SZÉCHENYI-KASTÉLY

A Széchenyi család nagycenki birtoka
a 19. századi modern magyar nemzet
születésének egyik meghatározó hely
színe, ahol nemzetformáló és korszak
alkotó gondolatok születtek. A legna
gyobb magyar valamikori lakhelyén
lépten nyomon erezni lehet a reformkorl
elegancia emelkedettségét, a nemzet
építő magasztos eszmék és a gyakorlati
megvalosítasok tettekre késztető ere
jét, a Széchenyi-életmű máig ható erejét.
A Széchenyi-kastélyegyüttes és parkja
Nemzeti Emlékhely. A nagycenki Széché
nyi-örökség további helyszínei a Hársfa
sor, a Szechényi-mauzóleum, a lovarda
a Széchenyi-szellemiséget hitelesen
megjelenítő emblematlkus helyek. Min
denkinek érdemes felkeresni a zarándok
helyet, amelynek „különös sajátossága,
hogy minden idők minden magyarja szá
mára mond valami olyant. ami az elet
lenyegebe vág.~
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A SZÉCHENYI CSALÁD CÍMERÉT A LÁNCHÍD
BUDAI HÍDFŐJÉNÉL, A JOBB OLDALI OROSZLÁN
ALÁTT IS MEGTÁLÁLJÁTOK.
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Kiscenki üt 3.
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FESTETICS-KÁSTÉLY

Fertő—Hanság
Nemzeti Park,
Lászlómajor

Esterházy-kastély,
Fertőd

A FESTETICS-KASTÉLY PARKJA
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET.

A KÖZELBEN
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Csodobogyós
barlang,
Balatonederics
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Folly Arborétum,
Badacsonyörs
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KALANORA FEL
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Nagycenk,

+3699 360 023

szechenyiorokseg.hu

84-es út

KALANIJRA FEL, MAGYARORSZÁG!

TUDTAS?

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum öt
epületben hat állandó klállítást mutat
be. A 18. század közepétől folyamatosan
épülő, bővülő kastély 200 éven keresztül
a Festetics család tulajdona volt. Építé
sét Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben.
Többszöri átalakítások során mai for
máját 1883 és 1887 között, Festetics (II.)
Tasziló idejében nyerte el. A kastélypark
ban található a pálmaház és a madárpark
valamint a hintóklállításnak helyet adó
korábbi kocsiház. A park hátsó kijáratá
val szemben pedig a vadászati múzeum
és a történelmi modellvasút kiállítás
tekinthető meg. Az Amazon Ház Láto
gatóközpontban a főúri utazási módokat
ismerhetitek meg. A kastély enteriőrkiál
lításának eredeti vagy korhűen rekonst
ruált belső terei a 18—19. századi főúri
életformát mutatják be. A kastély legna
gyobb értéke Magyarország egyetlen
epen maradt fóúrl magánkönyvtára több
mint 80ezer kötettel.
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8360 Keszthely,

Aktuális nyltvatartás

Keszthely,

+3683 31419

Kastély utca 1.

a honlapon.

Tapolcal út, 8360

hellkonkastely.
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FORGÁCH-KASTÉLY
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TUDTAD?

AZ 1456-OS ÉVSZÁM A TÖRÖKÖK ELLENI
EGYIK LEGNÁGYOBB GYOZELMÜNKRŐL
A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADALRÓL IS HÍRES,
Ipolytarnóci
Osmaradványok
Természetvédelmi
Terület
„

Á KÖZELBEN

Hollókői
Falumúzeum
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3170 Szécsény,
Ady Endre út 7.

Sze—Cs, V: 10—16 óráig
P—Szo: 10—18 óráig

KUBINVI FERENC MÚZEUM
Szécsény már a 14. század végén is rendel
kezett egy várral, amelynek még Mátyás
király is a vendege volt — első említése
1456-ból való. A Forgách család azonban
az 1700-as évek közepén egy barokk kas
telyt emeltetett ide, bár az egyik észak
nyugati falnál még ma is láthatjuk a vár
maradványát. A birtok hosszú időn át örök
lődött a családban: először a Pulszky. majd
a Lipthay család tulajdonában volt, ezután
a magyar államhoz került. Az 1800-as évek
ben épült parkja ma természetvédelmi terü
let. korábban vlszonttöbb hektáron angolpark terült el itt, a szokásos romantikus
kialakításjegyeben műbarlang, mürom,
aranyhalas tó és vízesés tarkította. A kas
télyban 1973-tol múzeum működik, amely a
híres 1848-as szabadságharcos, politikus,
régész és termeszettudós, Kubinyl Ferenc
nevét viseli. Az épületet 2005-ben újították
fel, de hamarosan ismét megújul. Állandó
kiállításán Nógrád megye történelméről és
régészeti emlékeiről tudhattok meg többet.
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-pecsételőheiv

-KEDVEZMÉNY
Szecsény,

+3632 370143

Salgótarjani ut

kubinyimuzeum.hu

MINDEN JEUYIÍPUSBÚL-1O%

‚1~~

I’~

4.

Sopron
—

Pannon ia

Hote

meW

91

q

S

