
Csalogató dombhátak Zalában 



Bevezető

” a világ arra való, hogy szép legyen, békés legyen, jó legyen. hogy élni lehessen benne, 
fáradsággal, de haszon nélkül. mert az élet értelme a szép.” 

(Wass albert)

számtalan falvacska és ezer völgy vidéke a Zalai-dombság, melyet évezredek óta meghódított 
már magának az ember. a természeti adottságokhoz igazodva itt nem alakulhatott ki hatalmas, 
egybefüggő területű szántóföld; az itt lakók csak egy-egy kis területet birtokoltak el a ter-
mészettől, s igényeik szerint fogták művelés alá. Régen kiterjedt irtásrétek voltak az aprócska 
települések környékén, ahol legeltettek, majd később gyümölcsösöket, szőlős kerteket alakí-
tottak ki. A csapadékos, gyenge talajú területeken azonban napjainkig meghatározó az erdő. 
A legelőket használó állatok száma ugyan megcsappant, de még több helyen ejti ámulatba az 
utazót a déli pihenőre vonuló csorda látványa. 

A vidék évszázadok óta őrzi eredeti báját, ahol a természet és az ember közösen alkotta meg azt 
a kultúrtájat, melyet szülőhelyének vall minden zalai, s örömmel csodálkozik rá bárki idegen.
Csalogató dombhátak hívogatták itt a törökkor végvári harcosait, s hívogatják ma is a természet 
szerelmeseit, a kerti munkák rajongóit, a jó borok kedvelőit, a hitben elmélyülni vágyókat. 
Kiadványunkban ízelítőt kínálunk a zalai dombhátak szépségeiből, abban a reményben, hogy 
mindenki talál olyan helyet benne, amely szívének szép, jó és békés.  



dombhát - ahol a hit erôre kap dombhát - ahol a hit erôre kap
KálváRiA kápolnaboCska BöRzönce

nagykanizsa felől, a 74-es főúton érkezőt gyönyörű látvány fogadja Bocskán, ahol egy keletre 
néző domboldalon kálvária vezet fel az 1937-ben épült Páduai Szent Antal-kápolnához. A 
római katolikus hívők adományaiból épített kálváriát 2006-ban szentelték fel a bocskai 
templomkertben. az adományozók neve olvasható az egyes stációk oldalán, kis táblácskán. 
A domborműveket Dienes Gyula, zalaszentbalázsi rajztanár készítette. 

A börzöncei szőlőhegy ékessége az 1801-ben épült Szent lőrinc-kápolna, mely egyhajós, 
félköríves szentélyzáródású, barokk épület, nyugati homlokzatán toronnyal, a szentély felől 
kontyolt tetővel. A templom valószínűleg egy földvár maradványaira került. elhelyezkedése, az 
előtte elterülő park enyhe emelkedője pihenőhelyekkel remek alkalmat biztosít a test és lélek 
megpihenésére, egy rövid fohászra, vagy elmélkedésre. 



dombhát - ahol a hit erôre kap dombhát - ahol a hit erôre kap
KiSBolDoGASSzony-KeGytemPlom KálváRiAHomoKKomáRom ÚjuDvAR

A római katolikus templom festői helyen, a település legmagasabb pontján, egy domboldal 
keleti nyúlványán áll. A templom a 18. század közepén épült.  Búcsújáró helyként az oltárán 
elhelyezett, kis jézust tartó Szűz mária-kép miatt tartják számon. A 17. századi kép a mostani 
templom alapjainak ásása közben került elő egy hársfa gyökerei közül épségben. több elbeszélés 
is beszámol csodás gyógyulásokról, melyek a kép megérintése, az előtte való imádkozás után 
történtek.  

Újudvaron 2008-ban készült el a települést 
övező Dalas alja dombra vezető kálvária 
megújítása, amely V. majzik mária keramikus 
alkotása. A keresztutat a Dózsa György utca 11. 
és 13. számú házak közötti földúton érhetjük el; 
a stációk a szőlőhegyi pincék között vezetnek 
tovább fel, a domb tetejére, ahol már korábban 
is állt kereszt. Csodálatos a kilátás a principális-
völgyre. egyházi események helyszíneként 
is látogatják a dombtetőt nagypénteken és 
pünkösdkor. 



dombhát - ahol a hit erôre kap
kápolna nAGyRécSe

A Bacónak-hegyre 1740 körül építettek templomot az akkor ott álló 
településrész számára. Az 1950-es években zártkertté nyilvánították, 
ezután jelentkeztek az ezzel járó hátrányok: a lakók elszivárogtak 
a közeli településekre, a kápolna romlásnak indult. a felújítást a 
gazdák és leszármazottaik támogatták, támogatják ma is. érdemes 
nyáron a hagyományos magdolna-napi búcsúra kilátogatni: a mise 
után kirakodóvásár és kulturális programok várják az érdeklődőket 
a kápolnával szembeni szabadtéri rendezvényhelyszínen. 

dombhát - ahol a hit erôre kap
kápolna RáDiHázA

Rádiháza neve lovas versenyei, az itt található 
nagyhírű Kabala ménes révén országszerte 
ismert. érdemes még ellátogatni a tófeji-hegyre 
– más néven a rádiházi Öreg-hegyre – is: 
szőlőskertek között emelkedik az 1910-ben épült, 
római katolikus sarlós boldogasszony-kápolna. 
Környezetében takaros, tájba illő pihenőhely 
került kialakításra. sokan zarándokolnak el ide
csodás kilátás miatt, részint  pedig a minden év 
július első vasárnapján megrendezésre kerülő 
hegyi búcsú kapcsán. 



dombhát - ahol a szem a végtelent éri el 
Kilátó mAGyARSzeRDAHely

A magyarszerdahelyi szőlőhegy egyik 
legmagasabb pontján 2012-ben építették 
a Szent orbán-kilátót; tőle 300 m-re 
található egy kis kápolna és a szent kristóf 
pihenőhely. A 258 m magasan álló kilátó 
a piros turista jelzés útvonalába esik, így 
sok bakancsos és kerékpáros kiránduló 
is felkeresi. Az építményről remek kilátás 
nyílik a keletre elterülő Principális-
völgyre. Szép időben az összes település 
templomtornyát és háztetőit láthatja a 
kíváncsi tekintet.

dombhát - ahol a szem a végtelent éri el 
Kilátó zAlAKARoS

A messzeséget kémlelő kilátópontokból az 
idegenforgalomban meghatározó Zalakaros 
sem maradhat ki. A városka szőlőhegyén, 
a Park utca végén, 188 m-es magaslaton 
álló építmény igazi turistacsalogató 
látványosság. Szép időben érdemes elgyö-
nyörködni a magaslati pont kínálta 
panorámában, hiszen tisztán látható a kis-
balaton és a balaton-felvidék. a kilátótól 
kellemes sétautak, nordic walking utak és 
kerékpáros útvonalalak vezetnek a parkerdő 
területére és a környező falvak felé. 



dombhát - ahol a szem a végtelent éri el 
váRRom Rezi 

Keszthelytől 8 kilométerre, a Keszthelyi-
hegység belsejében, erdőségek, domboldalak, 
szőlőültetvények gyűrűjében, 427 m magas 
sziklaormon  helyezkedik el az 1300-as 
évek elején épült  vár.  a romokhoz túrázók 
6,5 km-es, 11 állomásos, pihenőkkel ellátott 
tanösvényen haladhatnak. minden évben 
vártábort rendeznek; sátoros csapatok 
veszik birtokba az erdőt, hogy egy hétre 
természetközeli, aktív pihenéssel töltsék 
napjaikat. a romokról megtekintett 
napnyugta, napfelkelte örök emlék.  

dombhát - ahol a lélek jókedvre derül 
cSinGAHeGy HomoKKomáRom

A homokkomáromi szőlőhegy több részre tagolódik, melyen több mint 400 termelő gazdálkodik. 
A zalai kisparcellás szőlőművelés hangulata leginkább itt érinti meg a látogatót. A helyi borok 
jellemzően fehér szőlőből készülnek. A szőlőhegyen nyaranta rendezik meg a csingahegyi 
napokat. Az eseményre fafaragók, kovácsok, bőrösök, festők és más művészek gyűlnek össze, 
hogy az érdeklődők előtt közösen készítsék el alkotásaikat. e napok emlékét őrzi számos szobor 
az út mentén.   



dombhát - ahol a lélek jókedvre derül 
SzőlőHeGy nAGyRADA 

A hagyományos kisparcellás szőlőültetvények mellet nagyradán a 2000-es években jelent 
meg a nagyüzemi borászat. a régi pincék egyedi bája mellett modern látogatóközpont várja 
az érdeklődőket a cézár Pincészetnél. A látogatók a vásárlási lehetőség mellett részt vehetnek 
egy üzemlátogatáson, megismerhetik a termékek előállításának folyamatát, sétálhatnak a 
szőlőterületen, valamint megkóstolhatják a legértékesebb borokat és pezsgőket.   

dombhát - ahol a lélek jókedvre derül 
zoBoRi KAlAnDozoo zAlASzABAR

A zalaszabari hegyen található élmény- és kalandpark az aktív pihenést, ökoturizmust kedvelő 
fiatalok, családok, baráti társaságok, iskolák és cégek számára remek szabadidő-eltöltési 
lehetőséget kínál. A több ütemű fejlesztés eredményeként kipróbálható a kötél-, íjász- és 
lézerharcpálya, óriáshinta, a sportlétesítmények közt van röplabda- és focipálya, pingpong, 
ugráló trambulin, gokart; a beltéri csúszdabirodalom 3 különböző nehézségi fokozatú csúszdáin 
is szórakozhatnak.  
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meGjelent:
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leADeR térségek közötti együttműködési program keretében

www.innovativdelzala.hu
szerkesztette: kovácsné kocsi Zsuzsanna

nyomás: www.rgbgrafik.hu


