Útvonalunk jelképének a tengelice madarat választottuk.

Zöldút a kúriák mentén

TENGELIC

Zöldút a kúriák mentén – egye-

di útjelzőkkel kijelölt úthálózat, amely a forgalmas közúttól elszakadva összeköti
településünk csodálatos látnivalóit, felfűzi a szép tájképi részleteket, természeti és
kulturális örökségünk értékeit.
Az útvonal gerincét településünk történelmét idéző kúriák és
kastélyok alkotják. Ennek kialakulásában a múlt szerepe jelentős: a község történetében
mérföldkő volt, amikor az
1700-as évek elején Gindly
Urbán Fülöp és Gindly Balázs Ferdinánd győri tőzsérek adományként kaptak I.
Lipót osztrák császártól, mintegy 15000 hold területet.
A legenda szerint, Gindly annyi
földet kapott, amennyit napkeltétől napnyugtáig lovon körbe
tudott járni, és kötéllel be
tudta keríteni. A legenda
egy másik változata körbeszántásról szól. Ez az óriási
birtok házasságok és öröklődések révén több uradalomra
szakadt, melynek nyomán kúriák és kastélyok épültek a településhez tartozó területeken.

A kastélyok körül gazdag

természeti környezetet alakított ki egykor gazdája.
Felsőtengelicen található
Benyovszky-kastély angolpark jellegű növénygyűjteményt az 1800-as évek vége
táján telepítették, ma védettség

alatt áll: kalábriai fenyőire méltán büszkék lehetünk, hiszen
ezek hazánkban egyedül itt
találhatók.

A

Közép-Tengelicet
Csapó Dániel hozományul
kapta, amikor feleségül vette
Gindly Katalint, ekkor már állt
a kápolna és egy kúria. A kastélyt
1819-1820 között Csapó Dániel
építtette, klasszicista stílusban
Pollack Mihály tervei alapján.

A

park kialakítására a
kúria elkészülte után került
sor. Csapó Dániel a kor divatjának megfelelően angolparkot
alakítatott ki. Palántákat hozatott
német földről és a közeli parkokból, erdészetekből, a régebbi
szebb fákat is megtartotta.
Nemcsak a parkot fásította,
hanem a futóhomok megkötésére fenyveseket is telepített.

E

gyedülálló a település határában található spárgaültetvény,
mely főként a termőre fordulás
időszakában érdekes látvány.

De ez csak pár érdekesség

azon látnivalókból, mely a
zöldút mentén Önt is várják!

A zöldút kínálta látnivalók

felfedezését az út 3 pontján megtalálható térképi
ábrázolások, az útvonal
mentén elhelyezett útjelző oszlopok és a látnivalókat bemutató szöveges
tájékoztató táblák együttesen segítik. Az út mentén
pihenőhelyek is találhatóak.

A

földutak használhatóságát az időjárás is
befolyásolja. Ha esős
időszak vagy hosszabb
csapadékmentes időszak
után, kisebb gyerekekkel
indulunk zöldutas túrára,
érdemes előtte megnézni
az utak állapotát. Kellemes
túrázást, élményteljes felfedezést kívánunk!

