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Igen?

Akkor kiadványunk, amelyet most la  -
poz   gatsz felidézi mindazokat az em-
lé ke ket, amelyeket itt gyûjtöttél ma gad-
ba. A dél-zalai táj harsogó-lágy zöldjét, 
a szelíd-vad dombokat, az eny he-me re-
dek lejtõket, a forrásokkal, pata kokkal 
szabdalt, tavakkal tar kí  tott völ gyeket, a 
dombok közül elõbúvó falvak ka rak te-
res báját, az itt élõk ven dég fogadó sze-
re  tetét és barát sá gát.

„Isten hozott nálunk!”-köszöntöttek. 

„Isten veled!”-búcsúztak Tõled.

Nem?

Akkor kiadványunk eléd tárja a dél-
 za lai táj mindazon szépségét, amely ért 
érdemes lesz ide látogatnod. A dombok-
völgyek növényben, állatban gazdag 
erdõit, a semmibõl elõbúvó források, 
patakok, tavak tiszta vizét, az egy-
más ba kapaszkodó, s hozzánk ide 
ve zetõ utak lankáit és emelkedõit, ahol 
ba kan  csodat vagy biciklidet nyûvöd 
majd, esetleg lóhátra vagy szekérre 
ülsz, és onnan csodálod a tájat. Ha el-
jössz, megtapasztalod kistérségünk 
ven  dég  sze re tetét, élvezheted étkeit és 
borait, s elmerengsz a népdal sorain: 
„A zalai zöld erdõben születtem…”

Mi barátként fogadunk: „Isten ho-
zott!”

K E D V E S  B A R Á T U N K !
Jártál már nálunk?

Légy a vendégünk!

Lieber Freund!
Warst Du schon mal bei uns?

Ja?

Dann lässt unser Heft, das Du jetzt durchblätterst 
alle Deiner Erlebnisse anklingen, die Du damals 
hier gesammelt hast. Das knall-sanfte Grüne der 
Süd-Zalaer Landschaft, die mild-wilden Hügel, 
die sanft-schrägen Anhänge, die durch Quellen 
und Bächer durchzogenen und durch Seen 
gefärbten Täler, den charakteristischen Reiz der 
aus den Hügeln hervorrückenden Dörfer, die 
Gastfreundschaft und Liebe der Einheimischen. 
„ Willkommen bei uns“- „Gott sei mit Dir“-hiess 
ihre Begrüssung.

Nein?

Dann präsentiert unser Heft die Schönheit der 
Süd-Zalaer Landschaft, wegen der es sich lohnt, 
hier herzukommen. Wegen der pfl anzen- und 
tier reichen Wälder, der Hügel und Täler, des 
klaren Wassers der aus dem Nichts aus-
brechenden Quellen, Bächer und Seen, der 
Wiesenhänge und Anstiege der zu uns führenden 
Wege, wo Du Deine Wanderschuhe abnutzt oder 
Dein Fahrrad zerfährst oder vom Pferd oder 
Kutsche aus die Landschaft bewunderst. Wenn 
Du uns besuchst, wirst Du die Gastfreundschaft 
unserer Region kennen lernen, kannst die 
Speisen und Weine geniessen und lässt Deine 
Gedanken über die Zeilen des Volkliedes 
schweifen: „ Ich bin im grünen Zalaer Wald 
geboren...“ Wir em pfan gen Dich als Freund: 
„Willkommen bei uns!“ 

Sei unser Gast!
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lyan kistérséget mutatunk be Neked, 
amely bár ismerõs minden ízében, 
mégis új számodra.

Át erdõn mezõn
Induljunk magasról:

A Bocska  közeli hangulatos erdõk jó 
kirándulási lehetõséget nyújtanak. Itt 
található a megye legmagasabb pontja, 
a 283  méter magas Isten dombja.

Közel van hozzá Magyarszerdahely és 
Magyarszentmiklós, éppen csak lesza-
ladsz hozzájuk a völgybe. Innen csak 
átlépsz Kacorlakra, megnézed a régi 
parasztházakat és rövid túra után 
beérsz Pölöskefõre. A Pálffy-kúria kert-
jében lévõ hatalmas platánok alatt akár 
el is ücsöröghetsz.  Zalaszentbalázson 
elgondolkodsz a Puszta–tetõ elnevezés 
eredetén, közben Börzöncére érsz, 
ahol szép panorámát nyújt a környezõ 
festõi táj. Jó idõben  láthatod innen a 
Badacsonyi hegyet is.

A „mintha már” érzés ott motoszkál 
ben ned, amikor végigmész falvaink 
ut cá in, járod az erdõket,  kóstolod a for-
rás  vizet, eszed a túrós rétest.

Ismered a nótát? „A zalai zöld erdõben 
születtem, dajkám sem volt, mégis föl-
ne velődtem...”

Erdõben bõvelkedünk. Minden falu mö-
gött ott magasodnak a „hegyek”, szõ-
lõvel beültetett déli lankák, és az egyre 
nagyobb teret elhódító, vadban bõvel-
kedõ bükkösök, tölgyesek. A szelíd-
gesztenyék ligetei tele madár-zsivajjal, 
a fenyõk, cserjék alja, fûben megbúvó 
csiperkével, keserûgombával, fenyõ al-
jával, és a fenséges vargányával. 

Javaslom, induljunk neki a falvaknak, 
néz zünk körbe, mi mindent látunk: me-
hetünk gyalog, biciklivel, ’ne adj Isten’ 
lóháton vagy szekérrel, - mindenképpen 
aján lom, hogy ne hozz magaddal túl 
sok holmit. Megtalálsz mindent út köz-
ben, amire szükséged lehet: ha meg-
éheztél étellel, ha megszomjaztál itallal 
kínálunk.

O
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ir stellen Dir eine Region dar, die Dir vermeintlich in 
allen ihrer Details bekannt ist, jedoch trotzdem auch 
immer etwas Neues für Dich parat hält.

Durch Wald und Feld

Legen wir von der Höhe los!

Die stimmungsvollen Wälder in 
der Nähe von Bocska bieten gute 
Ausfl ugs möglichkeiten. 

Hier liegt der höchste Punkt des 
Komitats, der 283 m hohe Isten 
dombja (Hügel des Gottes). Zu in 
seiner Nähe, im Tal liegenden 
Dörfern Magyarszerdahely und Ma-
gyar szentmiklós kannst Du einfach 
herunterlaufen. Von hier springst 
Du einfach nach Kacorlak, um Dir 

die alten Bauernhäuser anzu sehen. 
Nach einer kurzen Wande rung 
kommst Du in Pö löskefő an. Unter 
den grossen Platanen im Gar ten 
der Pálffy-Kurie kannst Du ein 
bisschen verweilen.

In Zalaszentbalázs denkst Du ein 
wenig über der Herkunft des 
Namens Puszta-tető (Heidengipfel) 
nach. Inzwischen erreichst Du 
schon Börzönce, wo die malerische 
Landschaft ein herrliches Pano-
rama bietet. Bei schönem Wetter 
kannst Du von hier aus sogar den 
Badacsonyer Berg sehen.

Das Gefühl „als ob“ bohrt Dir schon im Kopf, wenn Du 
durch die Strassen unserer Dörfer streifst, im Wald 
wanderst, das Quellenwasser trinkst und den Quarkstrudel 
kostest. Kennst Du das Lied: „ Ich bin im grünen Zalaer 
Wald geboren, ich hatte keine Amme, trotzdem bin ich 
gross geworden.“

Wir sind reich an Wäldern reich. Hinter jedem Dorf 
erheben sich „Berge“, mit Wein bepfl anzte Wiesenhänge 
und die immer mehr an Boden gewinnenden, wildreichen 
Buchen- und Eichenwälder. Die Edelkastanienwaldstücke 
voll von Vogelgezwitscher, das Unterholz der Wälder und 
Gebüsche mit dem sich im Gras versteckenden Erd-
schwamm, Pfefferschwamm und köstlichen Steinpilz.

Ich schlage vor, wir machen uns auf den Weg in die Dörfer 
und schauen, was alles so zu sehen ist:

Wir können unseren Weg zu Fuß, mit dem Fahrrad 
allenfalls zu Pferde oder mit der Kutsche zurücklegen - 
auf jeden Fall empfehle ich Dir, nicht all zu viele Sachen 
mitusch leppen. 

Unterwegs fi ndest Du alles, was Du brauchen könntest. 
Wenn Du hungrig und durstig wirst, werden Dir Speisen 
und Getränke angeboten.

W
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Amikor Hahótot körbejárod, örülsz, 
hogy nem gyalog, hanem biciklivel 
jöttél az ország leghosszabb falujába,  
mert így hamarabb érsz át Felsõrajkra, 
hogy lásd a rajki várat.

A várban akár szalonnát is süthetsz, 
vagy megnézhetsz egy lovas jelenetet, 
ha éppen egy kulturális programba 
csöppensz. Innen átruccansz az „alsó” -
Rajkra, s elgondolkodsz rajta, merre 
vedd utad: ajánlom neked, keressük fel 
elõször Kilimánt, majd dimbek-dombok 
során Kerecsenyben álljunk meg pihe-
nõre. Itt megnézheted a ’kisállatkert’ 
õs honos, s betelepült lakóit. Ha sátrad 
van, táborozz le néhány napra a helyi 
kempingben. Ideális kiindulópontja 
lesz ez a kis falu környékbeli baran-
golásaidnak. Innen rövid idõ alatt  – de 
nem könnyû úton – elérhetsz szinte 
minden érdekességet, látnivalót, fi nom-
ságot, amit a környék kínál Neked. 

A Pogányvári hegyen bekopogtathatsz 
a pincészetbe, de ne idõzz túl sokáig, 
bármilyen fi nom a kínálat! Orosztony-
ban az Örömhegyi kilátó megmászása 
vár rád, – hidd el, a látvány megéri!

Leereszkedve erdõk között megbúvó 
aprócska falvak várnak Nagyrada, Nagy-
bakónak, Zalasárszeg, Zalaszentjakab, 
’Szabar’, ide majd még visszatérünk, és 
eliszogatunk a pincéikben. Ha Nagyba-
kónak környékén jársz mindenképpen 
keresd fel (mondom, fel, de inkább le 
kell, hogy ereszkedj majd) a Kõszikla-
szurdokot, amely a kistérség egyik 
rendkívül érdekes természeti képzõd-
ménye. Újudvar – Gelse felé véve az 
irányt a kéktúra, – s számos más –, a 

kistérséget behálózó  útvonal kínálja 
magát Neked, hogy úgy járhasd körbe 
településeinket, mint a mesebeli ván-
dor legény: bakanccsal a lábadon, pogá-
csával a tarisznyádban, forrásvízzel a 
kulacsodban. 

Szoros hegy, Öreghegy, Isten hegy, hegy, 
hegy, hegy… 

A hegy megnevezés talán kicsit túl-
zásnak tûnik számodra, ha a Bakony-
ból jössz hozzánk vendégségbe, de Ba-
rá tom, ha az Alföld szülötte vagy, bi-
zony hegynek látod õket! 

Homokkomárom, Hosszúvölgy, Fûz-
völgy 2-300 lelkes apró falvai is szõ-
lõhegyek között bújnak meg. A  kék 
túra útvonal Zsigárd majorban meg-
pihenõ túrázója Sormás felé veheti az 

irányt, elnézhet Eszteregnye gyümöl-
csösei felé, vagy Szepetneknek ered, 
amit akkor ajánlok különösen, ha pecáz-
ni is szeret. Így ide majd ajánlómban a 
vizek témánál térjünk is vissza!

Ha még nem ismered Nemespátró ne-
mesi eredetének történetét, minden-
képpen térj le erre, s ha már itt vagy 
csak egy ugrás Surd, Belezna, s kicsivel 
odébb Liszó. Zsúpos pincék, platánsor, 
parkerdõ, források és vadak várnak itt.

Közel van Nagykanizsa is. Ha biciklivel 
érkezel a Balatonról, a vasútállomásról 
indulj neki bátran egy térképpel felsze-
relve, kizárt, hogy eltévedj nálunk. 

Mondanám, hogy a várost is kerékpáron 
járd be, s ajánlok is neked látnivalókat 
Kanizsán, ahova minden „gõzös jön”. 
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Wenn Du in Hahót, dem längsten Dorf 
des Landes Deine Dorfbesichtigung 
been det hast, bist Du froh mit dem 
Fahrrad unterwegs zu sein und so 
kommst Du auch schneller nach 
Felsőrajk, um Dir die Burg in Rajk 
anzusehen. In der Burg kannst Du sogar 
Speck braten, oder Dir eine Pferdeszene 
angucken, wenn Du gerade  in ein 
Kultur programm hereinschneist.

Von hier aus springst Du in Alsórajk 
und überlegst Dir, wohin Dein Weg 
weiterführen sollte? Ich empfehle Dir, 
zuerst  das Dorf Kilimán aufzusuchen, 
und dann später durch Hügel gewan-
dert in Kerecseny eine kleine Pause 
einzulegen. Hier kannst Du Dir 
die einheimischen und angesiedelten 
Bewoh ner „des kleinen Zoos“ ansehen. 
Wenn Du ein Zelt dabei hast, kannst 
Du es für ein paar Tage auf dem 
hiesigen Zeltplatz aufschlagen. Dieses 
Dorf gilt als guter Ausgangspunkt für 
Deine in die Nähe führenden Wande-
rungen. Von hier aus kannst Du schnell 
– aber nicht auf einfachen Wegen- alles 
Interessantes, Sehenswürdigkeiten und 
Feinigkeiten erreichen, was Dir die 
Umgebung zu bieten hat.

Auf dem Pogányvárer Berg kannst Du 
in die Weinkellerei einkehren, aber ver-
weile nicht zu lange trotz des feinen 
Angebotes!  In dem Dorf Orosztony er-
wartet Dich das Besteigen des Öröm-
hegyer Aussichtsturmes, glaub mir, es 
lohnt sich wegen des Ausblickes!

Bergab triffst Du  die sich im Wald 
versteckenden Dörfer wie Nagyrada, 
Nagybakónak, Zalasárszeg, Zalaszent-
jakab, „Szabar“- hierher kehren wir 

noch zurück und trinken eine in ihren 
Kellern.  Wenn Du Dich in der Nähe 
von Nagybakónak  aufhältst, suche auf 
jeden Fall die Felsenschlucht auf, 
eine der äusserst interessanten 
Naturbildungen der Region auf. Wenn 
Du Richtung Újudvar-Gelse weitergehst, 
bieten sich zahlreiche, die Region 
durchkreuzende Touren, unter anderem 
die blaue Tour, damit Du unsere 
Siedlungen wie der Wanderbursche 
aus dem Märchen: in Wanderschuhen, 
mit „Pogatsche“ in Deinem Beutel, mit 
Quellenwasser in Deiner Gurde 
besuchen kannst.

Szoros hegy (Enger Berg), Öreghegy 
(Altberg), Istenhegy (Gottesberg) Berg, 
Berg und Berg.....

Wenn Du aus dem Bakony Gebirge zu 
uns kommst, fi ndest Du vielleicht die 
Benennung „Berg“ ein bisschen über-
trieben, aber wenn Du auf der Tiefebene 
geboren bist, erscheinen Dir diese 
Erhebungen tatsächlich als Berge. 

Die 2-3oo Bewohner zählenden, kleinen 
Dörfer wie Homokkomárom, Hosszú-
völgy, Fűzvölgy verstecken sich auch 
zwischen Weinbergen. Der im Gehöft 
von Zsigárd eine Pause einlegende 
Wanderer der blauen Tour kann seinen 
Weg Richtung Sormás fortsetzen, die 
Baumgärten in Eszteregnye angucken 
oder -wenn er gerne angelt, empfehle 
ich besonders- nach Szepetnek weiter-
zulaufen. Hierher kommen wir noch 
beim Thema Gewässer zurück.

Auf jeden Fall besuche das Dorf 
Nemespátró (Adelpátró), wenn Du die 
Geschichte seiner adeligen Herkunft 
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Most azonban azt ajánlom keresd fel a 
kistérség déli csücskében Sand, Miháld, 
Pat településeket, hogy újabb erdõ 
részletekben, szõlõhegyekben gyönyör-
ködhess. 

Túrák a Dél-Zalai kistérségben
• A Kanizsa vár török alóli felszabadításának és 

Thury Györgynek, a vár leghíresebb kapitá-
nyának az emlékére minden év áprilisának 
elsõ szombatján kerül megrendezésre 1990 
óta. Rajthelyek: Zalakaros, Galambok, Gelse, 
Nagykanizsa/Palin. (Négyévente ismétlõdik a 
rajthely kitûzõ) Táv: 30-40 km között (vál-
tozó). 

• Teljesjesítménytúrák a Rockenbauer Pál emlék-
úton Zalában: minden év augusztusának elsõ 
hétvégéjén, szombaton. 

• 40 km-es túra: Rajt: Nagykanizsa, Dr Mezõ 
Ferenc Gimnázium. Útvonal: Nagykanizsa – 
Homokkomárom – Oltárc (vadászház) – Bör-
zönce szõlõhegy – Hahót. Táv: 42.5 km. 
Szintkülönbség: 550 m. Szintidõ: 10,5 óra. Cél: 
Általános Iskola, Hahót. Szolgáltatások: Oltár-
con és a célban tea vagy üdítõ és vajaskenyér. 

• 130 km-es túra:  Rajt és cél: Nagykanizsa, Dr 
Mezõ Ferenc Gimnázium. Útvonal: Nagykanizsa 
– Homokkomárom – Oltárc (vadászház) – 
Börzönce szõlõhegy – Hahót – Söjtör – 
Pusztaszentlászló – Pusztaederics – Rádiháza 
– Szentpéterfölde – Torhai forrás – Bázakerettye 
– Buda fapuszta – Kistolmács – Valkonya – 
Homok komárom – Nagykanizsa. Táv: 125,2 km. 
Szintkülönbség: 2400 m. Szintidõ: 32,5 óra. 
Szolgáltatások: A következõ ellenőrzõpontokon 
tea vagy üdítõ és vajaskenyér: Hahót 40 km, 
Rádiháza 59 km, Kistolmács 91 km, Valkonya 
100 km, Nagykanizsa 130 km. Csomagszállítást 
olyan formában vállalunk, hogy az elõre elké-
szített és felcímkézett (név és ellenőrzõpont 
neve) csomagokat a következõ ellenõrzési 
pontokra szállítjuk: Hahót 40 km, Rádiháza 59 
km, Bázakerettye 83 km, Kistolmács 91 km, 
Valkonya 100 km, Homokkomárom 112 km. 

Innen keressük fel a hajdan híres mezõ-
várost, Zalakomárt, és ha kedved úgy 
hozza, nézzük meg a közeli kápolna-
pusztai bivalyrezervátumot. Komolyan 
mondom, isteni pofákat találhatsz 
közöttük!
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empfehle Dir Sehens würdigkeiten in 
Kanizsa, wohin laut des Liedes „jede 
Lok fährt.“

Jetzt aber richte Deinen Weg in die im 
Südwinkel der Region liegenden 
Siedlungen Sand, Miháld und Pat, 
um weitere Wälder und Weinberge 
bewundern zu können.

Von hier suchen wir das einst als 
Marktfl ecken bekannte Dorf Zalakomár 
auf und wenn Du Lust hast, kön nen 
wir das Büffelreservat in dem nahen 
Kápolnapuszta besichtigen. 

Wenn man so sagen darf, fi ndest Du 
echt gute Typen dabei!

noch nicht kennst. Und wenn Du schon 
da bist, ist es nur ein Sprung nach Surd, 
Belezna und ein bisschen weiter Liszó. 
Hier fi ndest Du Erdkeller mit Strohdach, 
Platanenalleen, Parkwälder, Quellen 
und Wilde.

In der Nähe befi ndet sich auch die 
Stadt Nagykanizsa. Wenn Du mit dem 
Fahrrad von Richtung Balaton 
ankommst, beginne Deine Stadt-
rundfahrt mit einer Stadtkarte in der 
Hand aus gehend vom Bahnhof. Dass Du 
Dich verfährst, ist aus geschlossen. Ich 
würde Dir vorschlagen, die Stadt auch 
mit dem Fahrrad zu befahren und 
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Ha Miháld vagy Kisrécse környékén 
jársz, mindenképpen ülj lóhátra, vagy 
válaszd a lovaskocsikázást, mint a kör-
nyék felfedezésének egy kellemes lehe-
tõségét. A Miháld környéki szelídgesz-
tenyések és a közeli horgásztó biztosan 
rabul ejtenek tavaszi / õszi pompájuk-
ban.

Kisrécse nem csak a lovasoknak, s lova-
ik  nak ad helyet, hanem az évente két 
alka lommal megrendezésre kerülõ 
nem   zet közi alkotótábornak, a „Mûvész-
telepnek” is. 

Kendli-majorban szállás- ’koszt- kvár-
tély’ mellett „Élõ parasztmúzeum” vár 
Téged is a lovas vendégek között. Kis-
récse után rögtön Nagyrécse felé for-
dítsd lovad fejét, az itt élõk meglásd 
milyen vendégszeretõ emberek! 

Vendégszeretetnek híjában kistérsé-
günk ben sehol sem leszel, ezt bizton 
állítom. 

Nagyrécse környékén keresd  fel Csapit, 
Zalasárszeget, Zalaújlakot, Galambokon 
pedig térj be a falu közepi tájházba,  ér-
demes!

Lovaglásaid során ajánlom keresd fel a 
kistérségben most alakuló Naturpark 
tele püléseit, mindenütt gyönyörû ter-
mészet, pihenõhelyek, jó borok, kedves 
emberek fogadnak. 

Zalakaros környékén mindenképp ér-
demes nyeregben maradnod. Ha gyakor-
lott lovas vagy, ajánlok fi gyelmedbe 
néhány lovas túra útvonalat, amit akár 
lovaskocsin is bejárhatsz, ha borkós-
tolóval akarod összekötni a kirándu-
lást.

Lovaglás, Lovasiskola: 
• Zalakaros-Behiák: Lovaglás kezdõknek futó-

száron, haladóknak tereplovaglás, kocsikázás, 
évente díjugrató verseny

• Zalakaros Lovasiskola: Fülöp Csaba 
Tel: 30/3374--135

• Miháld: Rácz István Tel.: 93/367-061; Hári Gábor 
Tel.: 93/367-031; Takács János 93/367-001

• Pötréte: Varga Józsefné Szabadság u. 6. Tel.: 
93/354-176

Lóháton
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Zu Pferde
Wenn Du Dich in der Nähe von  Miháld oder Kisrécse 
aufhältst, setze Dich aufs Pferd oder 

wähle auf jeden Fall die Fahrt mit der Pferdekutsche als 
angenehme Möglichkeit der Entdeckung dieser Gegend. 
Die Edelkastanienwälder  um Miháld und der in der Nähe 
liegende Fischteich fesseln Dich durch ihren Frühlings- 
oder Herbstglanz.

Kisrécse gilt nicht nur als Gastgeber der Reiter und ihrer 
Pferde, sondern auch als der des internationalen Künstler-
lagers namens „Künstlerkolonie“, das zweimal im Jahr 
verans taltet wird. 

Im Kendli-Gehöft erwartet auch Dich unter den Reitergästen 
ein „lebendiges Bauernmuseum“ mit Unterkunft. Nach 
Kisrécse kannst Du den Kopf Deines Pferdes gleich in 
Richtung Nagyrécse drehen, um die Gastfreundschaft der 
Einheimischen erleben zu können. Im Bereich Gast-
freundschaft kommst Du bei uns in unserer Region 
nirgendwo zu kurz, kann ich Dir versprechen.

In der Umgebung von Nagyrècse suche die Dörfer Csapi, 
Zalasárszeg, Zalaújlak  und Galambok auf. In Galambok 
besich tige das Heimathaus, man sagt, es lohnt sich.

Bei Deinen Reitertoueren kehre in die Siedlungen des jetzt 
entstehenden Naturparkes ein, überall empfangen Dich 
wunderschöne Landschaften, Raststätten, gute Weine und 
nette Leute.

In der Nähe von Zalakaros lohnt es sich, im Sattel zu 
bleiben. Wenn Du schon ein geübter Reiter bist, kann ich 
Dir ein paar Reiterwege empfehlen, die Du auch mit der 
Pferdekutsche befahren kannst, wenn Du den Ausfl ug mit 
einer Weinprobe verbinden möchtest.

• Reiten, Reiterschulen:
• Zalakaros-Behiák: Reiten für Anfänger an der Leine, für Fortgeschrittene 

Geländereiten, Kutschfahrt, jährlich  Preisreiten

• Reitschule Zalakaros: Fülöp Csaba Tel: 30/ 3374-135

• Miháld, Rácz István Tel: 93/ 367-061; Hári Gábor Tel: 93/ 367-031; 
Takács János 93/ 367-001

• Pötréte: Varga Józsefné Szasbadság u. 6. Tel: 93/ 354-176
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Ha a lovaglást már meguntad, – csak 
ked ves almás-deresed meg ne tudja! – 
ajánlom fi gyelmedbe a biciklit, mint 
másik aktív kikapcsolódási lehetõséget. 
Falvaink között olyan kisforgalmú uta-
kon közlekedhetsz, amelyeket mintha 
direkt a Te biciklid alá szántak volna. A 
földutak ugyan embert próbálóbbak, 
de ha edzésben vagy, nem fognak ki raj-
tad. Völgybe le - dombra fel, erdõn -
réten át. Inkább ne siess! Ráérõsen 
tekerj. Ajánlok fi gyelmedbe néhány 
biciklis útvonalat.

Nagykanizsától Dél-nyugatra
• Nagykanizsa – Sormás – Szepetnek – Nagyka-

nizsa; Táv: kb. 20 km

• Nagykanizsa – Bajcsa – Fityeház – Murakeresztúr 
– Molnári – Semjénháza – Szepet  nek  – Nagyka-
nizsa; Táv: kb. 35 km

• Nagykanizsa – Miklósfa – Mórchelyi halastavak 
– Bajcsa (kb. 3 km jól járható földút) – Fityeház 
– Mura keresztúr – Semjénháza – Szepetnek 
– Nagy kanizsa; Táv: kb. 36 km

• Nagykanizsa – Szepetnek – Semjénháza – Petri-
vente (kb. 3 km jól járható földút) – Szuloki tó 
– Petrivente – Szepetnek – Nagykanizsa; Táv: 
50 km

Nagykanizsától Észak-keletre
• Nagykanizsa – Sormás – Homokkomárom – (kb. 

5 km jól járható földút) – Hosszúvölgy – Zsigárd 
(kb. 3 km jól járható földút) – Nagykanizsa; Táv: 
kb. 25 km

• Nagykanizsa – Szepetnek – Sormás – Homok-
komárom (kb. 5 km jól járható földút) – Hosszú-
völgy – Zsigárd (kb. 3 km jól járható földút) – 
Palin – Nagykanizsa; Táv: kb. 30 km

• Nagykanizsa – Sormás – Eszteregnye (kb. 2 km 
jól járható földút) – Obornak – Márki rét (kb. 1 
km jól járható földút) – Vár domb (kb. 1 km jól 
járható földút) – Bocska – Magyarszerdahely – 
Újudvar – Nagykanizsa; Táv: kb. 35 km

• Nagykanizsa – Újudvar – Kacorlak – Pölöskefõ 
– Börzönce – Bucsuta – Oltárc – Obornak (kb. 4 
km jól járható földút) – Eszteregnye – Sormás 
– Nagykanizsa; Táv: kb. 48 km

Nagykanizsától Észak-nyugatra
• Nagykanizsa – Újudvar – Tv-torony – Nagybakó-

nak (kb. 2 km jól járható földút) – Nagyrécse – 
Nagy kanizsa; Táv: kb. 30 km

• Nagykanizsa – Újudvar – Gelse – Kilimán – 
Orosz tony – Zalaszabar – Garabonc – Zalakaros 
– Galambok – Nagykanizsa; Táv: kb. 56 km

• Nagykanizsa – Galambok – Zalakomár – Kápol-
na  puszta Bivalyrezervátum – Balatonmagyaród 
(Kis-Balaton Kányavári-sziget) – Zalavár – Zala-
karos–Galambok–Nagykanizsa; Táv: kb. 71 km

Nagykanizsától Dél-keletre:
• Nagykanizsa – Bagola – Miklósfa (Parkerdõ) 

– Nagy ka nizsa; Táv: kb. 18 km

• Nagykanizsa – Csótó – Csákányháza – Kisfakos 
– Sand – Miháld – Zalaszentjakab – Galambok 
– Kisrécse – Nagykanizsa; Táv: kb. 40 km

Zalakaros környékén:
• Kis-Balaton körül (30 km): Zalakaros – Zala-

komár – Bivalyrezervátum – Ba  la ton   magyaród 
– Kányavári-sziget – Zalavár – Zalaszabar – 
Nagyrada – Garabonc – Zala karos

• Nagykanizsa felé: Zalakaros – Galambok – 
Nagyrécse – Nagykanizsa – Gelse – Kilimán 
– Orosz tony – Zalaszabar – Nagyrada – Gara-
bonc – Zalakaros

• Somogyi dombok felé: Zalakaros – Galambok 
– Zalaszentjakab – Miháld – Pat – Inke – Iha ros-
berény – Nagykanizsa – Nagyrécse – Galambok 
– Zalakaros

Információ: Kanizsa Sportegyesület, 8800 
Nagykanizsa, Ifjúság u. 21.; Honlap: http//:
kanizsase.fw.hu; E-levél: kse@freemail.hu; 
Strausz Ferenc 06-20-9444-005

-és ami még kellhet: 
Schwinn-Csepel Kerékpárszaküzlet - Túrabolt 
Nagykanizsa, Huszti tér 1. Tel.: 93/320-628

Bringán
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Auf dem Fahrrad 

Wenn Dir das Reiten schon langweilig 
geworden ist – nur Dein lieber Apfel-
grauer (Pferde-rasse) sollte davon 
nichts erfahren – möchte ich Dich aufs 
Fahrrad aufmerksam machen, als eine 
andere Weise der aktiven Erholung. 
Zwischen unseren Dörfer kannst Du 
auf solchen verkehrsarmen Strassen 
verkehren, die gerade unter Dein 
Fahrrad passen. Die Feldwege sind 
härtezehrend- gebe ich zu- aber wenn 
Du ein trainierter Fahrer bist, können 
sie Dich nicht unterkriegen. Bergab, 
bergauf, Durch Wald und Feld. Es ist 
besser, wenn Du Dich nicht beeilst! 
Fahre in aller Musse! Ich empfehle Dir 
ein paar Fahrradtouren:
• Von Nagykanizsa aus Richtung Süd-

westen
• Nagykanizsa– Sormás– Szepetnek– Nagykanizsa 

Strecke:ca 20 km

• Nagykanizsa– Bajcsa– Fityeház– Mura  ke resztúr 
– Molnári – Semjénháza – Szepetnek – 
Nagykanizsa Strecke: ca 35 km

• Nagykanizsa– Miklósfa– Fischteiche in Móra-
hely– Bajcsa (ca 3 km gut befahrbarer Feldweg) 
– Fityeház –  Murakeresztúr – Semjénháza – 
Szepetnek – Nagykanizsa Strecke: ca 36 km

• Nagykanizsa– Szepetnek– Semjénháza–  Petri-
ven te (ca 3 km gut befahrbarer Feldweg)–  See 
in Szulok– Petrivente– Szepetnek– Nagykanizsa 
Strecke: ca 50 km

• Von Nagykanizsa aus Richtung Nord-
osten

• Nagykanizsa– Sormás– Homokkomárom (ca 5 
km gut befahrbarer Feldweg)– Hosszúvölgy– 
Zsigárd (ca 3 km gut befahrbarer Feldweg)– 
Nagy kanizsa Strecke. ca 25 km

• Nagykanizsa– Szepetnek– Sormás– Homok ko-
má rom (ca 5 km gut befahrbarer Feldweg)– 
Hosszú völgy– Zsigárd (ca 3 km gut befahrbarer 
Feldweg)–Palin–Nagykanizsa Strecke. ca 30 km

• Nagykanizsa– Sormás– Eszteregnye (ca 2 km 
gut befahrbarer Feldweg)– Obornak–  Márki-
Wiese (ca 1 km gut befahrbarer Feldweg)– 
Várdomb (Burghügel) (ca 1 km gut befahrbarer 
Feldweg) Bocska– Magyarszerdahely–  Újudvar  
– Nagykanizsa Strecke. ca 35 km

• Nagykanizsa– Újudvar– Kacorlak– Pölöskefő– 
Börzönce– Bucsuta– Oltárc– Obornak (ca 4 km 
gut befahrbarer Feldweg)– Eszteregnye– 
Sormás–  Nagykanizsa Strecke. ca 48 km

• Von Nagykanizsa aus Richtung Nord-
westen

• Nagykanizsa– Újudvar– Fernsehturm–  Nagy ba-
kónak (ca 2 km gut befahrbarer Feldweg)– 
Nagyrécse– Nagykanizsa Strecke: ca 30 km

• Nagykanizsa– Újudvar– Gelse– Kilimán– Orosz-
tony– Zalaszabar–  Garabonc–  Zalakaros– 
Nagyka ni zsa Strecke: ca 56 km

• Nagykanizsa– Galambok– Zalakomár– Kápolna-
puszta, Büffelreservat–  Balatonmagyaród (Kis- 
Balaton, Kányavárer Insel) Zalavár– Zalakaros 
– Galambok– Nagykanizsa; Strecke:ca 71 km

• Von Nagykanizsa aus Richtung Südosten

• Nagykanizsa– Bagola– Miklósfa (Parkwald) 
Nagy  kanizsa Strecke: ca 18 km

• Nagykanizsa– Rudelsee– Csákányháza– 
Kisfakos– Sand– Miháld– Zalaszentjakab– 
Galambok – Kisrècse– Nagykanizsa; Stracke: 40 
km

• In der Umgebung von Zalakaros:
• Um den Kis-Balaton (30 km)

• Zalakaros– Galambok– Zalakomár– Kápolna-
puszta, Büffelreservat – Balatonmagyaród 
(Kis -Balaton, Kányavárer Insel)– Zalavár– Zala-
szabar – Nagyrada – Garabonc–  Zalakaros

• Richtung Nagykanizsa: Zalakaros– Galambok– 
Nagyrécse– Nagykanizsa– Gelse– Kilimán–  
Orosz tony– Zalaszabar– Nagyrada – Garabonc 
– Zalakaros

• Richtung Somogyer Hügel: Zalakaros – 
Galam bok – Zalaszentjakab – Miháld – Pat – 
Inke– Iharosberèny – Nagykanizsa – Nagyrécse– 
Galambok– Zalakaros

• Und was man noch eventuell braucht:

  Schwinn-Csepel Fahrrad-und Wanderfach-
geschäft Nagykanizsa Huszti Platz 1. 
Tel: 93/ 320-628
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Ahol erdõ van, ott vad is terem! Ahol 
vad van, ott a vadász is megjelenik. 
Nem tudom, hódolsz-e ennek a szenve-
dély nek, mindenesetre ha puskával 
jössz vagy anélkül,  ajánlom fi gyelmedbe 
vadásztársaságainkat, és vadainkat:
gím szarvas állományunk messze földön 
híres. A megye legnagyobb trófeái a mi 
erdeinkbõl kerültek ki. Vadászházaink 
minden kényelemmel felszereltek, ha 
úgy döntesz, hogy egyikükben szállsz 
meg éjszakára, jól választasz. A kistér-
ségben több vadásztársaság is várja a 
vendégeket. Keresheted képviselõiket 
Pötrétén, Zalaszentbalázson, Nagykani-
zsán, Liszón. 

Vadat láthatsz és szállást kaphatsz 
Surd, Eszteregnye, Újudvar, Miháld 
településeken is.

Vadásztársaságok címe, elérhetõsége:
• Hubertus Vadásztársaság, Nagykanizsa  Nyírfa 

u. 11/1 8800

• Kürtös-menti Vadásztársaság, Zalaszentbalázs 
Kossuth u. 169. 8772

• Pacsai Vadásztársaság, Pötréte Vasút u. 2. 

• Galamboki Kis-Balaton Vadásztársaság, Zala-
karos Petõfi  u. 1. 30/858-53-20 (gímszarvas-õz, 
vaddisznóvadászat, hajtóvadászat, apróvad-
keresõ)

• Zalaerdõ Rt. 8801 Nagykanizsa, Pf. 201.  
Tel.: 93/500-206

• Kisberkes Vadásztársaság Murakeresztúr Alkot-
mány u. 25.

• Hunor 2000 Vadásztársaság, Nagykanizsa Felsõ-
erdõ u. 36.

Vadász-horgász Bolt 
Nagykanizsa, Eötvös tér 23. Tel.:93/311-065

Tavasz Horgászbolt Nagykanizsa, Teleki u. 66.

Vadászházak: 
Pötréte, Újudvar, Liszó, Bajcsa, Hosszúvölgy, 
Zalakaros, Obornak

Magaslesen
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Auf dem Hochstand

Wo es Wälder gibt, dort fi ndet man 
auch Wilde! Wo es Wilde gibt, dort 
erscheinen auch die Jäger! Ich weiss 
nicht, ob Du dieser Leidenschaft frönst, 
aber egal ob Du uns mit oder ohne 
Gewehr besuchst, mache ich Dich auf 
jeden Fall auf unsere Jagdgesellschaften 
und Wilde aufmerksam. Unser Rot-
hirsch bestand ist weltweit berühmt. 
Die grössten Trophäen unserer Region 
stammen aus unseren Wäldern. Unsere 
Jagdhäuser sind sehr gut ausgestattet, 
so entscheidest Du Dich richtig, 
wenn Du in irgendeinem eine Nacht 
verbringst. In der Kleinregion erwarten 
mehrere Jagdgesellschaften die Gäste. 
Ihre Vertreter fi ndest Du in Pötréte, 
Zala szentbalázs, Nagykanizsa und 
Liszó.

Die Wilde und Übernachtungsmög lich-
keiten fi ndest Du auch in Surd, 
Eszteregnye, Újudvar und Miháld.
• Die Adressen der Jagdgesellschaften:
• Hubertus Jagdgesellschaft 8800 Nagykanizsa 

Nyirfa str. 11/1

• Kürtös-menti Jagdgesellschaft 8772 Zalaszent-
balázs  Kossuth Str. 169

• Pacsaer Jagdgesellschaft, Pötrète Vasut Str. 2. 

• Galamboker Kis-Balaton Jagdgesellschaft 
Zalakaros Petöfi  Str. 1. Tel. 30/ 858-53-20, 
(Rothirsch, Reh-, Wildschweinjagd, Hetzjagd 
und Klein wildsuche) 

• Zalaerdő AG, 8801 Nagykanizsa Pf: 201 
Tel: 93/500-206

• Kisberkes Jagdgesellschaft Murakeresztúr 
Alkotmány str. 25

• Hunor 2000 Jagdgesellschaft 8800 Nagykanizsa 
Felsőerdő Str. 36.

• Jagdhäuser: Pötréte, Újudvar, Liszó, Bajcsa, 
Hosszúvölgy, Zalakaros, Obornak, Liszó

• Jagd und Anglergeschäft:
Nagykanizsa Eötvös Platz 23. Tel:311-065
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Kis és nagyobb vizekben, patakokban, 
vízfolyásokban és tavakban is bõvel-
kedünk. Horgászok, pecások bátran 
kereshetnek bennünket, szebbnél-
szebb tavak kínálják a pontyot, csukát, 
kárászt, compót, sügért. Ha minden 
horgásztavunkat fel akarod keresni, 
akkor bizony nem egy hétre leszel a 
vendégünk!

Kezd a tavak sorát a pötrétei horgász 
tavakkal! Tõzegkitermelés után feltelt 
tavak kínálják magukat a pecázás sze-
rel meseinek. A tavak melletti nádasban 
a közeli Kis-Balaton madárvilága csi vi-
tel. A tavakból találsz ’pontyost’ és 
’csukást’, aszerint, hogy melyikre 
"hegyezed" a pecád. A tóparton kem-
pingezhetsz, a faluban horgászbolt 
kínál mindent, amire egy pecás csak 
vágyhat. A falubeli horgászegyesület a 
tó gondozása mellett gondoskodik  az 
ide érkezõ vendégek kiszolgálásáról is. 
Külön ajánlom fi gyelmedbe a pötrétei 
tavak tavirózsáit, ritka csodái a ter mé-
szetnek! 

Nagykanizsa a város széli Csónakázó-
tó hoz várja a pecásokat. Kellemes, 
szép kör nyezet, és nyugalom amire itt 
talál hatsz.

Surd nemcsak csemetekertjérõl ismert, 
hanem horgászati lehetõségérõl is.
Belezna, Szepetnek víztározó-horgász-
tavai közel vannak a városhoz, oda 
csak átruccansz a Csónakázó-tó mellõl. 
Kíváncsian várom, hol akad a botod 
végére nagyobb hal!

Zalamerenye és Miháld szintén várja a 
pecásokat, az utóbbi helyen a turista- 
szálló konyhájában vagy a szabadban is 
elkészítheted a halvacsorádat.

Horgásztavaink mellett külön felhívom 
fi gyelmedet a Kis-Balaton különleges 
növény- és állatvilágára. Balatonmagya-
ródon járva mindenképpen szánj idõt 
erre, nem bánod meg, ha pecabotodat 
egy idõre pihenteted.   

Horgászat, és víziturizmus
• Miháld: telepített tó; egész évben horgászható, 

nyitva: H-P: 6.00-22.00h.; Szo-V Jegyváltás: 
Miháld Vegyesbolt Dózsa Gy. u.

• Galambok: intenzíven telepített tó; Horgász-
ható máj.1.-nov.30.; Jegyváltás:  naponta 6-22 óra 
között

• Kis-Balaton: részben telepített tó, egész évben 
horgászható; Horgászati területek: Garabonc 
– Babos sziget – Hévízi árok – Kányavári sziget; 
Jegyváltás: déli oldal – Nagyradai Horgász 
Egyesület, Nagyrada

• Pötréte: részben telepített tavak; Információ: 
Tóth Gyula, Horgász egyesület elnöke – Hor-
gász bolt, Pötréte

• Murakeresztúr:  vadvízen, bányatavakon

• Szepetnek: 23 hektárnyi vízfelületen horgász-
paradicsom

• Belezna - Surd: horgásztó

• Nagykanizsa: Csónakázó-tó

• Zalamerenye: horgásztó

Vízből nem árt a sok
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Vom Wasser kann man nie genug 
bekommen

Wir sind reich auch an kleineren- grösseren Ge wässern, 
Bächern, Wasserläufen und auch Seen. Die Angler 
können ruhig zu uns kommen, die schönen Teiche 
bieten Karpfen, Hechte, Steinkarpfen, Schleien und 
Barsche. Wenn Du alle Teiche auf suchen möchtest, musst 
Du Dich sicher länger als eine Woche bei uns aufhalten!

Beginne Deinen Besuch an den Fischteichen in Pötréte. 
Hier stehen nach Abschluss des Torfabbaus aufgefüllte 
Teiche zur Verfügung der Liebhaber des Angelns. Im 
Schilf am Teich zwitschern die Vögel der Wasserwelt 
vom Kis-Balaton. Bei den Teichen fi ndest Du spezielle 
nur mit Karpfen oder mit Hecht, es liegt nur an Dir, 
worauf Du scharf bist. Am Ufer kannst Du Dein Zelt 
aufbauen, im Anglergeschäft im Dorf fi ndest Du alles, 
wonach sich ein Angler nur sehnen kann. Der Anglerverein 
im Dorf pfl egt den Teich, ausserdem sorgt er auch für 
die Bedienung der hierher kommenden Gäste. Versäume 
nicht, Dir die Seerosen auf den Teichen von Pötréte 
anzu sehen, sie gelten als seltene Wunder der Natur.

Nagykanizsa erwartet die Angler mit dem Rudelsee am 
Rande der Stadt. Angenehme, schöne Landschaft und 
Ruhe fi ndest Du hier. 

Das Dorf Surd ist nicht nur Durch seine Baumschule, 
sondern auch seine Angelmöglichkeiten bekannt. Die 
Stau- und Angelseen von Szepetnek befi nden sich in der 
Nähe der Stadt Nagykanizsa, spring einfach rüber! Ich 
bin gespannt, wo Du den grössten Fisch an Deiner Rute 
hast. Auch Zalamerenye und Miháld erwarten die Angler. 
In der Küche der Jugendherberge vom letzten genannten 
oder im Freien kannst Du Dein Fischabendessen 
zubereiten.

Ausser auf unsere Angelteiche möchte ich Dich auf die 
besondere Flora und Fauna vom Kis-Balaton aufmerksam 
machen. Wenn Du in Balatonmagyaród bist, nimm Dir 
Zeit dafür! Du wirst nicht bereuen, dass Deine Angelrute 
solange ihre Ruhe hat.

• Angeln und Wassertourismus

• Miháld: angelegter See. Geöffnet im 
ganzen Jahr Montag-Freitag 6.00-22.00 
Kartenkauf im Lebensmittelgeschäft 
in Miháld, Dózsa Gy. Str.

• Galambok: intensiv angelegter Angel-
teich, von 01. 05.- 31. 11. des Jahres zu 
angeln. Kartenkauf täglich von 6.00-
22.00.

• Kis-Balaton: teilweise angelegter See., 
im ganzen Jahr angelbar. Angel-plätze: 
Garabonc Insel Babos, Hévizer Graben, 
Insel Kányavár. Kartenkauf an der 
Südseite bei dem Nagyradaer 
Angelverein in Nagyrada.

• Pötréte: teilweise angelegter See. 
Information:  bei dem Vorsitzenden 
des Angel-vereins, Tóth Gyula, im 
Angelgeschäft in Pötréte.

• Murakeresztúr: auf Wildwasser und 
Baggerseen. 

• Szepetnek: Anglerparadies auf einer 
Wasserfl äche von 23 Hektar. 

• Belezna-Surd: Angelteich

• Nagykanizsa. Rudelsee

• Zalamerenye: Angelteich
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A falvainkban, erdõinkben járva a tavak 
mellett szinte mindenütt találkozol 
forrásokkal, kisebb patakokkal, víz fo lyá-
sok kal. Nagy folyónk a vad, gyors sod-
rású Mura. Aki a szelíd hullámú tavak 
mellõl a Mura vízéhez érkezik, egészen 
más élményben lesz gazdag. Arra 
kérlek, óvatos légy! 

A helyi öregek bot helyett  a varsát és a 
merítõhálót használják, amikor a Mura 
vizébõl akarnak jó ízû halat fogni. A 
Mura mellett Murakeresztúron pihenj 
meg, és nézd meg arra járva a részben 
feltárt Zrínyiújvárat. Ha nem a Zrínyi 
kút vizére vágysz, akkor borral megkí-
nálnak a helyi pincékben.  

Egészen másfajta kikapcsolódási lehe-
tõséget kínál neked Zalakaros, ahol 
szintén vízre találsz. A Kis-Balaton 
közeli kisváros a Balatontól is csak 25 
km-re van. Nevét, és hírét  a nemzetközi 
viszonylatban is rangos gyógyfürdõje 
adja. 2307 méterrõl feltörõ gyógyvíze 
mozgásszervi és vegetatív idegrendszeri 
panaszaid, valamint sérüléseid utókeze-
lésére kiválóan alkalmas. 

A gyógycentrum mellett élményfürdõ, 
sport- és gyermekmedencék is várnak, 
családoddal együtt. Zalakaroson szállo-
dák, üdülõk, panziók, kempingek és 
magán szálláshelyek kínálják magukat, 
csak rajtad áll, hogy melyiket válasz-
tod.

Zalakaros sokszínû programokat kínál 
Neked, de innen indulva és ide érkezve 
bejárhatod a kistérség egészét is akár.    

Zalakaros, Mura
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Zalakaros 
und der Fluss Murau
Wenn Du Dich in unseren Dörfern und 
Wäldern auf den Weg machst, fi ndest 
Du neben den Seen auch zahlreiche 
Quellen,  kleinere Bächer und Wasser-
läufe. Zu unseren grossen Flüssen 
gehört auch die wilde, schnellzügige 
Murau. Wer von den sanften Wellen der 
Seen kommt, gewinnt ein ganz anderes 
Erlebnis. Ich bitte Dich, vorsichtig zu 
sein!

Wenn die einheimischen Alten gut-
schmeckende Fische aus dem Wasser 
der Murau fangen wollen, benutzen sie 
ausser der Rute die Fischreuse und das 

Senknetz. An der Murau lege eine 
kleine Pause in Murakeresztúr ein, um 
Dir die teilweise aufgedeckte Zrínyi-
Burg anzusehen. Wenn Du nicht aufs 
Wasser aus dem Zrínyi-Brunnen Lust 
hast, dann wird Dir in den heimischen 
Kellern Wein angeboten.

Eine ganz andere Form der Erholung 
bietet Dir Zalakaros, wo Du auch 
Wasser fi ndest. Die Kleinstadt in der 
Um gebung vom Kis-Balaton, liegt auch 
vom Balaton nur 25 km weit entfernt.  
Seinen Namen und Ruf hat es seinem 
auch weltweit anerkannten, noblen 
Thermalbad zu verdanken. Das 
aus einer Tiefe von 2307 Meter 
aufbrechende Heilwasser eignet sich 

ausgezeich net für die Behandlung der 
Beschwerden der Bewegungsorgane 
und des vege tativen Nervensystems, 
sowie für die Nachbehandlung der 
Verletzungen.

Deine Familie erwarten neben dem 
Heilzentrum auch ein Erlebnisbad, 
Kinder- und Sportbecken. In Zalakaros 
befi nden sich Hotels, Erholungsheime, 
Pensionen, Zeltplätze und private Unte
rkunfts möglichkeiten; wofür Du Dich 
entscheidest, liegt allein nur an Dir. 
Zalakaros bietet Dir ein vielseitiges 
Programm, kann aber sowohl der 
Ausgangspunkt als auch das Ziel Deiner 
Wanderungen zur Entdeckung der 
ganzen Region sein.
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"... akad még bor számomra valahol..."

Miután a tájnak, azt bejárva gyalog, 
lóháton vagy biciklivel már jó ismerõse 
lettél, hogyan is ismerhetnéd meg job-
ban az itt élõ embert, mint ha beülsz 
pincéjébe egy pohár borra, vagy meg-
kóstolod az itteni fi nom étkeket, ami-
ket vendéglátóid a Te szájad íze szerint 
alakítottak. 

Amikor túrázásaid során a falvakat, 
szõlõhegyeket jártad, gondolom itt-ott 
már becsábultál valamelyik hegyi  gaz-
da invitálására a pince hûsébe.  "A jó 
bor itatja magát" –tartja a mondás 
(tapasztalatom szerint oldja a nyelvet, 
s fűti a testet is), hát ne utasítsd vissza, 
és a jófajta házi kolbászt sem, amivel a 
gazda kínál!

Mindenütt találsz szõlõhegyet, boros-
pincét, jó gazdát, fi nom bort. 

Ajánlok fi gyelmedbe néhány helyet, 
ahol már „múltja” van a bornak: 

Eszteregnye, Murakersztúr környékén 
bátran térj be egy kis borkóstolóra a 
pin cékbe! Kerecseny, Orosztony mellett 
a pogányvári szõlõhegy pincészete ide-
gen forgalmi szezonban külön rendez-
vényeket tart a borkedvelõknek. 

Gara boncon a Kránicz–borház tart bor -
kós  to lókat, Zalakaroson forgalmas bor-
utca és látványos szüreti vigalom várja 
a vendégeket. Zalaszabar borai kiválók. 
A múlt század végén a Budavárban 
rendezett borvilágversenyen a szabari 
bor aranyérmet nyert. 

Szabaron a borkultúrához kötött ren-
dez vényeket szerveznek, bor- és falu-
napon lehet gyönyörködni a szõlõhegyi 
panorámában a Bán-pince elõtt. 

Nagyrada szõlõhegyét mindenképpen 
keresd fel, amikor a Kis-Balaton környé-
kén jársz. Homokkomárom borvidéke 
számos érmes bort adott már az évente 
ismétlõdõ borversenyeken. 

Öblítsük le az út porát
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Spülen wir den Staub des 
Weges ab

„Irgendwo gibt es noch Wein für mich.....“

Inzwischen bist Du schon ein guter 
Kenner der Landschaft geworden, hast 
Du sie zu Fuss, zu Pferde oder mit dem 
Fahrrad entdeckt, aber wie könntest 
Du besser den hier lebenden Menschen 
kennen lernen, indem Du seinen 
Keller besuchst oder seine Speisen 
kostest, die er nach Deinem Geschmack 
zubereitet hat.

Ich bin mir sicher, dass Du während 
Deiner Wanderungen in Dörfern und 
auf Weinbergen schon von ein paar 
Wirten in die Kühle ihrer Keller gelockt 
wurdest. Der gute Wein lässt sich 
trinken- sagt der Spruch. (Meinen 
Erfahrungen nach löst er die Zunge 
und heizt den Körper). Und weise die 
hausgemachte Wurst, die Dir der Wirt 
bietet nicht zurück.

Überall fi ndest Du Weinberge, Wein-
keller, gute Wirte und gutschmeckenden 
Wein.

Hiermit empfehle ich Dir ein paar 
Dörfer, wo der gute Wein schon „eine 
Vergangenheit“ hat: In der Umgebung 
von Eszteregnye und Murakeresztúr 
kehre zur Weinprobe in die Keller ein! 
In der Touristen-Saison werden in 
Kerecseny und Orosztony von der 
Kellerei des Weinberges von Pogányvár 
verschiedene Veranstal-tungen für die 
Weinliebhaber organi siert. In Garabonc 
veranstaltet das Kránicz-Weinhaus 
Weinproben, in Zalakaros erwarten die 
Gäste eine ver kehrs rege Weinstrasse 
und ein spektakulärer Weinlese -
Umzug. Die Weine von Zalaszabar 
schmecken ausgezeich net. Ende des 
letzten Jahrhunderts holte der Szabarer 
Wein an der in der Budaer Burg 
stattgefundenen Weinweltmeister-
schaft eine Goldmedallie.  
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A komáromi szõlõhegyen érdemes be-
tér ni a Tislér-pincébe, ahol a tulajdonos 
saját kézzel faragott pince bútorai 
mellett lehet kortyolni a fi nom bort.  
Homokkomáromhoz közel van a 
nagykanizsai szõlõhegy, ahol szintén 
rangos borversenyeken mérik össze a 
jó borok zamatát a förhénc-hegyi gaz-
dák. Itt is állj meg borútad során! S ne 
feledkezz meg Magyarszerdahely, Ma-
gyar szentmiklós, Zalaszentbalázs, Ha-
hót, Gelse szõlõsgazdáiról, bátran ke-
resd fel õket, hogy egy kis házi kolbász 
s füstölt szalonna mellett borozgatva 
meghallgasd a bor születésének törté-
netét.    

Falusi vendégfogadók:
• Belezna:  -Pécsi József; Kossuth u. 48.; Tel.: 93/377-353

• Felsõrajk: -Göttinger Zsolt; Szabadság u. 68.

• Galambok:  -Fehér Zoltánné; Honvéd u. 24.; Tel.: 93/358-517

-Györe László; Petõfi  S.út 6.; Tel.: 93/358-333

-Horváth György; Tavasz út 18/a; Tel.: 93/358-598 

-Horváth László; Honvéd út. 26.; Tel.: 93/358-570

-Pelczer Antal; Hegyalja u. 7.

• Garabonc: -Bálint Dezsõné; Fõ út. 76.; Tel.: 30/9474-226

-Bohár Miklós; Fõút 113/a.; Tel.: 93/340-550

-Gódor Károlyné; Fõ út. 64.; Tel.: 93/340-510

-Schmidt Éva; Fõ út. 109.

-Soltész Ferenc; Fõ út. 119.; Tel.: 93/340-530

-Soós Miklósné; Fõ út. 98.; Tel.: 93/340-496

-Tirászi Istvánné; Fõ út 8/b.; Tel.: 93/340-507

• Hahót:  -Molnár Gyuláné; Zrínyi út. 85.; Tel.: 93/363-123

-Kámán Péter; Zrínyi u. 56.; Tel.: 93/363-020; 70/313-7589

• Hosszúvölgy: -Papp Béláné; Kossuth út. 1.; Tel.: 93/356-128

-Schmidt Józsefné; Kossuth út. 18.; Tel.: 93/356-131

• Kisrécse: -dr. Czinki László; Kossuth út. 24.; Tel.: 93/371-471

• Liszó:  -Altmann Györgyné; Petõfi . u. 27.; Tel.: 93/377-234

• Miháld: -Hári Gáborné; Dózsa Gy. út 34.; Tel.: 93/367-031

• Nagyrada:  -Anda Zoltánné; Kossuth u. 79; Tel.: 93/389-368

-Farkas Jenõné; Kossuth u. 73.; Tel.: 93/389-338

• Pötréte: -Gáspár Károly; Kossuth út. 99.; Tel.: 93/354-155

-Varga Józsefné; Szabadság út. 6.; Tel.: 93/354-176

• Surd: -Szmodics Ernõné; Újtelepi út. 20.; Tel.: 93/377-092

• Újudvar: -Farkas József; Fõ út 49.; Tel.: 93/360-189

-Gregor Judit; Dózsa Gy. u. 9.; Tel.: 93/360-194

-Polgármesteri Hiv. Iskola; Fõ út. 61.; Tel.: 93/360-210

-Tóth István; Fõ út. 13/a; Tel.: 93/360-217

-Zubor Károly; Fõ út. 70.; Tel.: 93/360-688

-Németh Tamásné; Ország u. 85/a; Tel.: 93/360-507

Zalai Borút Egyesület állomáshelyek:
• Kiss Borozó: Kiss József; Zalakaros Ciklámen 

u. 16. Tel.: 93/340-576

• Orbán Borozó: Zalakaros Szent Orbán u. 12.; 
Tel.: 93/340-481

• Süsletz Árpád: Zalakaros Liget u. 20; 
Tel.: 93/340-304

• Kovács Dezsõ: Zalaszabar Deák u. 22; 
Tel.: 93/389-025

• Dervalics Miklós: Garabonc Diós u. 4; 
Tel.: 93/340-684

• Gál Attiláné: Garabonc Fõ u. 46; 
Tel.: 93/340-539

• Horváth György: Garabonc Fõ u. 89; 
Tel.: 93/340-620

• Kránitz Borház: Garabonc Fõ u. 65; 
Tel.: 93/340-704

• Szili Dezsõ: Garabonc Kossuth u. 32; 
Tel.: 93/340-517

• Förhénci Horváth Gyula: Tel: 20 919 33 08
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In Szabar werden Programme zum Thema Wein-
kultur organisiert, und am „Tag des Weines“ und 
„Tag des Dorfes“ kann man das Panorama vom Bán- 
Keller aus bewundern. Versäume nicht den Weinberg 
von Nagyrada, wenn Du am Kis-Balaton bist! Das 
Weingebiet von Homokkomárom kann sich schon, 
mit zahlreichen mit Medaille ausgezeichneten 
Weinen, auf  verschiedenen Weinwettbewerben 
zeigen. 

Auf dem Weinberg von Komárom lohnt es sich den 
Tischlér- Keller aufzusuchen, wo man den Wein 
neben den vom Besitzer selbsthändig geschnitzten 
Möbeln kosten kann. Nicht weit von Homokkomárom 
liegt der Weinberg von Kanizsa, wo die Wirte vom 
Förhenc den Geschmack der guten Weine an vielen 
Weinwettbewerben vergleichen. 

Auch hier solltest Du während Deines Weinweges 
anhalten. Und vergiss nicht die Wirte von Magyar-
szerdahely, Magyarszentmiklós, Zalaszentbalázs, 
Hahót und Gelse, besuche sie, um Dir die Geschichte 
der Geburt des Weines - Wein trinkend, geräucherten 
Speck und hausgemachte Wurst kostend - anhören 
zu können.
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A kistérség nagyja. Kihagyhatatlan. 

Már akkor is lakott volt, mikor errõl 
még nem vezettek statisztikát. Hála az 
infrastruktúra fejlõdésének (M7-es épí-
tése), a város õskorig nyúló történel-
mének most ezer számra kerül elõ bizo-
nyí téka. Ezek megtekintését rögtön 
aján lom is a Thury György Múzeum 
átfogó kiállításán. 

Ha már a múzeumoknál tartunk: ne 
hagyd ki a 2006. júliusától megtekint-
hetõ Plakátmúzeumot (unikális!), vala-
mint az Indiában élt és alkotott, de 
váro sunk szülötte Brunner Erzsébet és 
lánya, a kelet világába kalauzoló festõk 
igazán érdekes kiállítását.

Egyébként Thury György nevét nem 
hiába viseli a Múzeum. Kanizsa legis-
mer tebb törökverõ várkapitánya volt, 
és „munkahelyi balesetes” halála is a 
közelben, Orosztony mellett érte. Saj-
nos Kanizsa vára már nem áll (hála 
Lipót császárnak), csak a tégláit fel hasz-
náló épületekben gyönyörködhetünk. 
Ilyen pl.: az 1702-14 között épült barokk 
stílusú alsóvárosi templom és kolostor 
vagy az ugyanebbõl az idõbõl származó 
Batthyány-kastély, a mai Múzeum épü-
lete. Ha végigsétálsz a belvároson tekin-
tetedet a homlokzatokra emelve, úgy 
érezheted, hogy a XIX. század végébe 
csöppentél, annyi a szép, jellemzõen 
klasszicista vagy eklektikus épület – 
Kanizsa ekkor élte fénykorát. Jött-ment 
a gõzös, bankok sora nyílt meg, fõis ko-
lát hoztak létre. Trianonnal ez a fény 
kialudt. A veszteségnek állít emléket 

az országban egyedülálló Nagy-Ma gyar-
ország Emlékmû, mely 1934-ben ké-
szült el és 2001. aug. 20-án avatták fel 
újra.

Ha elfáradtál a múlt idézésében, pihenj 
meg a zöldben. Nagykanizsán szeren-
csére van belõle bõven. Terek, parkok, 
no és a Csónakázó-tó. Egy hely, ahol 
horgászhatsz, csónakázhatsz, bringáz-
hatsz, sétálhatsz, túrázhatsz (hiszen 
nem egy túraútvonal érinti). Ha a 
vízközeltől fürdõzhetnéked tá mad, 
akkor a helyi strandot ajánlom, vagy 
ugorj át a közeli Zalakarosra.

Nagykanizsa

Feltörte a bakancs a lábad, a bicaj, a 
nye  reg, a horgászszék a fenekedet? 

Valami más programra vágysz? Ünne-
peld velünk áprilisban a Város Napját! 

Június az igazi forgatag: Military Bajnok-
ság, Alpok-Adria Díjugrató Verseny, Gó-
lya lábas Világ-játékok, Thury Históriás 
Napok. A július és az október a Jazzé. 
Még a szür ke ősz beköszönte előtt, 
szeptem berben, mulass egy jót, egyél-
igyál a Dödölle fesztiválunkon. Hogy mi 
a dödölle? Gyere el és megtudod! 

Ne hidd, hogy a lista teljes! Számos 
zenei, gasztronómiai és egyéb rendez-
vénnyel vár Nagykanizsa!
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Nagykanizsa
Das Grosse der kleinen Region. Uner-
lässlich. Die Stadt war schon in den 
Zeiten bewohnt, in denen  darüber 
keine Statistiken geführt wurden. Dank 
der Entwicklung der Infrastruktur (Bau 
der Autobahn M7) kommen immer 
mehr Beweise der in die Urzeit zurück-
reichenden Geschichte der Stadt zum 
Vorschein. Um diese zu besichtigen, 
empfehle ich gleich die umfassende 
Ausstellung des Thúry György 
Museums. Wenn wir schon bei den 
Museen sind versäume nicht das 
seit Juli 2006 geöffnete Plakaten -
museum und die in die orientalische 
Welt führende, wir klich interessante 
Ausstellung von der in Nagykanizsa 
geborenen Erzsébet Brun  ner und ihrer 
Tochter, die in Indien gelebt und 
geschaffen haben, zu be sichtigen. Das 
Museum der Stadt trägt nicht zufälliger 
Weise den Namen Thúry György. 

Er war der berühmteste Herr, der einst 
die Türken besiegte der Kanizsaer 
Burg und ist an „durch Unfall am 
Arbeits platz“ bei Orosztony ges torben. 
Leider (dank dem Kaiser Leo pold) steht 
die Burg von Kanizsa nicht mehr; 
wir können nur die aus ihren 
Steinen gebauten Gebäude der Stadt 
bewundern. zB: die unterstädtische 
Kirche und das Kloster, gebaut zwischen 
1702-14 im Barockstil, sowie das aus 
derselben Zeit stammende Batthyány- 
Schloss, heute das Gebäude des 
Museums. Aber wenn Du Deinen Blick 
auf die Fassaden richtend durch die 
Innenstadt streifst, hast Du das Gefühl 
im XIX. Jahrhundert angekommen 
zu sein, denn es gibt so viele 
typisch klassizistische und eklektische 
Gebäude in der Stadt. Nagykanizsa 
hatte zu dieser Zeit seine Blütezeit. 
Die Dampfl ok verkehrte, es wurde eine 
Reihe von Banken gebaut, die Hoch-
schule wurde gegründet. Dieses Licht 

wurde in Trianon ausgelöscht. Dieses 
Verlustes gedenkt das im Land 
einzigartiges “Gross-Ungarn” Denkmal, 
das im Jahre 1934 errichtet und am 20. 
August 2001 wieder enthüllt wurde. 

Wenn Du von Wachrufen der 
Vergangenheit müde geworden bist, 
ruhe Dich irgendwo im Grünen aus. 
Dazu hast Du viele Möglichkeiten: 
Parkanlagen, Plät ze und den Rudelsee. 
Das ist ein Platz, wo Du angeln, rudern, 
Radfahren, spa ziern und wandern 
kannst.(mehrere Wanderwege führen 
vorbei). Wenn Du vom Anblick des 
Wassers Lust zum Baden bekommen 
hast, empfehle ich Dir die Schwimm-
bäder in Nagykanizsa  oder Zalakaros. 

Hast Du Dir die Füsse wund gewandert, 
den Hintern vom Anglerstuhl und Sattel 
des Fahrrades wundgedrückt oder Dich 
wund geritten? Sehnst Du Dich als 
Entspannung nach Gesellschaft und 
Trubel? Feiere mit uns im April den 
“Tag der Stadt”! Der Juni sorgt für den 
wirklichen Trubel: Military Wettkampf, 
Alpen- Adria Preisspringen, Stelzen-
weltspiele, Thúry historische Tage. Die 
Monate Juli und Oktober dienen der 
Jazzmusik. Bevor noch der regnerische 
Herbst eintrifft, amüsiere Dich, trink 
und iss noch richtig im September bei 
der „Dödölle-Festival“! Wie wird 
Dödölle zubereitet? 

Komm zu uns und Du erfährst es! Glaub 
nicht, dass damit die Liste vollständig 
ist! Nagykanizsa erwartet Dich mit 
zahlreichen anderen gastronomischen, 
kulturellen und musikalischen Prog-
rammen!
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Információk
Rendezvények:

• Zalakomár: Mezõvárosok találkozója – évente 
megrenedezésre kerülõ rendezvény

• Szepetnek: Mura-menti települések részvéte-
lével Szepetneki vásár minden tavasszal

• Gelse: lovasnap nyár végén, augusztusban,  4 
me gye legjobbjainak díjugrató versenye, malac-
hajtó versennyel, ökörsütéssel, póni lovaglással 
kiegészítve

• Zalakaros: Karosi nyár programjai, 

• Nagykanizsa: Város napja, Gólyalábas fesztivál, 
Jazz-land, Bor-, és Dödölle fesztivál

• Borversenyek, falunapok, sport-, ifjúsági-, és 
hagyo mányőrzõ programok

• Német-, horvát nemzetiségi és roma hagyo-
mányőrzés

REPÜLÕTÉR:
• Zalakaros és Zalakomár közötti úton, Zala-

karostól 2 km-re található. Motoros pilóta, 
valamint sárkánypilóta kiképzés, vitorlázó-
repülés, sétarepülés, repülõs futárszolgálat és 
helikopteres szállítás – ez akár külföldre is – 
tartozik a mûködtetõ tevékenységi körébe: 
BE-SZI-TOP Légiszolgáltató Kft.  – Gombkötő 
Szilárd pilóta; Levélcím: 8749 Zalakaros, 
Repülőtér; Mobil: (+36) 20 938-3658 vagy 
(+36) 20 932-7304; Fax: (+36) 89 323-694; 
eMail: info@beszitop.hu

A kistérség Naturpark települései:
Balatonmagyaród, Felsõrajk, Galambok, Gelse-
sziget, Gelse, Hahót, Kerecseny, Liszó, Nagyba-
kónak, Nagyrécse, Nemespátró, Orosztony, 
Pölöskefõ, Pötréte, Sormás, Surd, Újudvar, Zala-
karos, Zalakomár, Zalamerenye, Zalaújlak, Zala-
sár szeg, Csapi, Homokkomárom, Nagykanizsa, 
Zalaszentjakab, Kisrécse

A Régió Tourinform irodái
• Bük: 9737 Eötvös u. 11.; Tel.:(94)558-419, 

(94)558-439; Fax:(94)359-322; 
buk@tourinform.hu; www.buk.hu

• Celldömölk: 9500 Dr. Géfi n tér 1.; Tel./fax: 
(95)423-940; celldomolk@tourinform.hu; 
www.celldomolk.hu

• Fertőd: 9431 J. Haydn u. 3.; Tel./fax: (99)370-
544; Tel.: (99)370-182; fertod@tourinform.hu; 
www.fertod.hu

• Fertőszéplak: 9436 Nagy Lajos u. 43. 
(szezonális); Tel.: (99)537-140; 
Fax: (99)537-141; fertoszeplak@tourinform.hu; 
www.fertoszeplak.hu

• Győr (megyei; az iroda ügyfélszolgálatot nem 
lát el, információadás írásban vagy telefonon): 
9021 Árpád u. 32.; Tel.: (96)522-255 
Fax: (96)522-224; gyor-m@tourinform.hu; 
www.gyor.hu

• Győr (városi): 9021 Árpád u. 32.; Tel./fax: 
(96)311-771; Tel.: (96)336-817; 
gyor@tourinform.hu; www.gyor.hu

• Kőszeg: 9730 Jurisics tér 7.; Tel.: (94)563-120 
Tel./fax: (94)563-121; koszeg@tourinform.hu; 
www.koszeg.hu

• Lenti: 8960 Táncsics M. u. 2/A.; 
Tel.: (92)551-188 Fax: (92)551-189; 
lenti@tourinform.hu; www.lenti.hu

• Mosonmagyaróvár: 9200 Kápolna tér 16.; Tel./
fax: (96)206-304; mosonmagyarovar@
tourinform.hu; www.mosonmagyarovar.hu

• Nagykanizsa: 8800 Csengery u. 1-3.;
Tel.: (93)313-285; Fax: (93)536-077; 
nagykanizsa@tourinform.hu; www.tourinform.
nagykanizsa.hu; www.nagykanizsa.hu

• Őrség: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A; 
Tel.: (94)548-034; Fax: (94)428-791; 
orseg@tourinform.hu

• Pannonhalma: 9090 Petőfi  u. 25.; 
Tel./fax: (96)471-733; 
pannonhalma@tourinform.hu; www.
pannonhalma.hu

• Sárvár: 9600 Várkerület 33.; 
Tel.: (95)520-178, (95)520-181 Fax: (95)520-179; 
sarvar@tourinform.hu; www.sarvar.hu

• Sopron: 9400 Liszt Ferenc u. 1.; 
Tel.: (99)517-560, (99)517-561; Fax:(99)517-527; 
sopron@tourinform.hu; www.sopron.hu

• Szombathely: 9700 Kossuth Lajos u. 1-3.; 
Tel.: (94)514-451 Fax: (94)514-450; 
szombathely@tourinform.hu; 
www.szombathely.hu

• Zalaegerszeg: 8900 Széchenyi tér 4-6. Pf.: 506; 
Tel.: (92)316-160, (92)510-696; Fax: (92)510-697; 
zalaegerszeg@tourinform.hu; 
www.zalaegerszeg.hu

• Zalakaros: 8749 Gyógyfürdő tér 10.; Tel./Fax: 
(93)340-421; zalakaros@tourinform.hu
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Informationen
• Veranstaltungen:
• Zalakomár: Treffpunkt der Marktfl ecken- eine 

jedes Jahr organisierte Veranstaltung

• Szepetnek: Szepetneker Markt mit Teilnahme 
der Dörfer an der Murau- jeden Frühling

• Gelse: Reitertag, Preisspringen der besten 
Reiter von 4 Komitaten-Ende Sommer, im 
August ergänzt mit Ferkeltrieb, Ochsenbraten 
und Ponyreiten

• Zalakaros: Veranstaltungen des „Karoser 
Sommers“

• Nagykanizsa:  “Tag der Stadt”, Stelzenweltspiele, 
Jazz-land, „Wein- und Dödölle-Festival“

• Weinwettkämpfe, Tag der Dörfer, verschiedene 
Sport- und Jugendprogramme

• Veranstaltungen zur Wahrung der Traditionen 
der deutschen, kroatischen und Roma Minder-
heiten

• Flughafen
Auf dem Weg zwischen Zalakomár und 
Zalakaros, 2 km von Zalakaros entfernt.  
AusbilDung zum Motorpilot und Drachenpilot, 
Segelfl iegen, Rundfl iegen, Kurierdienst und 
Hubschrauber transfer- falls Nachfrage, auch ins 
Ausland. BE-SZI-TOP Flugdienstleistungsgesell
scahft Kft.; Gombkötö Szilárd Pilot; Adresse: 
8749 Zalakaros, Flughafen Tel. (+36) 20 938-
3658; Oder (+36) 20 932-7304, Fax: (+36) 89 
323-694; E-Mail: info@beszitop.hu

• Die zum Naturpark gehörenden 
Siedlungen der Region:
Balatonmagyaród, Felsőrajk, Galambok, 
Gelsesziget, Gelse, Hahót, Kerecseny, Liszó,  
Nagybakónak, Nagyrécse Nemespátró, Surd, 
Orosztony, Pölöskefő, Pötréte, Sormás,  Újudvar, 
Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalaújlak, 
Zalasárszeg, Csapi, Homokomárom, Kisrécse, 
Nagykanizsa, Zalaszentjakab
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