
Csokonyavisonta és környéke látnivalók, programok 

Barcs 

Kis-Bók http://www.barcs.kornyeke.hu/latnivalo/4843_KisBok  

Szép környezetben elterülő horgászhely. Barcsról a 6-os úton Pécs felé kijőve a 

városból a vasúti átjáró után jobbra letérve aszfalt úton lehet elmenni a Horgász 

Tanyáig 

Dráva Múzeum  http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=576  

A Dráva Múzeum helytörténeti tárgyi és dokumentációs gyűjteménye elsősorban 

Barcsra vonatkozó anyagot őriz. Jelentős szerepet kapnak a jelen dokumentumai is: 

barcsi cégek, intézmények és családok iratanyagai 

Nagyatád, Városi Múzeum   http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=812  

A város legújabb kulturális intézménye dr. Mike Imre, egykori közjegyző családi 

házában kapott helyet, amely az 1920-as évek végén épült, s a város 

központjában, a Széchenyi téren áll (régi nagyatádiak a mai napig is csak "Mike-

ház"-ként emlegetik). 

Szigetvár  http://www.szigetvar.hu/?latnivalok 

Vár    

A vár alaprajza a többszöri átalakítás ellenére még ma is jellegzetesen képviseli a 

XVI. századi földvárak típusát. A négy olasz bástyaszerű és a mintegy 6 méter 

magas és 3 méter széles várfalak 6 katasztrális hold, szabálytalan négyszög alakú 

területet zárnak körül. A várfalak mellett keletről, nyugatról, délről széles 

földtöltések emelkednek, majdnem a falak magasságáig. Az északi oldalon 

kazamaták húzódnak. A déli várfal közepén nyitott, íves párkányzatú pavilon 

emelkedik. A bástyákat a törökök építették a vár elfoglalása után. A délkeleti 

bástya 1573-ban épült Szokoli Musztafa budai pasa anyagi támogatásával.    

 

Szulejmán szultán dzsámija 
A dzsámi téglalap alaprajzú. Egykori felszerelésekhez tartozott a szószék is. A 

dzsámi Mekka felé néző oldalán látható a kőkeretben foglalt, valamikor csempével 

borított, szalaktit boltozatú imafülke, az úgynevezett mihrab. 

Ali pasa dzsámija 
Az Ali pasa dzsámi, mai néven Szent Rókus templom, a Zrínyi téren található. A 

dzsámi 1588-89-ben épült tölgyfacölöpökre. A törökök kiűzését követően a római 

katolikus plébániatemplommá alakították át, majd 1788-ban a Szent Rókus 



tiszteletére szentelték fel. Az átalakításkor eltüntették az imafülkét, elbontották Ali 

pasa sírkápolnáját, és előcsarnokkal, karzattal, szentéllyel bővítették. 

Ferences templom 
A Ferences templomot Páduai Szent Antal ferences szerzetes tiszteletére szentelték 

fel. A barokk templom az 1736-ban épült, a város egyik török dzsámija helyén. 

Országos viszonylatban is kiemelkedő művészi értékű a templom hármas barokk 

oltára, s védett a sekrestye 1770-ben készült bútorzata is 

A Ferences Rendház (mai zeneiskola) 
A ferences templomhoz csatlakozó rendház 1740-ben épült barokk stílusban. A 

ferences szerzetesek a kertjükben termelték meg az élelmüket. Jelmondatuk volt: „ 

Imádkozz és dolgozz!”. Az eredetileg 2 épület felső emeletét 1830-ban lebontották. 

Jelenleg az épületben működik a Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

A hangulatos, zárt udvarában évente több koncertet rendeznek. 

Karavánszeráj 
Más néven Várospince, Török ház, a XVI. században épült. 

Sóház 
Más néven Fehér-ház, Postakocsi- állomás 1790 körül épült. 

Turbéki templom 
Turbéki templom Szigetvár városának külterületén, a városközponttól mintegy 3 

km távolságra található. 

 

A következő oldalon még több környékbeli látnivalókat találhatnak 
 http://www.utazzitthon.hu/csokonyavisonta-kornyeken-program-latnivalo-szallas-ajanlo-30km.html  

 

 

 

 
 


