomszéd települések, és
azok látnivalói:
— Lábod-Petesmalmi

vidrapark: ~12 km;
— Kaszó: 12 km;
— Kisbajom: 23 km;
— Somogyszob: 9 km.
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Lovaglás
Nagyatádon és környékén - Homokpuszta, Nagyatád, Segesd, Szenta, Újkútpuszta
- számos lovastanya, lovasudvar biztosít rendkívül gazdag programkínálatot
minden korosztály, illetve fogyatékkal élő számára, ahol a lovaglás szerelmesei
szakképzett szakedzővel tanulhatnak lovagolni, de akár lovas túrákon is részt
vehetnek, tapasztalt vezetők segítségével. Szolgáltatásaik révén biztosított:
— lovas versenyeken való részvétel, illetve lovas versenyek rendezése,

—
—
—

—

ennek keretében lovas bemutatók tartása, rendezvényeken való
lovas közreműködés,
lovak bértartása,
lovas túrák szervezése,
gyógylovaglás és terápiás lovaglás biztosítása, ezáltal a fogyatékkal
élők komplex gyógypedagógiai, gyógytornászi és pszichológiai
kezelésének elősegítése,
természetjárás, nyári táborok szervezése, rendezése és
lebonyolítása.

45

Tavak, horgászati lehetőségek
Térségünk számos, horgásztóval rendelkezik, mint például a nagyatádi Csónakázótó, a háromfai horgásztó, a kutasi tó, a rinyaszentkirályi horgásztó, a hókamalmi
horgásztó és a gyékényesi halastavak. Tavainkon kívül rendkívüli horgászélményt
biztosít a Rinya patak is e sportág rajongói számára. Valamennyi horgászhelyen a
kezdő és profi horgászok kedvükre foghatnak pontyokat, amurokat, valamint
horgászhelyenként változóan egyéb halfajokat.

Erdei iskolák
Nagyatád térségében jelenleg 3 erdei iskola működik. Az erdei iskolában töltött idő
alatt a gyermekek aktív részvétellel, közvetlen tapasztalatszerzés, megfigyelés útján
jutnak a természettel kapcsolatos ismeretek birtokába, fedezhetik fel a természet
értékeit. Kiegészíthetik az iskolában megszerzett tudást, észrevétlenül mélyülnek
ismereteik és ébred fel bennük a felelősségtudat környezetük iránt. Az erdei iskola
célja az erdei életközösség, az erdei környezet, az erdei munkák, ezenkívül a
napszakok, az évszakok váltakozásának bemutatása természetes környezetében,
az erdőn.
— Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ, Somogyszob: Központi épület -

50 férőhely, étkező, kert, szabadtéri foglalkoztató; Vackor pihenő - 30
férőhely, étkező, nyári szállás, játszótér, foglalkoztató, erdei tanösvény,
csemetekert; Majorság - háziállat bemutató.
— "Sziágyi Erdei Iskola, Rinyabesenyő: 35 férőhely, szabadtéri főző- és
pihenőhely, melegítő konyha, étkező helyiség, tanterem és szabadtéri
fedett foglalkoztató.
— "Népi Hagyományőrző és Erdei Iskola, Kisbajom: 33 férőhely,
kempingezési lehetőség, kézműves foglalkozások.
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5. Gasztronómia, szállás, szolgáltatás
Nagyatádon és környékén a gasztronómiai élvezetek kedvelői is megtalálhatják a
kedvükre való szabadidő eltöltést. Nagyatádon és a szomszédos Ötvöskónyi
településen minden évben borverseny kerül megrendezésre a helyi termelők borai
számára. A szürethez, a borhoz kapcsolódóan a Szüreti Fesztivál immár
hagyományos rendezvény a városban. Nagyatádon Kertbarát kör működik,
összefogva és segítve a helyi kertészeket. Tarany községben a helyi buncek nevű
szőlőfajtából készül ízletes bor, és szintén ez a község az otthona a káposztaétkek
főzőversenyének.
Nagyatádon kellemes hangulatú, jó konyhájú kisvendéglők, kávézók, cukrászdák
várják a vendégeket. A szálláshelyek között minden igényt kielégítő a választék:
több csillagos szálloda, panziók, magánszállások, kemping is az ide látogatók
igényeit hivatottak kielégíteni.

Információk
Nagyatád és térsége turisztikai látnivalóiról, aktuális programokról,
szolgáltatásokról az alábbi elérhetőségeken találhatnak további információkat:
Nagyatád Város
Önkormányzata
Cím: 7500 Nagyatád,
Baross G. u. 9.
Tel.: +36/82/504-500
e-mail:
varoshaza@nagyatad.hu
Web: www.nagyatad.hu

Nagyatádi Kulturális
és Sportközpont
Cím: 7500 Nagyatád,
Nagy Imre tér 1.
Tel.: +36/82/553-320
e-mail:
muvelodesihaz@nagyatad.hu
Web: www.nksk.hu

Nagyatád-Rinyamente
TDM Egyesület
Cím: 7500 Nagyatád,
Széchenyi tér 7.
e-mail:
nagyatad.tdm@gmail.com
Web: www.nagyatadtdm.hu
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Poglavlje I.
Tekst: Grad Križevci
Prijevod (HR-HU): Spes d.o.o.

I. Fejezet
Szöveg: Križevci város
Fordítás (HR-HU): Spes d.o.o.

Poglavlje II.
Tekst i fotografije: Krunoslav Đurec
Prijevod (HR-HU): Spes d.o.o.

II. Fejezet
Szöveg és foto: Krunoslav Đurec
Fordítás (HR-HU): Spes d.o.o.

Poglavlje III.
Tekst: Nagyatád Város Önkormányzata
Fotografije: Nagyatád Város
Önkormányzata, Kaszó Zrt., Mocz és
Társa Magánerdészet, Sefag Zrt., Detrich
Miklós, Varga-Kéri Éva
Prijevod (HU-HR): Commerce Agent Bt.

III. Fejezet
Szöveg: Nagyatád Város
Önkormányzata,
Fotó: Nagyatád Város Önkormányzata,
Kaszó Zrt., Mocz és Társa
Magánerdészet, Sefag Zrt., Detrich
Miklós, Varga-Kéri Éva
Fordítás (HU-HR): Commerce Agent Bt.

Grafičko oblikovanje i tisak brošure:
Gravis d.o.o.
Izdavač: Grad Križevci
1. izdanje: rujan 2014.

Ova brošura je izrađena uz financijsku potporu
Europske unije. Sadržaj brošure je isključiva
odgovornost glavnog korisnika Grada
Križevaca i projektnog partnera Grada
Nagyatada i ni u kojem se slučaju ne može
smatrati da nužno odražava stavove Europske
unije i/ili Upravljačkog tijela.
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Grafikai tervezés és a kiadvány
nyomtatása: Gravis d.o.o.
Kiadó: Križevci város
1. kiadás: 2014. szeptember

Ez a brosúra az Európai Unió anyagi
támogatásával készült. A kiadvány
tartalma Körös város, a projekt vezető
kedvezményezettje, és a projekt partner,
Nagyatád kizárólagos felelőssége és
semmi esetre sem tekintendő úgy, hogy
az feltétlenül tükrözi az Európai Unió
és/vagy az irányító testület nézeteit.
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