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A Muramenti Borút Zala megye 
DNY-i részén, a Mura folyó mentén 
található. E vidék egy újonnan 
született turisztikai táj, a Mura régió 
része.



A Muramenti Borútról ...

 Kilenc borász, kilenc hegyhát és egy cél. 
Számokban kifejezve pusztán ennyi a Muramenti 
Borút. De azt is tudjuk, hogy a számok rideg 
tényeket rögzítenek csupán. Egy borút viszont 
nem más mint megannyi érzelem.
 Miért van ez így? Részint mert feltételezi a 
szőlő és a bor szeretetét, az áldozatos, fáradságos 
munkát, a vidék, a táj és a hagyományok iránti 
elkötelezettséget. És még egy igen fontos dolgot: 
az együttműködés képességét!
 A Muramenti Borút egy új-keletű, bár 
gyökereiben már évtizedes kapcsolatrendszeren 
alapuló összefogás. A helyi borkultúra, a 
hagyományok és a történelmi tradíciók, mind 
arra predesztinálják e vidéket, hogy önállóan 
mutassa be értékeit. Az a kilenc borász, aki életre 
hívta, legalábbis ezt a célt tűzte ki maga elé!
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 A szőlészetnek és borászatnak Magyarországon évezredes hagyománya és napjainkban 
is nagy jelentősége van. Szűkebb hazánk, Zala megye közel kétezer éves borászati tradíciókkal 
büszkélkedhet. A gyökereket még a rómaik előtti időkben kell keresnünk, mégpedig a 
keltáknál.
 A Zalai borvidék, ha nem is a legrégebbi, de a középkori források tanúsága szerint 
hajdan a legnagyobb területű borvidéke volt hazánknak. A IV. László királyunk által 1288-ban 
kiadott esztergomi vámtarifában a zalai borok nevesítetten szerepeltek. Ez azért lényeges, 
mert igazolja, hogy már a XIII. században virágzó borkultúra volt Zalában. Sőt, azt is jelzi, 
hogy az itteni borok kiváló minőségűek lehettek, mert vízi út híján,a körülményes közúti 
szállítással is megérte Fehérvárra, Veszprémbe szállítani őket.
 Vidékünk borai az Anjou királyok ideje alatt is megőrizték hírnevüket, amit igazol az is, 
hogy ebben az időben 1 garast kellett fizetni egy-egy hordó zalai borért. Ez a rang megmaradt 
Hunyadi Mátyás uralkodása alatt is. Ekkor a Magyar Királyság legtöbbre becsült szerémségi 
borai mellett a Nyugat-Európába irányuló kereskedelemben a zalai borok is komoly rangot 
vívtak ki maguknak.
 A XVIII. században a vörösbort adó szőlőfajtákat - fekete rag, oportó - kedvelték 
leginkább, így nem meglepő, hogy a termőterület mintegy 60 %-át ezek tették ki. 
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A fehérbort adó fajták közül a tót szőlő - lepovina, a szlankamenka, a cseke és a keresztes 
rag fajták voltak a legnépszerűbbek. Ekkor - a XVIII. század második felében - kezdődött a 
Zalai borvidéket ma oly annyira jellemző olaszrizling karrierje is. A XIX. században azonban a 
filoxéra derékba törte az évszázados fejlődést, ekkor jelentek meg és terjedtek el tömegesen 
az amerikai direkt termő fajták. Ezzel  a vidék jó időre kikerült a hazai megbecsült borvidékek 
sorából.
 A Zalai borvidék jogi státuszát 1997-ben tudta csak visszaszerezni, nevét pedig 2009-
ben kapta vissza. A borvidék különleges klímájának köszönhetően a zamatos, élénk, savakban 
gazdag fehér fajták kiváló termőhelye. Fő fajtája az olaszrizling (50 %), amit területi aránya 
alapján a rizlingszilváni, a zöld veltelini, a chardonnay, királyleányka, és az ezerfürtű követ. 
Az illatos bort adó fajták közül említésre méltó a cserszegi fűszeres, az ottonel muskotály, az 
irsai olivér és a tramini, a vörösbort adó fajták közül pedig a kékfrankos, a zweigelt, merlot 
és a cabernet sauvignon. A borvidék borai illatosak, aromaanyagokban igen gazdagok, élénk 
savtartalmúak.
 A borvidéknek két körzete van: a Zalai, és a Muramenti körzet. Előbbihez 18, utóbbihoz 
20 település tartozik. A muramenti területnek kb. 1947-ig sajátossága volt, hogy itt nagyon 
sok muraközi horvát gazda is szőlészkedett, borászkodott.

 A Mura völgyének peremén futó dombhátak különleges mikroklímával, előnyös 
termőhelyi adottságokkal rendelkeznek. Ezt ismerte fel a nemrég elhunyt dr. Bussay László, 
e táj egyik legkiválóbb szőlésze és borásza, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, 
hogy újra feltámadt a minőségi borászat Zala megye e szegletében. Ma már több kiváló 
kézműves borászat működik a vidéken, melyek borai bátran felvehetik a versenyt más 
borászatokéval.  Ezt számtalan hazai és külföldi elismerés igazolja, ami persze soha sem ér 
annyit, mint maga a tapasztalás, ezért jó szívvel invitálunk mindenkit, hogy látogasson el 
hozzánk és ízleje meg a Muramente kiváló borait!
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Szent János-hegy

fekvés: ÉK-DNY-i tájolású, a Kerka völgyére meredeken 
leszakadó dombhát.

környezet: Minden oldalról tölgy, gyertyán és bükk 
szálerdőkkel övezett környezetben helyezkedik el.

jellemző szőlőfajták: olaszrizling, szürkebarát, pinot 
blanc, királyleányka

infrastruktúra: aszfaltozott út, elektromos áram, ivóvíz

egyéb: A szőlőhegyen kilátó található, tanösvény érinti. Itt 
került kialakításra Közép-Európa legnagyobb egybefüggő 
fügeültetvénye, melyhez bemutató épület is csatlakozik. 
A hegykapu előtt a Déli Védelmi Vonal hidegháborús 
bunkerei lelhetők fel.

Tormafölde szőlőhegyei az I. katonai 
felmérés térképén (1763-1787)

Kilátás a Kerka völgyére a Szent János-hegyről
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Kondákor József
Szent János-hegy (Tormafölde)

személyes adatok: borász, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagja
ültetvény: 8000 m2
szőlőfajták: olaszrizling, szürkebarát, pinot blanc
szolgáltatások: borkóstoló, borvacsora, vadételek, vadászati és  
szálláslehetőség (25 fő,) borkóstoló a hegyhát pincéinek látogatásával 
kapcsolat: Előzetes bejelentkezés alapján várja az érdeklődőket! 
email: tormafolde@gmail.com
telefon: +36 30/993-37-39

Ültetvény a Szent János-hegyen
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 A Kondákor családi birtok kialakítása 1994-ben kezdődött 0,7 ha szőlő telepítésével.
A terület fekvése szőlőtermesztésre kiváló DNy-i  fekvésű. Először két fajta került eltelepítésre 
(olaszrizling és szürkebarát), majd 2012-ben  300 tő pinot blanc.
 A borok készítése hagyományos módszerrel, fahordós erjesztéssel történik. A gazdaság 
vezetője, Kondákor József, aki szőlőművelés iránti szeretetét a szüleimtől örökölte, amit 
próbál a fiainak is továbbadni. 
 A borkészítéshez szükséges tapasztalatot is szüleitől szerezte meg, majd tudását 2005-
ben OKJ-s Borász tanfolyamon bővítette. 2011- től tagja a Da Bibere Zalai Borlovagrendnek .
 A birtokon két pince, egy borkóstoló pavilon, kemence, grillező várja az ide látogató 
vendégeket. Ha már jóllaktak és megkóstolták a pince kiváló nedűit, akkor egy sétára 
invitálnak a háziak, mégpedig a szomszédságukban található  Közép-Európa egyik legnagyobb 
fügeültetvényéhez, ahol betekintést lehet nyerni az egzotikus gyümölcsök világába.
 Az ültetvény végében álló, 4 szintes   fa kilátótoronyból csodálatos panoráma tárul a 
kedves látogató elé. Magasból látható a Kerka völgye, a szomszédos települések, és három 
ország (Horvátország, Ausztria, Szlovénia ) határ menti területei.
 Borkóstolásra és étkezésre 25 főt tudnak egyidejűleg vendégül látni, ahol nem csak a 
saját boraikat, hanem a hegyháton termelt kiváló minőségű kistermelői borokat is kínálni 
tudják.
 A Kondákor családi birtok aszfaltos úton, akár autóbusszal is megközelíthető. Az 
ide látogató vendégeknek szállás lehetőséget a település külterületén nyugodt, csendes, 
gyönyörű környezetben lévő vendégházukban tudnak biztosítani. Szeretettel várják pihenni 
és kikapcsolódni vágyó vendégeiket.!

Kondákor József
Szent János-hegy (Tormafölde)

Kilátás a Szent János-hegyről
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Programok, látnivalók
A Szent János-hegy közelében

A vétyemi erdőrezervátum (ősbükkös)
                                      

 Tormafölde község határában 
található a vétyemi ősbükkös, mely a hazai 
erdőrezervátum program egyik szép példája. 
Itt találhatók hazánk legnagyobb bükkfái, 
melyek átlagmagassága meghaladja a 42 
métert, koruk pedig eléri a 188 évet (2015-
ben). A kb. 15 hektáros erdőterület szabadon 
látogatható. 

A Déli Védelmi Vonal
                                      

 A Letenyei-dombság peremén 
- így a Szent János-hegyen is - mindmáig 
megmaradtak Európa leghosszabb katonai 
védelmi vonalának,  a mintegy 630 km hosszú 
Déli Védelmi Vonalnak az erődítményei, amit 
a köznyelv csak bunkerként emleget. A közeli 
Páka határában  szabadtéri bemutatóhely 
létesült, ahol 4 db bunker tekinthető meg.

Szécsisziget műemlékei
                                      

 A Tormaföldével szomszédos 
Szécsisziget a vidék műemlékekben 
leggazdagabb települése. Itt járva 
mindenképpen érdemes megtekinteni a falu 
barokk templomát, a közelében található 
Andrássy-Szapáry kastélyt és a hajdani 
uradalmi malomban kialakított múzeumot, 
valamint az itteni bivalyrezervátumot.

További látnivalók, érdekességek: Lovarda (Tormafölde), Erdei kisvasút (Csömödér), LÉGO pince (Lovászi), 
Murai rafting (Kerkaszentkirály), Papp Simon Olajos Körút (bakancsos túra - Tormaföldét is érinti), Termál-
fürdő (Bázakerettye), Dél-Zalai Erdőtáj Kerékpárút (kerékpár kölcsönzés Szécsisziget).
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Vörcsöki-hegy

fekvés: Alapvetően ÉK-DNY-i irányú dombhát, mely D-en  
a Mura völgyére tekint.

környezet: Három oldalról erdők övezik, D-en viszont 
szántóföldek.

jellemző szőlőfajták: szürkebarát , tramini, rizlingfajták, 
chardonnay, sauvignon,  királylányka, cserszegi fűszeres, 
pinot noir, merlot és kékfrankos.

infrastruktúra: murvás, kavicsos út, elektromos áram, 
ivóvíz

egyéb: A szőlőhegyen kilátó található, érinti a Papp 
Simon Olajos Körút. Néhány száz méterre tőle áll a 
vörcsöki kápolna.

A Vörcsöki-hegy látképe (részlet)

A Vörcsöki-hegy az I. katonai felmérés 
térképén (1763-1787)
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Pál Zoltán
Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld)

személyes adatok: borász
ültetvény: 2 hektár
szőlőfajták: szürkebarát, tramini, sárga muskotály, sauvignon blanc, 
olaszrizling,  pinot noir
szolgáltatások: borkóstoló, borvacsora tájjellegű ételekből, 
programszervezés
kapcsolat: Előzetes bejelentkezés alapján várja az érdeklődőket! 
email: pal.zoltan@zzsz.hu
telefon: +36 30/914-9377 (Pál Zoltán)  és +36 30/543-6458 (Pál Zoltánné)

Kilátás a Vörcsöki-hegyről



12

 Kerkaszentkirályon szinte nincs is olyan család, akinek ne lenne kisebb-nagyobb 
szőlőbirtoka a vörcsöki  Öreg-hegyen, ami azonban közigazgatásilag  Csörnyeföldhöz tartozik. 
A Pál család családi hagyományokra épülő szőlőskertje és borászata is itt található, melynek 
megalapozója a szülők birtoka volt, amit aztán 2002-ig 2ha területűre bővítettek. Jelenleg 
6 fajta szőlőt termelnek: szürkebarátot, traminit, sárga muskotályt, sauvignon blanc-t, 
olaszrizlinget és  pinot noirt. Évente kb. 8-9000 liter bor kerül a pincébe. Az erjesztés és az 
érlelés részben reduktív módon, részben ászokolással történik. 2015-től kísérleti jelleggel a 
habzóbort is készítenek.
 Pál Zoltán -a családi gazdaság vezetője-  kezdeményezője és aktív részese volt annak 
a csapatnak, amely előkészítette és végigvitte e terület borvidéki besorolását. A szőlőskert 
művelését és a pincemunkákat , valamint a vendéglátást a  család maga végzi - Pál Zoltán és 
felesége Szilvia, valamint két fiuk, Dávid és Kristóf.
 A vörcsöki Öreg-hegy korábban báró Rubidó Zichy birtok volt, mely kiváló borokkal 
dicsekedhetett. A feljegyzések szerint az 1900-as évek elején a budai várban vörcsöki–hegyi 
borozó működött. A terület kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkezik: a déli, dél-nyugati 
kitettségű domboldalakon egyfajta szubmediterrán klíma uralkodik, mely jó alapot biztosít 
a szőlő és bortermelésnek. Ezt a klimatikus adottságot mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy mára már itt is honossá vált a füge, a kivi és a datolya szilva. A jelenlegi szőlőskert 
rizlingese az idősek elmondása szerint a Vörcsöki-hegy „lelke” volt, ennek az értéknek és 
hagyománynak a megőrzése miatt is telepített ide a család olaszrizlinget. Nem csalódtak! 
 A vendégeket egy 50 fős szabadtéri  fedett teraszon, valamint egy 30 fő befogadására 
alkalmas felújított borona pincében kialakított kóstoltató helyen, illetve egy szintén 50 fő 
befogadóképességű  borházban tudják fogadni. A kóstoltató hely és a borház téli használatra 
is alkalmas, fűthető. A vendégeket borkóstolóval  és helyi, hagyományos ételekkel  várják. Az 
étkek alapanyaga a család által előállított helyi termékek, amelyeket családi receptek alapján 
készítenek. Szálláslehetőség a közelben, Kerkaszentkirályon, a Természetházban biztosított. 
Vendégeik részére segítséget nyújtanak 
programok összeállításában, szállásfoglalásban, 
a környék látnivalóinak megismerésében, 
egyéb rekreációs programok szervezésében. 
Kérésre programajánlatot és árajánlatot is 
küldenek. A Pál Pince megközelíthető a Lenti 
Letenye összekötő útról Csörnyeföld és Dobri  
települések között a Vörcsöki–hegyre felvezető 
kitáblázott utat követve. A birtok és a borház  
közvetlenül a vörcsöki-hegyi kilátó mellett 
helyezkedik el.

Pál Zoltán
Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld)

Csörnyeföld / Vörcsöki-hegy
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Programok, látnivalók
Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld)

Csörnyeföld / Vörcsöki-hegy

Programok, látnivalók
a Vörcsöki-hegy közelében

Rafting a Kerkán és a Murán
                                      

 A közeli Kerkaszentkirály az egyik 
központja az utóbbi években dinamikusan 
fejlődő vízi turizmusnak. A településről 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt indulnak 
túrák hazánk legsebesebb folyójára, 
a Murára. A faluban raftingbázis, 
csónakkölcsönző és nívós szálláshely várja 
az érdeklődőket.

A muraszemenyei kavicsbányatavak
                                      

 Muraszemenyén a több évtizedes 
kavicsbányászatnak köszönhetően hatalmas 
tórendszer jött létre. Ez a romantikus, 
szigetekkel, öblökkel tagolt vízi világ 
kiváló horgászhely is, mely messzeföldről 
idecsábítja a kihívásra vágyó horgászokat.

Alsólendva (Lendava) látnivalói
                                      

 A határtól alig néhány kilométerre fekvő 
kisváros bővelkedik turisztikai látnivalókban. 
Itt járva érdemes ellátogatni a Szent Katalin 
templomba, a várba és a HAdik kápolnába, 
vagy a helyi termálfürdőbe. Lendva 
kiváló borokkal és borházakkal, valamint 
éttermekkel rendelkezik. Új attrakció a 2015-
ben átadott kilátó.

További látnivalók, érdekességek: Lovarda (Tormafölde), Erdei kisvasút (Csömödér), LÉGO pince (Lová-
szi), Bunkerek (Páka),  Papp Simon Olajos Körút (bakancsos túra - Vörcsököt is érinti), Termálfürdő (Báza-
kerettye), Dél-Zalai Erdőtáj Kerékpárút (kerékpár kölcsönzés Szécsisziget), horgásztó (Kerkaszentkirály).
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Elő-hegy

fekvés: D-i lejtésű dombhát.
környezet: Északról nagy bükk és tölgyerdőkkel borított 
dombhátak határolják, tőle délre viszont már a Mura 
síkja terül el.
jellemző szőlőfajták: Alapvetően a fehér fajták az 
uralkodóak - olaszrizling, rajnai rizling, szürkebarát, sárga 
muskotály, tramini. A vörös fajták közül megemlíthető a 
pinot noir, cabernet franc és syrah.
infrastruktúra: aszfaltozott út, elektromos áram
egyéb: Csörnyeföldön több hegyháton található 
szőlőültetény, ezek egyike az Elő-hegy. Itt működik a 
Bussay Pincészet, mely nemzetközi hírnevet vívott ki 
magának az elmúlt években.
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Csörnyeföldi szőlőhegyek

Csörnyeföld szőlőhegyei az I. katonai 
felmérés térképén (1763-1787)
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Simon Zoltán
Elő-hegy (Csörnyeföld)

személyes adatok: borász, a Somlói Borrend tagja
ültetvény: 2 hektár
szőlőfajták: olaszrizling, rajnai rizling, szürkebarát, chardonnay, zöld 
veltelini, cabernet franc és syrah
szolgáltatások: borkóstoló, borvacsora
kapcsolat: Előzetes bejelentkezés alapján!
Telefon/Fax: 06-932/379-223
Mobil: +36/30 97-94-639
E-mail: szoli@enternet.hu
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 A gazdaság igazi családi kisbirtok, 2003-as és 2006-os évben saját telepítésű szőlővel 
teremtették meg az alapokat, jelenleg 2 ha-on gazdálkodnak. Csak saját termesztésű szőlőt 
dolgoznak fel, amelyen terméskorlátozással, illetve zöldszürettel biztosítják a tőkénkénti 1,3-
1,8 kg-os termésátlagot. Az alacsony kordonos művelési mód, a szakszerű növényvédelem 
és a terméskorlátozás következtében boraik az eseteleges gyengébb évjáratban is rendkívül 
koncentráltak, és testesek, kiemelkedően szép savgerinccel bírnak.
 A Mura völgyéből felszálló pára és a magas napsütéses órák száma lehetővé teszi a 
nemes botritisz kialakulását a szőlőfürtökön ezáltal az szőlőszemek betöppednek, aszúsodnak, 
így különleges minőségű borokat tudnak készíteni a jó minőségű alapanyagokból. Telepített 
fehér szőlőfajtáik: az olaszrizling, a rajnai rizling, a szürkebarát, a chardonnay, a zöld 
veltelini. A kék szőlők közül 2007-ben útkeresésként cabernet franc és syrah fajták kerültek 
telepítésre.
 A pincében az érett, egészséges fehér szőlőből reduktív technológiával, hűthető-
fűthető tartályokban folyik az irányított erjesztés, amelynek végén íz- és zamatanyagokban 
gazdag, reduktív típusú száraz és félszáraz borok kerülnek a tárolóedényekbe. A kék szőlőből 
14-20 napig tartó héjon áztatás és kézi csömöszölés után kerül sor a lé kinyerésére, amit 250 
l-es tölgyfa hordókban tárolnak. Éves termésmennyiségük 10-12 000 l. Boraik jelenleg még 
nem kerülnek kereskedelmi forgalomba. Az értékesítés a pincében, boros rendezvényeken 
történik.
 A pince rendelkezik egy 18 fős zárt illetve egy 30 fő befogadására alkalmas nyitott 
kóstolóhelyiséggel. A pince borai évről-évre jó eredményeket érnek el a helyi, borvidéki 
és horvátországi borversenyeken. Szolgáltatásaik azonban nem csak borászathoz, 
borturizmushoz kötődnek, ennél sokkal szélesebb spektrumúak!

Simon Zoltán
Elő-hegy (Csörnyeföld)

Csörnyeföld / Elő-hegy
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Programok, látnivalók
Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld)
Programok, látnivalók

az Elő-hegy közelében

Borovics Vendégház
                                      

 A Borovics Vendégház Csörnyeföld 
határában, csodálatos táji és természeti  
környezetben található. A vendégházat 
2000 óta működtető családi vállalkozás a 
helyi gasztronómiával és a gazdálkodási 
hagyományokkal ismerteti meg vendégeit. 
A gazdasághoz 1 ha szőlőterület is tartozik, 
így jó borokban sincs hiány.

Vadászat
                                      

 A Csörnyeföldet övező erdők gazdag 
vadállománnyal büszkélkedhetnek, így 
kedvelt vadászterület is ez a vidék. A táj igazi 
nagyvadas terület: nem ritkák a kapitális 
gímbikák, vaddisznók sem. A helyi vadászat 
szervezését a Vörcsök Vadásztársaság látja 
el.

Papp Simon Olajos Körtúra
                                      

 A Bázakerettyétől Lovásziig terjedő 
hajdani olajvidék legszebb természeti és 
legértékesebb ipartörténeti látnivalóit 
feltáró bakancsos túraútvonal (piros túra), 
mely érinti Csörnyeföld községet is.

További látnivalók, érdekességek: Lovarda (Tormafölde), LÉGO pince (Lovászi), Termálfürdő (Bázakerettye), 
Termálfürdő (Letenye), Dél-Zalai Erdőtáj Kerékpárút (kerékpár kölcsönzés Szécsisziget), horgásztó 
(Kerkaszentkirály), Kavicsbányatavak (Muraszemenye), Vétyemi ősbükkös (Tormafölde).

Csörnyeföld / Elő-hegy



Letenye / Julián-hegy18

Julián-hegy

fekvés: ÉK-DNY-i tájolású, a Mura völgyére leereszkedő 
dombhát déli lejtőjén található.
környezet: ÉK-ről a Csitári-erdő határolja, D-en pedig a 
Mura síkja.
jellemző szőlőfajták: a fehér fajták dominálnak, úgy mint 
- cserszegi fűzeres, chardonnay, szürkebarát, olaszrizling, 
irsai olivér
infrastruktúra: aszfaltos út, elektromos áram, ivóvíz
egyéb: A szőlőhegy közvetlen közelében folyik a Mura, 
hazánk legsebesebb folyója. A Julián-hegy közelében 
több, a Déli Védelmi Vonal részét képező  bunkerrel 
találkozhatunk.

Naplemente a Julián-hegyről 

Julián-hegy a II. katonai felmérés 
térképén (1806-1869)



Letenye / Julián-hegy 19

Kuprivecz József
Julián-hegy (Letenye)

személyes adatok: borász, okleveles borminősítő, a Da Bibere Zalai 
Borlovagrend tagja
ültetvény: 1000 m2 
szőlőfajták: chardonnay, szürkebarát, cserszegi fűszeres
szolgáltatások: borkóstoló, borvacsora
kapcsolat: Előzetes bejelentkezés alapján várja az érdeklődőket! 
email: kupri@t-online.hu 
facebook: https://www.facebook.com/jozsef.kuprivecz
telefon: +36 30/96-99-423
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 Kuprivecz József 1985 óta (tehát 30 éve) gazdálkodik a letenyei Julián-hegyen található 
szőlőskertjében, mely egy tipikus zalai kisbirtok. Tagja a Da Bibere Zalai Borlovagrendnek, 
melyben a felügyelő bizottság elnöki tisztét látja el. A borászkodást, és a minőségi bor-
készítést igazán komolyan 20 éve gyakorolja, melyben nagy szerepe volt néhai Dr. Bussay 
Lászlónak, és szlovén szőlősgazda barátainak is.
 Boraival a városi és megyei borversenyeken évről-évre jól szerepel. Különösen büszke 
arra, hogy 2012-ben a 2011-es évjáratú cserszegi fűszeres borával, mely a „Margit bora” 
fantázianevet viselte, az országos borversenyen aranyérmet nyert. Ami a szakmai alapokat 
illeti, elmondható, hogy borász szakmunkás bizonyítvánnyal, és okleveles borminősítői 
bizonyítvánnyal is rendelkezik.
 A szőlőhegyen 500 tőke szőlőt művel - az ültetvény nagysága mindössze 1000 m2 -, 
melynek 90%-a cserszegi fűszeres fajta, a többit zenit, göcseji zamatos és ottonel muskotály 
teszi ki. A terület jó művelhetőségű, déli fekvésű, de enyhe lejtésű terület, mely a Mura 
völgyére néz.
 Vendégeit a pincében, illetve a pince előtt felépített fedett teraszon (mely 
tulajdonképpen egy 30 m2-es előtető) tudja fogadni, ahol 25-30 fő számára biztosított a 
vendégfogadás. A terasz úgy került kialakításra, hogy az bármikor téliesíthető legyen. A 
Julián-hegy Letenye és Murarátka között félúton található, könnyen megközelíthető.  Maga 
a pince a szőlőhegyet átszelő három út közül a középső mellett áll, a kő emlékkereszttel 
szemben.

Kuprivecz József
Julián-hegy (Letenye)

Letenye / Julián-hegy
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Programok, látnivalók
Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld)
Programok, látnivalók

a Julián-hegy közelében

Andrássy-Szapáry kastély és kastélypark
                                      

 Letenye központjában áll a Szapáryak 
által emelt XVIII. századi műemlék 
kastély, melyben jelenleg művelődési ház 
működik. Nem csak maga az épület de a 
természetvédelmi oltalom alatt álló parkja 
is figyelemre méltó, különösen az az óriás 
platán melyet 2010-ben az év fájának 
választottak.

Letenyei termálfürdő
                                      

 A város termálfürdőjét  50 °C -os 
termálvíz táplálja, ahol a nagymedence 
és a gyermekmedence mellett röplabda 
és strandfoci pálya, kemping és kiszolgáló 
épületek is megtalálhatók. 2007-ben 
tanmedencével, ülő- és gyermekmedencével 
bővült a komplexum, mely szezonális nyitva 
tartással várja vendégeit.

Boronapince
                                      

 A letenyei székhelyű Szőlő- és 
Gyümölcstermesztők Egyesülete a gazdája 
annak a szépen felújított boronapincének, 
mely hajdan még az Öreghegyen állt, ám 
felújításakor új helyre, a Zajki-hegyre került. 
Az épület borturisztikai programok állandó 
helyszíne, a helyi népi építészet jeles 
alkotása.

További látnivalók, érdekességek: Kistolmácsi-tó (Kistolmács), Erdei kisvasút (Kistolmács), Szentháromság 
r.k. templom (Letenye), Uradalmi fogadó (Letenye), Polai r.k. templom (Becsehely), Dél-zalai Erdőtáj 
Kerékpárút (érinti Letenyét), Fedák-kúria (Tótszerdahely), Murai rafting (túraszervezés Tótszerdahely)

Letenye / Julián-hegy



Nagy-hegy

fekvés: ÉK-DNY-i irányú dombháton fekszik a község 
kerettyei falurészében.
környezet: É-ÉK-ről a Meretai-erdő határolja, NY-i 
előterében Kerettye fekszik. K-ről szintén erdők övezik. 
D-i szeglete a Bázát Kerettyével összekötő útnál ér véget.
jellemző szőlőfajták: olaszrizling, rizlingszilváni, 
cserszegi fűszeres, irsai olivér, zweigelt
infrastruktúra: betonozott út, elektromos áram, ivóvíz
egyéb: A szőlőhegy néhány tíz méterre fekszik a 
bázakerettyei termálfürdőtől. Egy négy szintes kilátó áll 
az északi szegletében.  A hegyen és környékén olajipari 
emlékeket találunk.

Bázakerettye / Nagy-hegy22

Kerettye a Nagy-heggyel

A Nagy-hegy az I. katonai 
felmérés térképén (1763-1787)



Bázakerettye / Nagy-hegy 23

Iványi László
Nagy-hegy (Bázakerettye)

személyes adatok: borász

ültetvény: 800 m2 

szőlőfajták: szürkebarát, sauvignon blanc, zweigelt

szolgáltatások: borkóstoló, borvacsora, kemencés ételek

kapcsolat: Előzetes bejelentkezés alapján várja az érdeklődőket! 
email: info@kemp.hu
telefon: +36 30/592-5989
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 A borturizmus napjaink magyar turizmusának egyik legdinamikusabban fejlődő ága, 
melyen belül megfigyelhető a helyi értékek előtérbe kerülése. A fogyasztási szokások is 
átalakulóban vannak, gondoljunk csak a helyi termékek egyre növekvő népszerűségére. A 
kiváló borok, pálinkák és szörpök mellett a régi, hagyományos ételek is újra felelevenítődtek 
és bekerültek a gasztronómiai kínálatba. Az Iványi család e folyamatokhoz igazodva vágott 
bele Bázakerettyén a borturizmusba, a vendégfogadásba.
 A Nagy-hegyen, e festői panorámával rendelkező szőlőhegyen, a kilátóhoz vezető 
túraútvonal mentén, 2012-ben fogtak abba a nagy munkába, melynek eredményeképpen a 
régi családi pince átalakításával megszületett a  ,,Vinotéka vendégház”. Itt méltó, hangulatos 
környezetben tudják vendégeiket fogadni, mégpedig a felújított pincehelyiségben és 
az újonnan épült, faszerkezetű teraszon. 2014-ben egy grillezővel kombinált szabadtéri 
kemence is felépült, a pince szolgáltatásainak bővítése jegyében.
 A család jelenleg 800 m2-es szőlőültetvényen gazdálkodik, melynek jellemző fajtái 
a szürkebarát, a sauvignon blanc és a zweigelt. Már a déd- és nagyszülők is művelték ezt 
a birtokot, ami csak erősítette a gazdaság vezetőjében, Iványi Lászlóban a késztetést a 
gazdálkodás továbbvitele iránt. A borászkodást, a minőségi borkészítést 10 éve gyakorolja, 
s ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy sikerrel. Mindezt a hagyományos helyi bormustra 
szakmai zsűritől kapott elismerések, aranyérmek, és a ,,falu bora” elnyerése is igazolja.
 A pince fehér és vörös borai kóracél tartályokban és hagyományos fahordókban 
érlelve várják, hogy a vendégek asztalára kerülhessenek. A háziak a borkóstolókon túl a 
helyi ízek világába is elkalauzolják a hozzájuk látogatókat. Teszik ezt azért, mert Bázakerettye 
értékeihez,  egyedi kínálatához hozzátartoznak a helyi ételek is, melyek a jó borokkal együtt 
járnak.

Iványi László
Nagy-hegy (Bázakerettye)

Bázakerettye / Nagy-hegy
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Programok, látnivalók
Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld)
Programok, látnivalók

a Nagy-hegy közelében

Bázakerettyei Termálfürdő
                                      

 Zala megye egyik, ha nem a 
legszebb fekvésű termálfürdője található 
Bázakerettyén. A fürdő közvetlenül a 
szőlőhegy szomszédságában fekszik, 
ahonnan pazar kilátás nyílik Göcsej szívébe. 
A strandon, mely szezonális nyitva tartás 
mellett működik,  úszó és élménymedencé-
ket egyaránt találnak a felfrissülni vágyók.

Erdei kisvasút
                                      

 Lenti-Csömödér és Kistolmács között 
- Bázakerettyét is érintve - kanyarog hazánk 
leghosszabb kisvasútja, a mintegy 93 km-
es Csömödéri Állami Erdei Vasút. Kis diesel 
mozdonyai menetrendszerűen közlekednek, 
de néha még kisegít a nosztalgiajáratként 
Ábel, a gőzmozdony is.

Budafapusztai Arborétum
                                      

 Bázakerettyétől néhány kilométerre 
található Kiscsehi határában a Budafapusztai 
Arborétum. A Zalaerdő Zrt. kezelésében 
lévő, mindig valami érdekességet mutató  
gyűjteményes kert az azáleák virágzásakor 
a legelbűvölőbb. Az arborétumban egy szép 
vadászházat, tavat és egy a közelmúltban 
elkészült játszóteret is találhatunk.

További látnivalók, érdekességek: Kistolmácsi-tó (Kistolmács), Dél-zalai Erdőtáj Kerékpárút (kerékpáros 
központ - Lispeszentadorján), Buda Ernő Emlékszoba (II. tankállomás - Lispeszentadorján), Rockenbauer 
Pál Dél-dunántúli Kék Túra (érinti Bázakerettyén), Papp Simon Olajos Körút (érinti Bázakerettyét)

Bázakerettye / Nagy-hegy
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Kis-hegy

fekvés: ÉK-DNY-i fekvésű dombhát, mely DNY felé 
szelíden lejt.

környezet: É-ról nagy kiterjedésű erdőségek szegélyezik. 
K-en és Ny-on szőlőskertek határolják, D-en pedig 
Becsehely község polai településrésze.

jellemző szőlőfajták: olaszrizling, ottonel muskotály, 
szürkebarát, chardonnay, zenit, rizlingszilváni, sauvignon 
blanc, pinot blanc

infrastruktúra: aszfaltozott út, elektromos áram, ivóvíz

egyéb: A szőlőhegyen kilátó található, s itt működik 
a Canis Minor csillagda, melyet a Nagykanizsai 
Amatőrcsillagász Egyesület üzemeltet.

Kis-hegy látképe 

A Polai-hegy az I. katonai felmérés 
térképén (1763-1787)
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Németh Géza
Kis-hegy (Becsehely)

személyes adatok: szőlőoltvány forgalmazó, borász, a Da Bibere Zalai 
Borlovagrend tagja
ültetvény: 2 hektár
szőlőfajták: pinot noir, olaszrizling, szürkebarát
szolgáltatások: borkóstoló, borvacsora, pincelátogatás, oltvány előállítás 
bemutatása
kapcsolat: Előzetes bejelentkezés alapján várja az érdeklődőket! 
email: nemethgeza@becsehely.hu / web: www.vitisvendeghaz.hu
telefon: +36 30 / 46 74 796
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 Németh Géza és családjának körében a szőlő mindig is központi szerepet töltött be, 
hiszen a megélhetést biztosítja a család számára. Már a harmadik generáció is „bontogatja 
szárnyait”, akik a szőlő szaporítóanyagának előállításával, szőlőoltványok készítésével 
foglalkoznak. E tevékenységük révén hazánk valamennyi borvidékével kapcsolatba kerültek 
már, de külföldi kapcsolatokkal is rendelkeznek. A család a magyar szőlő- és borkultúra 
elkötelezettje, a helyi hagyományok ápolója és terjesztője. Németh Géza a Da Bibere Zalai 
Borlovagrend alkancellárja.
 Becsehelyen minden család gazdaságához hozzátartozott a szőlőhegy is. Ennek 
megfelelően természetesen a Németh család is elkészíti a maga borait.  A becsehelyi 
szőlőhegy a Zalai-dombság déli nyúlványain alakult ki  - tőle délre már a Muraköz síkja terül 
el -, amely kiváló termőhelyi adottságokat biztosít a szőlőtermesztéshez,  gyönyörű kilátást 
az idelátogatók számára.     
 A 2 hektáros családi ültetvény elsősorban a szőlőoltvány-készítést szolgálja, emiatt 
a csemegeszőlők mellett 18 fajta borszőlő fajta is megtalálható, amelyek az átlagosat 
meghaladó kínálatot biztosítanak a borkészítéshez. Az öt-hatféle fehérbor mellett rozé és 
vörösborok is készülnek .  A szőlőhegyen (Kis-hegy)  a nyitott borkóstoló pavilonban ülve, a 
kilátásban, a táj szépségeiben elmerülve nyílik lehetőség az itt termett borok kóstolására. A 
VITIS Vendégházban kialakított kóstoló helyiségben pedig az őszi, téli időszakban biztosított 
a kellemes környezet. A vendégházban 20, a szőlőhegyen akár 40 főt is tudnak fogadni 
borkóstolásra. A borkorcsolyák mellett igény szerint egyéb étkezésre is van lehetőség.
 A VITIS Vendégházban 4 szobában 10-12 fő 
részére szállás is biztosított. Az ide látogatók kényelmét 
infraszauna, konditerem, szabad konyha, és wifi szolgálja.  
Fakultatív programlehetőségek:   
-Kis-hegyi kilátó (2 percre), -Csillagvizsgáló (2 percre) tiszta 
égbolt esetén,  -Vadak megfigyelése (5 percre), -Túrázási 
lehetőség (Becsehelyi Keresztút), -Kerékpártúrák 
(kerékpártároló biztosított)
Hagyományos programok Becsehelyen:
-Január 22.: Vince-napi vesszőszentelés /  -Húshagyó kedd: 
Disznóvágás és maszkázás / -Szeptember első hétvégéje: 
Becsehelyi Szüret Szüreti- és Borfesztivál / -November 
11-ei hét: Márton napi programok pincejárással 

Cím: VITIS Vendégház 8866 Becsehely, Kossuth u. 203.
          Borpince: Kis-hegy (Dózsa utcán át a kilátó felé)

Németh Géza
Kis-hegy (Becsehely)

Becsehely / Kis-hegy
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Programok, látnivalók
Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld)
Programok, látnivalók

a Kis-hegy közelében

Canis Minor Csillagda
                                      

 A Kis-hegy legmagasabb ponrján épült 
fel  Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület 
jóvoltából a Canis Minor Obszervatórium, 
mely rendszeres pogramokkla várja az 
érdeklődőket.

Kis-hegyi kilátó
                                      

 A Canis Minor Csillagda közelében 
- szintén a szőlőhegy egyik legmagasabb 
pontján - áll egy három szintes, fából készült 
kilátó. Innen csodálatos panoráma tárul 
elénk Göcsej, Nagykanizsa és a Muraköz 
irányába.

Polai templom
                                      

 Becsehely egyik legértékesebb 
műemlék épülete a polai településrészen 
található, árpádkori (XIII. századi) eredetű, 
de többször átépített római katolikus 
templom, mely a Mindenszentek nevet 
viseli. Felújítására 2008-ban került sor, 
ezzel vált a vidék egyik legcsodálatosabb 
műemlékévé.

További látnivalók, érdekességek: Keresztelő Szent János r.k. templom (Becsehely), keresztút (Becsehely), 
Szent Márton r. k. templom (Tótszentmárton), Termálfürdő (Letenye), Andrássy-Szapáry kastély (Letenye),   
Fedák kúria (Tótszerdahely), Erdei kisvasút (Kistolmács), Dél-zalai Erdőtáj Kerékpárút (érinti Becsehelyt)

Becsehely / Kis-hegy
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Új-hegy

fekvés: ÉNY-DK-i fekvésű dombhát, mely DK felé 
folyamatosan, enyhén alacsonyodik.

környezet: Tulajdonképpen a Becsehelyi-szőlőhegy egy 
dűlője. Szőlőskertek keretezik szinte minden oldalról.

jellemző szőlőfajták: zöld veltelini, rizlingszilváni, 
olaszrizling, sauvignon blanc, chardonnay, tramini, 
szürkebarát.

infrastruktúra: aszfaltozott út, elektromos áram, ivóvíz

egyéb: Új-hegyen is átvezet a Becsehelyen kialakított 
keresztút, melynek egyik fontos állomása az itt álló Béke 
Királynője (Szűz Mária) szobor és pihenőhely.

Új-hegyi panoráma

Becsehely szőlőhegyei a II. katonai 
felmérés térképén (1806-1869)
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Molnár Zoltán
Új-hegy (Becsehely)

személyes adatok: borász, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagja
ültetvény: 3600 m2
szőlőfajták: zöld veltelini, rizlingszilváni,olaszrizling, sauvignon blanc, 
chardonnay, tramini, szürkebarát
szolgáltatások: borkóstoló, borvacsora
kapcsolat: Előzetes bejelentkezés alapján várja az érdeklődőket! 
email: molnarfarm@molnarfarm.hu
telefon: +36 30 / 33-99-547
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 A Molnár Pince és a hozzátartozó földterületek Becsehely újhegyi dűlőjében találhatók. 
A falut átszelő 7-es útról a templom melletti Jókai utcán elindulva, a temető és a mávai 
dűlő érintésével érünk fel az újhegyi dűlőbe. Az újhegyi dűlő észak-déli fekvésű, enyhén 
lankás, nagyon jó mikroklímával rendelkezik, ezért alkalmas jó minőségű borok készítésére.  
A Molnár család tulajdonában lévő földterületen már több generációra visszamenőleg 
szőlőtermesztés folyt. Már a déd és nagyszülők idejében is a terület jelentős részén 
oltványszőlőfajták voltak telepítve, elvétve fordult elő egy-két direkt-termő tőke.  Aztán a 
közvetlen elődök - a Lukács család - 1976-tól kezdődően újratelepítette az egész ültetvényt. 
Könnyen tette ezt, hiszen ebben az időben szőlőoltvány előállítással foglalkoztak.
 Molnár Zoltán a jelenlegi családfő 1977-től kezdett a nagyszülők bábáskodása 
mellett borászkodni és a szőlővel foglalkozni. Szép eredményeket ért el az akkor telepített 
zöld veltelini, rizlingszilváni és olaszrizling fajtákkal is, de tervei között új fajták telepítése 
szerepelt.  2004-től újra telepítette a teljes területet. 3600 m2-nyi területre 1600 tőke 
került, mégpedig:  700 tő sauvignon blanc, 300 tő szürkebarát,   300 tő tramini, 300 tő 
chardonnay. Jelenleg ezekből a szőlőfajtákból készülnek a Molnár pince borai.
 A pince borásza Molnár Zoltán, aki 2001-től a Da Bibere Zalai Borlovagrendnek is tagja. 
Szabadidejéből rengeteget áldoz a szőlő ápolására és a borok kezelésére.  Több évtized 
alatt megszerzett tapasztalatait szívesen osztja meg a helyi borbarátkör tagjaival és más 
érdeklődőkkel, barátokkal, borkóstolásra betért vendégekkel is.  Eredményes borászkodását 
több aranyérem és két  „falu bora” elismerő oklevél is bizonyítja.  A környező települések 
borversenyein borbírálóként is jó néhány alkalommal részt vett.
 A termőhelyen megtermett borok tárolása 2014-ig az 1980-as években épült hűthető 
bortároló pincében történt. 2014-ben elkészült az új bortároló, 6 m-es mélységben, így 
mesterséges hűtésre nincs szükség.  A család eddig is szívesen fogadott vendégeket a 
pincében és a körülötte kialakított szabadtéri területen. Fűthető igényesen kialakított belső 
térben a földszinten 10 főt, az emeleten 15 főt lehet egy időben asztalhoz ültetni. A 2015-ben 
megépített kerti borkóstoltató pavilonban azonban már 25 fő egyidejű vendégfogadására 
nyílik lehetőség. A Molnár pince közvetlen környezetében állított a család 2007-ben egy 
Medugorjéból hozott Mária szobrot, amely szintén sokakat vonz a szőlőhegyre.

Molnár Zoltán
Új-hegy (Becsehely)

Becsehely / Új-hegy
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Programok, látnivalók
Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld)
Programok, látnivalók

a Új-hegy közelében

Keresztelő Szent János r.k. templom
                                      

 Becsehely központjában áll a község 
egyik legjelentősebb barokk műemléke, 
az 1758-ban épült, Keresztelő Szent 
János tiszteletére szentelt római katolikus 
templom.

Nagykanizsa látnivalói
                                      

 Becsehelytől alig 15 km-nyire fekszik 
a térség központja, Nagykanizsa. A nagy 
múltú város műemlékeivel, látnivalóival, 
szórakozó- és vendéglátóhelyeivel kellemes 
programot kínál az idelátogatók számára.

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra
                                      

 Dél-Zala legjelentősebb bakancsos 
túraútvonala kétségkívül a Rockenbauer Pál 
Dél-dunántúli Kék Túra, mely Becsehelytől 
É-ra, Kistolmács, Borsfa és Valkonya községek 
területén kanyarog.

További látnivalók, érdekességek: Mindenszentek r.k. templom (Becsehely - Pola), keresztút (Becsehely), 
Szent Márton r. k. templom (Tótszentmárton), Termálfürdő (Letenye), Andrássy-Szapáry kastély (Letenye),   
Fedák kúria (Tótszerdahely), Erdei kisvasút (Kistolmács), Dél-zalai Erdőtáj Kerékpárút (érinti Becsehelyt)

Becsehely / Új-hegy
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Kálmán-hegy

fekvés: ÉNY-DK-i fekvésű, alacsony, szelíd dombhát 
Tótszentmárton községtől K-re.
környezet: Minden oldalról szántóföldek övezik.
jellemző szőlőfajták: chardonnay, cserszegi fűszeres, 
ezerfürtű, göcseji zamatos, királyleányka, olaszrizling, 
pinot blanc, rajnai rizling, rizlingszilváni, rozália, 
sauvignon blanc, szürkebarát, tramini, zalagyöngye, 
zengő, zenit, blauburger, cabernet franc, cabernet 
sauvignon, kékfrankos, merlot, pinot noir, zweigelt
infrastruktúra: aszfaltozott út, elektromos áram, 
vezetékes ivóvíz
egyéb: A szőlőhegyen a Szent Márton Borbarát Egyesület 
a közelmúltban egy mutatós pihenőhelyet alakított ki. A 
hegyen Prés- és pincemúzeum is megtalálható.

Kálmán-hegy a II. katonai felmérés 
térképén (1806-1869)



35

Vlasics Lajos
Kálmán-hegy (Tótszentmárton / Sumarton)

személyes adatok: borász, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagja, a 
Szentmártoni Borbarát Egyesület elnöke
ültetvény: 1500 m2
szőlőfajták: pinot blanc, szürkebarát, sauvignon blanc, cabernet franc, 
merlot, pinot noir, rajnai rizling
szolgáltatások: borkóstolók tartása borkorcsolyával, bor értékesítés
kapcsolat: Előzetes bejelentkezés alapján várja az érdeklődőket! 
email: vlasicsl54@gmail.com
telefon: +36 30 / 23-70-829

Tótszentmárton / Kálmán-hegy
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 A tótszentmártoni szőlőhegy a falu központjától alig egy kilométerre található. 
Egymással párhuzamosan, kelet – dél irányban fekvő két hegyhát a Kálmán-hegy és a 
Nagymező. A tréfásan „Vakondtúrásnak” elnevezett hegyen két „utcasorban” mintegy 120 
borospince helyezkedik el szépen, rendezetten, viszonylag szorosan egymás mellett. A 
hegyre, - amely vízzel és villannyal ellátott- aszfaltozott út vezet.
 A Vlasics családi borpince a Kálmán-hegy elején a Szent Orbán pihenő közvetlen 
közelében található. A pince borásza Vlasics Lajos 2006 óta tevékenykedik, 2008 óta tagja a 
Da Bibere Zalai Borlovagrendnek, amelyben jelenleg a krónikás tisztségével járó feladatokat 
végzi. 2007-ben létrehozta a Szentmártoni Borbarát Egyesületet, amelynek elnöki tisztségét 
tölti be.
 A családi tradícióihoz tartozik, hogy nagyapja és apja - mindketten Vlasics István nevet 
viseltek- a Kálmán- hegyen és a becsehelyi Pál-hegyen, apósa Mihálics Vince a becsehelyi 
Öreg-hegyen termelték meg a bornak valót. Szőlőik zömében direkt termők voltak, de a 
nyolcvanas évek elején Rizlingszilvánit is telepítettek. A birtokaik haláluk után eladásra 
kerültek. Mivel Lajos nem nagy elszántsággal segítette az ő munkájukat, most valószínűleg 
meglepetten, de büszkén szemlélik a Vlasics család szőlész-borász tevékenységét az 
égi szőlőmezőkről. Idővel ő is beleöregedett a borosgazda szerepbe és a család 2006-
ban megvásárolta a 3300 m2 területű szőlőbirtokot rajta az 1975-ben épült pincével. A 
szőlőtelepítés már a következő évben elkezdődött ötszáz tő pinot blanc, szürkebarát és 
sauvignon blanc fajták ültetésével, majd folytatódott cabernet franc, merlot, végül pinot 
noir és rajnai rizling fajtákkal fejeződött be. A pincében az érett, egészséges szőlőből préselt, 
reduktív technológiával, irányított erjesztéssel készült, többségében száraz fehér borok, 
rosé, illetve vörös bor található a saválló tartályokban.
 A pince borai sikeresen szerepelnek a helyi, a környéki és a horvátországi borversenyeken. 
Pinot blanc boruk a 2013 évi Zalai Borút által szervezet megyei borversenyen a legjobb 
fehér bor minősítést érte el.
 A szőlőnek szolgákra van szüksége. A gazdát a 
munkákban segíti felesége Anna, leánya Viktória, veje 
Attila és fia Lala. Az unokák –Lilla és Kitti- szüretkor ott 
lábatlankodnak a szőlődaráló körül.
 Szolgáltatások: borkóstolók tartása borkorcsolyával, 
bor értékesítés. A pincében huszonöt fő vendéglátására 
van lehetőség. A teraszon jó időben hetven fő is elfér. 
A pince autóbusszal megközelíthető, parkolási hely 
biztosított.
 A Vlasics családi pince szeretettel várja a borszerető 
vendégeket pincelátogatásra, borkóstolóra. 

Kóstolják meg boraikat szülőhelyükön!

Vlasics Lajos
Kálmán-hegy (Tótszentmárton /Sumarton)

Tótszentmárton / Kálmán-hegy
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Programok, látnivalók
Vörcsöki-hegy (Csörnyeföld)
Programok, látnivalók

a Kálmán-hegy közelében

Szent Márton r.k. templom
                                      

 Tótszentmárton központjában áll a 
község és talán nyugodtan mondhatjuk, 
hogy a tágabb környék legjelentősebb 
barokk temploma, melyet Szent Márton 
tiszteletére szenteltek. A templom fontos 
állomása a Via Sancti Martini-nak, a Szent 
Márton Útnak (annak szlavóniai ágának).

Horvát tájház
                                      

 A római katolikus templom 
tőszomszédságában áll, egy takaros kis 
házacska, mely tájházként funkcionál. 
A 2009-ben kialakított múzeum a XIX-
XX. század fordulójának horvát paraszti 
kultúráját, életmódját van hivatva 
bemutatni.

Prés- és pincemúzeum
                                      

 Kálmán-hegy szívében található 
a Prés- és pincemúzeum. A műemlék 
jellegű borpince mediterrán homlokzata 
és egyedi kialakítása eltér a környezetében 
lévő borospincéktől. Az épületben 
megtekinthetőek a muramenti horvátok 
által használt hagyományos borászati 
eszközök és használati tárgyak.

További látnivalók, érdekességek: Mindenszentek r.k. templom (Becsehely - Pola), Keresztelő Szent 
János r.k. templom (Becsehely), Canis Minor Csillagda (Becsehely), Termálfürdő (Letenye), Murai rafting 
(Tótszerdahely), Dél-zalai Erdőtáj Kerékpárút (érinti Tótszentmártont), Fedák kúria (Tótszerdahely)

Tótszentmárton / Kálmán-hegy
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Sándor-hegy

fekvés: ÉK-DNY-i tájolású, alacsony, szelíd dombhát 
Semjénháza községtől K-re, de már Molnári község 
közigazgatási területén.

környezet: NY-on a Rigyáci-patak határolja, minden 
más oldalról szántóföldek övezik.

jellemző szőlőfajták: zalagyöngye, cserszegi fűszeres, 
göcseji zamatos, rizlingszilváni, olaszrizling, rajnai 
rizling, sauvignon blanc, szürkebarát, chardonnay és 
néhány direkt termő fajta

infrastruktúra: murvás út, elektromos áram, vezetékes 
ivóvíz

egyéb: A közeli Semjénházán színvonalas szálláshely 
működik az IKSZT épületének tetőterében. 

Az IKSZT épülete Semjénházán, tetőterében szálláshellyel 

Sándor-hegy a III. katonai felmérés 
térképén (1872-1884)

Szüreti felvonulás Molnáriból Semjénházára
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Preksen László
Sándor-hegy (Molnári / Mlinarci)

személyes adatok: borász, vendéglátóipari szakember

ültetvény: 1500 m2

szőlőfajták: rajnai rizling, sauvignon blanc 

szolgáltatások: borkóstolók tartása borkorcsolyával, bor értékesítés

kapcsolat: Előzetes bejelentkezés alapján várja az érdeklődőket! 
email: preksen65@gmail.com
telefon: +36 30/99-36-500

Molnári / Sándor-hegy

 Preksen László vendéglátással, idegenforgalommal foglalkozik, immár 20 éves 
tapasztalattal rendelkezik. A szőlőművelés, a szőlészet és borászat szeretetét édesapjától 
örökölte,  Ő közel 1 holdon gazdálkodott. A Veszprémi Egyetemen 2004-2005 évben borász 
OKJ-s tanfolyamot is elvégezte, annak érdekében, hogy a szőlészet és borászat tudományát 
elsajátítsa. Saját szőlőgazdasága kialakítása érdekében a Semjénházára mellett lévő Sándor-
hegyen vásárolta meg a 1281 hrsz. alatti gazdaságot, ahol most egy új telepítésű szőlő és 
gyümölcsös kialakítása van folyamatban, korszerű technológiák felhasználásával.
 Két kedvenc szőlőfajtája a rajnai rizling és a sauvignon blanc, így ezeket telepítette, 
valamint egy-két csemegeszőlőfajtát, hogy a borászaton túl az étkezési igényeket is ki tudja 
elégíteni. A gazdaságban az új telepítésű szőlő mellett, intenzív, kordon rendszerű kisebb 
gyümölcsös létrehozása is folyamatban van. Befejezés előtt áll egy közel 50 m2 alapterületű, 
boltíves, föld alatti tradicionális borospince, amelynek egy részében kóstoltató helyiség is 
található. Itt vendégasztal keretében biztosított a szíves vendéglátás. A birtokon található egy 
régebbi pince, amelynek felújítása szintén folyamatban van. Az ingatlan megközelíthetősége 
Semjénháza, sporttelep felőli, ún. sándor-hegyi útról lehetséges. Az útra ráhajtva az 
ingatlan 500 méterre helyezkedik el, az információs táblák kihelyezése folyamatban van, 
így  a messziről jött vendég is könnyen ide találhat. A vendégek fogadását a Semjénházai 
Önkormányzat tulajdonában lévő agroturisztikai Szolgáltató Központ színvonalas szobáiban 
tudják biztosítani. 



Készült a „Muramenti  Borút és turiszti kai hátt érinfrastruktúra kialakítása Zala Zöld Szívében” című,
LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együtt működés tárgyú projekt keretében.

MURAMENTI
BORÚT

Látogasson
el hozzánk!


