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BELEZNA 
www.belezna.hu 

Belezna a Mura-Dráva találkozásától északra, a Mura folyótól keletre található ez a 
dombvidéki, többutcás zsákfalu. 

A községet szegélyező egyik patak torkolatának két partján található az 1664-ben 
lerombolt Zrínyi-Újvár. Északról  érhető el a híres Zrínyi-kút, melyet a történelem 
úgy vésett emlékezetébe, hogy a portyáiról hazatérő költő, hadvezér magát és lovát 
is itt itatta. Valamint itt fekszik a romos állapotú Kakonyai malom és csárda falai, 
és a templomkertben található Gróf Zichy Ödön síremléke. Színesíti a faluképet a 
település közepén pár éve épült a képen is látható harangtorony. Beleznának van 
egy 400 éves, öreg kocsányos tölgye, melynek törzsének körmérete 630cm, magas-
sága 26m. A faluhoz közel van a Dráva és a Mura folyó horvátországi szakasza, 
amely tájvédelmi terület, különleges növényekkel és ritka madárfajtákkal. 

12 magyar magánszemély befektetésé-
vel jött létre egy fapelletet gyártó üzem 
egy 5 hektáros beleznai major helyén. 

A település szórakozásra alkalmas helysége a könyvtár, a Művelődési ház és az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, ahol nyilvános internet is elérhető. 

Beleznán két presszó található, az egyikben horgász napijegy is váltható, hiszen a 
falutól nyugatra, pár száz méterre helyezkedik el szép környezetben a Horgász-
egyesület által fenn tartott víztározó-horgásztó, és a Mura-folyó holtága. 



ESZTEREGNYE 
www.eszteregnye.hu 

A dél-zalai falvakra jellemző hagyományos építésű, az 
1886-ban épült római katolikus templomával, kőke-
resztjével jellegzetes településképet mutat. A szőlőhe-
gyi borospincék, a domboldalakon húzódó szőlők és 
gyümölcsösök hangulata vonzza az idelátogatókat. 
Eszteregnye neve szláv eredetű. 

Eszteregnyén a kétszintes Obornaki Vadászház 
12 vendégnek nyújt kényelmes szálláslehetősé-
get. Az étkező és tanácsteremben 20-30 fő foglal-
hat helyet. A tanácsteremhez csatlakozik egy ké-
nyelmes társalgó, mely lehetőséget ad a napi va-
dászélmények megbeszélésére. A ház környéke 
tűlevelű erdővel és kilátóval parkosításra került. 

A település északi részének erdeiben vezet a Rockenbauer Pál emléktúra útvonala, 
mely az Országos Kéktúra útvonalának is része. Az úton keleti irányba haladva 
Homokkomáromba jutunk, míg nyugat felé Valkonyára. 
A másik turista útvonal a sárga jelzés, amelyen Sormás vagy Bucsuta falvakba jut-
hatunk. Az obornaki vadászház és mellette a Nyitnikék Erdei Iskola kellemes pi-
henést biztosít a túrázóknak az turista útvonal mentén. 
Obornaktól indul a „Mezítlábas” Ösvény, amely különleges élményt jelent gyer-
mekeknek és felnőtteknek egyaránt.  



FITYEHÁZ 
www.fityehaz.hu 

A nemzetiségi népi hagyomá-
nyok egy része ma is megtalálha-
tó a településen: ilyenek például 
a hagyományőrző népdalkör, a 
húsvéti és a szüreti szokások. 

Fityeház a Mura közelében, a Principális-csatorna mentén fekszik. Határa viszony-
lag kicsi és sík, néhol lapályos, túlnyomó részben homokos. A levéltári adatok elő-
ször 1422-ben szólnak a faluról, ekkor Fythyefelde alakban olvashatjuk. A falu még 
őrzi eredeti építészeti stílusát. A Muraközre jellemző hosszúkás alaprajzú, keskeny 
épületei mellett új, modern lakások is épültek.  

A község központjában áll a népies későbarokk stílusban ké-
szült Pieta szoborcsoport. Alsó, szélesebb talapzatának két 
oldalán Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, és Szent Vendel 
a vadászok védőszentje szobrai vannak. A magasabb, keske-
nyebb középső részen helyezkedik el maga a Pieta-
szoborcsoport. A szoborcsoport országos műemléki védett-
ség alatt áll. 
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Nyilvános internet hozzáférési lehetőség két helyen is található; az egyik a könyv-
tár, a másik pedig egy olyan étterem, ahol kávézni és pizzázni is lehet. 



MOLNÁRI 
www.molnari.hu 

A falu életében fontos szerepet tölt be a Mura, hiszen természetes határként funkci-
onál Magyarország és Horvátország között. Molnári és a horvát Kotoriba között 
évente, jeles napokon megnyílik a hátár és megindul a murai rév. Molnári közelé-
ben a folyón kikötő is található, és csónaktároló is működik. Így turisztikai célú vízi 
járművek (csónak, kenu, stb.) is bérelhetőek időszakosan tavasztól őszig. 

A folyó környékén található bányatavak jó lehetőséget biztosítanak a horgászásra, 
a vízi- és vízparti élővilág megfigyelésére, és napijegyes horgászat is elérhető. 

Szállás az erdei iskola területén vehető igénybe, valamint a meglévő iskolaépület-
ben 30 fő részére nyári szállásként. A településen egy pizzéria és a Klub Afrika 
vendéglátóhely működik. 

Molnáriban még található egy látogató 
központ, ahol helytörténeti kiállítással, 
és a Mura élővilágát bemutató akvári-
ummal is találkozhatnak az érdeklődök. 

Molnári horvát nemzetiségű település a Mura mellett fekszik. A falut erdők, szőlő-
hegyek, patakok veszik körül. A folyón az 50-es évekig több malom működött, a 
község a nevét is innen kapta. A településen Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
működik, amely aktívan részt vesz a térség programjaiban. 



MURAKERESZTÚR 
www.murakeresztur.hu 

Murakeresztúr Horvát- és Magyarország államhatára mellett elhelyezkedő község. 
A település a Mura és a Principáliscsatorna közti szögletben lapályos és lankás te-
rületen található. A domborzat kialakításában legnagyobb szerepet a fiatal kéreg-
mozgások játszották, de a folyók is részt vettek a táj kialakításában. A Mura meder-
változásainak, árvizeinek terepfeltöltő szerepe volt.  

Zala megye egyedüli vasúti határátkelőhelye a 
Murakeresztúr-Kotoriba vasúti határátkelőhely. 
A határátkelőhely éjjel-nappal nyitva tart, nem-
zetközi áru- és személyforgalmat bonyolít. 

Murakeresztúron a Szigeti utcában található táj-
ház magánszemély tulajdonában, mely önerőből 
lett kialakítva egy régi parasztépületből. Az épü-
letben sok-sok régi dologgal, népviselettel, beren-
dezési tárggyal találkozhat az érdeklődő. ggy

A régi falusi ház felújításakor alakították ki 
3 szobával, 10 férőhellyel, konyhával, für-
dőszobákkal, garázzsal és tárolókkal a Mu-
ra Vendégházat. A kerthelyiségben egy 
árammal ellátott 10-12 férőhelyes sátorhely 
is várja a vendégeket. Az udvaron 7×3 mé-
teres medence napozóágyakkal, szauna, 
játék- és sporteszközök a vendégek igényeit 
szolgálják. Egy fazekas korong kihelyezésé-
vel, helybeli fazekassal segítségével kézmű-
ves tevékenység kipróbálása is lehetséges. 

A településen található 2 presszó. 
Könyvtár és e-pont működik a Mű-
velődési házban. A bányatavon le-
het horgászni, amihez helyi Horgász 
Egyesületnél lehet jegyet vásárolni.  



PETRIVENTE 
www.petrivente.hu 

Az erdők, dombok között megbúvó falucska 
lakosságának 50%-a horvát anyanyelvű. Mura-
mente gyümölcsei közül a bogyós gyümölcsök 
termesztésére kifejezetten alkalmas Petrivente 
földje. A településen hagyományos, régi típusú 
épületek találhatóak, melyre a kék vagy sárga 
vakolat, az apró ablakok, és a hosszúkás alap-
rajz a jellemző. 

A községben található teleház, ahol térítésmentesen lehet internetezni. Hat asztali 
számítógép van, illetőleg lehet fénymásolni, nyomtatni is. A Teleházzal egybekö-
tötten működik a könyvtár. A Kultúrházban kapott helyet az asszonykórus, illető-
leg a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület is. 

A településen egy vendéglátóipari helyiség található, amely a település idegenfor-
galmából adódó kapacitásokat megfelelően ki tudja szolgálni. 

A község központjában építették meg a Millenniumi Emlékparkot, kiemelkedően 
a Három Királyok Szoborcsoporttal, mely méltó emléket állít államalapításunk 
1000. évfordulójának.  
A Nagyboldogasszony Kápolna nemrég került kívül-belül felújításra. Felekezete 
római katolikus. 





MURA RÉGIÓ 

GPS KOORDINÁTÁI 

TURISTA ÉS KERÉKPÁR ÚTVONALAI 

  Észak - North Kelet - East Turistaút Kerékpárút 
Belezna 46°19'49.1" 16°56'21.4" TBTU-1137, P+, 3.4 

km, Őr�los vá. - Zrínyi-
Újvár - Belezna vm. 

"Három folyó” 
kerékpáros 
túraútvonal 

Zrínyi-újvár 46°19'22.3" 16°52'42.6" 
Zrínyi-kút 46°19'49.6" 16°52'56.5" 
Eszteregnye 46°28'17.6" 16°53'0.8" 

Rockenbauer Pál 
emléktúra 

Sormás -  
Szepetnek  
kiépíte� 

mezőgaz. út 

Obornaki Vadászház 
46°30'43.2" 16°53'18.24" Nyitnikék Erdei Iskola 

Mezitlábas Ösvény 
Fityeház 46°22'28.97" 16°54'15.7" Túrautak helyben 

megismerhetőek 
Kerékpározható 

közút Joy's Café 46°22'24.5" 16°54'18.1" 
Molnári 46°23'10.4" 16°50'2.5" 

Túrautak helyben 
megismerhetőek 

Kis Balaton -  
Mura melléki 
Drávai men� 

"Három folyó" 

Erdei iskola 46°22'59.8" 16°49'56.4" 
Látogatóközpont 46°22'57.03" 16°49'56.9" 
Páneurópai emlékmű 46°23'6.8" 16°49'49.9" 
Murakeresztúr 46°21'43.1" 16°52'37.6" A településen áthalad 

a Kék Túra útvonala "Három folyó" 
Mura Vendégház 46°21'43.8" 16°53'13.5" 
Petrivente 46°26'22.9" 16°50'25.4" Túrautak helyben 

megismerhetőek 
Kerékpározható 

közút Millenniumi Emlékpark 46°26'24.6" 16°50'25.0" 
Rigyác 46°27'58.2" 16°51'49.5" 

A településen áthalad 
a Kék Túra útvonala 

Kerékpározható 
közút Benyovszky kastély 46°27'56.9" 16°51'49.8" 

Remete Panzió 46°27'28.9" 16°53'9.6" 
Semjénháza 46°23'51.2" 16°50'52.8" Túrautak helyben 

megismerhetőek Zalai Dombokon 
Sportcentrum 46°23'59.9" 16°50'53.1" 
Szepetnek 46°26'0.9" 16°54'2.6" 

TBTU-800 Zalai Dombokon 
Tó körüli út Horgásztó 46°25'15.3" 16°53'26.5" 

Tótszentmárton 46°25'16.5" 16°48'17.7" Része a Szent Márton 
kulturális útvonalnak 

Kerékpározható 
közút Bedekovich kúria 46°25'26.4" 16°48'18.0" 

Tótszerdahely 46°23'57.04" 16°47'51.04" 
Túrautak helyben 
megismerhetőek 

Kis Balaton -  
Mura melléki 

"Három folyó" 
Fedák kúria 46°23'59.8" 16°47'39.9" 
Varga Apartmanház 46°24'8.6" 16°47'51.2" 
Valkonya 46°29'53.7" 16°48'27.8" A településen áthalad 

a Kék Túra útvonala 
Kerékpározható 
közút pihenővel Turistaház 46°30'6.4" 16°48'37.08" 



RIGYÁC 
www.rigyac.eu 

A település az M7 autópályától, illetve az eszteregnyei lehajtótól kb. 1 km-re fek-
szik, közigazgatási területét átszeli.  Rigyác határában talált kőkorszakbeli emlékek 
igazolják, hogy már évezredek óta laktak itt emberek. 

Védett természeti terület a rigyáci fás legelő, 
melynek védelmét 1976-ban a Zala Megyei 
Tanács rendelettel biztosította. A védett terület 
Rigyác községtől északkeletre az Öreg-hegy 
szőlői és a Felső-mező erdői közt helyezkedik 
el. A múlt században még zárt bükkös volt, 
melyet a fák kiirtása után legelőként hasznosí-
tottak: elsősorban sertésmakkoltatásra. 

A községben található kastély a Benyovszky család tulajdona volt, mely 2012-ben 
magánkézbe került. 

I. és II. világháborúban elesett rigyáciak emlékére emelt a falu emlékművet emelt. g gy

A 7-es főút 220-as kilométerkőjénél, a Petriventei elágazónál található 200 fős befo-
gadóképességével  egy vendéglő, ahol meg is lehet szállni. 

A településen található könyvtár, ahol nyilvános internet hozzáférés is van. 

A rigyáci, nagy múltra visszatekintő szőlőhegyeken jellegzetes pincesorok találha-
tók, ahol a szüreti fesztiválokon borkóstolás és pincelátogatás a program. 

mberek.

ő, 
ei 
et

gy 
ik 
lt,
í-

y család tulajdona volt mely 2012 ben



SEMJÉNHÁZA 
www.semjenhaza.hu 

A község életében fontos szerepet töltenek be a helyi programok: farsang, idősek 
napja, és a szüreti felvonulás, melyen a fiatalok és az idősek együtt elevenítik fel a 
hagyományokat, így a szőlőtermesztés és a borturizmus is népszerű a település 
több hegyháta miatt. A falu fontosnak tartja a murai horgász– és vízi turizmus fej-
lesztését, így beszereztek 3 db fenekezős, és 3 db úszós horgász-szettet, rafting csó-
nakot, kenut teljes felszereléssel, amelyek kölcsönözhetőek is.  A településen jelen-
leg egy működő vendéglátóipari helyiség van. 

Semjénháza a Mura közelében szelíd dombháton fekszik. A község első írásos em-
lítése 1373-ból való (Semlyenfeulde). Jelenlegi faluképe szép, egységes, rendezett, 
tiszta portái kellemes benyomást keltenek. Anyanyelvi és egyéb hagyományait a 
falu kezdettől ápolja, szoros kapcsolatban a térség horvátok lakta településeivel. A 
községben 1998-tól Erdei iskola működik.  

A közelmúltban került átadásra az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér épülete, amely 
minden közösségi igényt kielégít a települé-
sen. A lakossági kívánságokhoz alkalmazko-
dó szolgáltatások (teleház, internet, könyv-
tár, olvasószoba, üzlethelyiség, konyha, kö-
zösségi tér, gyereksarok, civil iroda, vállalko-
zóbarát helyiség) szakszerű ellátása miatt a 
látogatók száma folyamatosan emelkedik. 

A település életében nagy jelentőséggel bír a 
sport. Nemrég a sportcentrum több egység-
gel is bővült, így megtalálható az élőfüves 
nagypálya mellett a műfüves kispálya pálya-
világítással, távolugró rész, kültéri sakkozási 
lehetőség, asztaltenisz, és egy strandröplab-
da pálya, mely alkalmas lábteniszezésre is. A 
Sportegyesület 15 női és 15 férfi mountain 
bike-kal is rendelkezik.   



SZEPETNEK 
www.szepetnek.hu 

Szepetnek az ország délnyugati sarkában található a Kelet-zalai-dombság déli ré-
szén. Határa igen nagy, zömében sík, kisebb részben dombos. A községet a Berki 
patak szeli át. Vendégszerető község, ahol több nemzetiségi önkormányzat (horvát, 
német, roma) színes programokkal vesz részt a falu életében. A falunak különlege-
sen gondozott és ápolt a belterülete, és takarosak a portái vannak. Erről tanúskodik 
a nemrég felújított faluközpont és József Attila utcai játszótér is: a nemrég felújított faluközpont és Józ

A településen vadász és horgász egyesület is működik. 
Pihenésre jó lehetőséget nyújt 24 hektárnyi vízfelületé-
vel a víztározó. Igazi horgászparadicsom.  A tófenék 
az elején jó haltartó tuskókkal tűzdelt. Az első horgá-
szat 1999. Pünkösdjekor egy horgászversennyel indult, 
ami azóta, hagyományőrző pünkösdi horgászverseny-
nyé nőtte ki magát. A tó halállománya pontycentrikus, 
de sok amur, süllő, csuka, harcsa, kárász is megtalál-
ható. Horgászati napijegyek Szepetneken, a Kossuth 
Lajos utcai vegyes boltban és Nagykanizsán a Tavasz 
horgászboltban kaphatók. 
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Szepetneken egy vendégház nyújt kényelmes szálláslehetőséget, és a faluban talál-
ható még fagylaltozó, és vendéglő is. 

A település közösségi tere a könyvtár a Királyi Pál Általános Művelődési Központ 
és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, ahol nyilvános internetezési lehetőség is 
elérhető. 



TÓTSZENTMÁRTON 
www.totszentmarton.celodin.hu 

Tótszentmárton Letenyétől nyugatra, a 7-es számú főútvonaltól 3 kilométerre, dél-
re található. A község első említése 1321-ben Sanctus Martinus, 1697-ben már a mai 
alak használatos. Döntően horvátok lakta település.  

A településnek 2 műemlék jellegű épülete is van. Az egyik felújított a tájház, ami a 
mura menti horvátság tipikus építészeti stílusát jeleníti meg az évszázados életfor-
ma tárgyi eszközeivel. A másik a 18. században épült mára már romos, tető nélkül 
álló egyemeletes Bedekovich-kúria. álló egyemeletes Bedekovich-kúria.

Szent Márton tisztelete nem csak a község nevében mutatkozik meg, hanem a ró-
mai katolikus templom is az ő nevét viseli, valamint egy fából faragott szobor is. A 
faluban még Szent Flórián híres szobra is megtalálható a templom közelében. faluban még Szent Flórián híres szobra is megtalálható templom közelében.

Tótszentmárton vendéglátóhelyei egy eszpresszó és egy italbolt. 

A település kulturális közösségi helye a könyvtár, ahol nyilvános internetezési le-
hetőségre is van mód. 



TÓTSZERDAHELY 
www.totszerdahely.hu 

A község Mura partján fekszik. Írásos említése 1370-ban Zeredahel, 1697-ban Tott 
Szerdahel. A névadás indítéka a hetivásár, vagyis a piac napjának a neve volt. A 
települést többségében horvát nemzetiségűek lakják, az éves Rétesfesztivál is a 
hagyományos horvát rétessütést helyezi a középpontba.  

A faluban bányatavak és horgásztó is található, valamint természeti látványosság a 
Mura és a 12 hektáros holtág rendszere a benne található védett vízinövény-
társulással és a tájvédelmileg is fontos Vörös Könyves lápi póccal.  

A Mura, a holtág, a bányatavak az érintetlen környe-
zettel lehetőséget adnak egy vízi-paradicsom, üdülő-
központ kialakítására. A környék halfajokban már 
most is gazdag, így a képen látható merítőhálós halá-
szat is népszerű a településen, valamint horgászje-
gyek is kaphatók a helyi boltban. 

s lápi póccal. 
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A volt Fedák-kúria külső és belső felújításával egy a térséget kiszolgáló, egyben a 
község egyik legjelentősebb építészeti értékét megjelenítő centrum jött létre, mely 
alkalmas rendezvények, konferenciák, képzések, szemináriumok rendezésére. A 
tetőtérben kialakítottak televízióval, ingyenes wifi-vel, fürdővel, 10 db szobát. A 
kúria udvara csinosan parkosított és játszótérrel rendelkezik. 

A faluban még egy tájház is található, amin belül múzeum van kialakítva a Mura 
menti horvát helytörténeti kiállítással szemléltetve a régi időket. i horvát helytörténeti kiállítással mléltetve a régi időket.

További szálláshely a Varga Apartmanház, emellett két étterem és két kávézó-
presszó is működik a településen. Nyilvános internet elérhető a Teleházban és az 
Információs Ponton, sőt, még fitnesszterem is található Tótszerdahelyen. 



VALKONYA 
www.valkonya.hu 

Valkonya egy kis zsákfalucska Nagykanizsától légvonalban 14 km-re nyugat-
északnyugat irányban. A település szép természeti környezetben, erdővel (bükkös, 
tölgyes) körülzárt völgyben fekszik. 

A község tagja a Zalai Borvidék Muravidéki 
körzetének, hiszen a térségre jellemző a szőlő- 
és bortermelés a változatos dombhátokon, ami 
sajátos stílusú boronapincék építését vonta ma-
ga után. Ezek közül a közel múltban néhányat 
felújítottak. 

Valkonya túrázási szempontból különös jelentősé-
gű, mivel a Kék Túra útvonal része, így a pihenni 
vágyó turisták és egyéb vendégek részére a köz-
ségben található a Rockenbauer Pál turistaszálló, 
ami egyedülálló hangulattal rendelkezik.  A szál-
láshelyen található 2 db 10 ágyas és 1 db 4 ágyas 
szoba, valamint egy nagyobb társalgó. A buja nö-
vényzetű kertben sátorozási lehetőség és 
tűzrakóhelyek is megbújnak. 

A falu közösségének életében kiemelt jelentőségű rendezvény a Májusfa állítása 
április utolsó napján, és június elején a Májusfa kitáncolása. 

A településnek Szent Mihály napjához is kötődik egy igen különös programja, ami 
a Ludvércjárás. A népi hiedelemvilág szerint a falu gémeskútja körül gyülekeztek 
éjféltájban a visszatérő lelkek és a ludvércek, a boszorkányok, akiket egy vidám és 
mégis komoly napon a rendezvény résztvevői közösen tűzgyújtással űznek el a 
falu környékéről, így egy évre nyugodalmassá és termékennyé válik Valkonya hét-
köznapjai.  

A településen szórakozásra alkalmas helység még a Közösségi ház, ahol a könyvtár 
is helyet kapott nyilvános internetes hozzáféréssel. 
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