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TANULMÁNY 

 

 

 

I. A Kistérségek alakulása 2012. december 31-i törvényi változások után 

 

A kistérség földrajzilag összefüggő, elsősorban területfejlesztési és statisztikai célokat 

szolgáló területi egység Magyarországon. Bár területének nagyságát tekintve a kistérség közel 

áll az egykori járáshoz, de nem tekinthető az utódjának, mivel nem a megye kihelyezett 

közigazgatási szerveinek illetékességi területét határozza meg. 2013-tól a statisztikai-

területfejlesztési kistérségek mellett államigazgatási (közigazgatási) területi egységként 

járásokat is kialakítottak, a két területi beosztás nem esik egybe. 

A kistérségeket a települések megyén belüli csoportosításával alakították ki. Így a kistérség a 

hozzá tartozó települések teljes területét magában foglalja, minden település csak egy 

bizonyos kistérséghez tartozhat, minden település része valamely kistérségnek és minden 

kistérséghez csak egy bizonyos megye települései tartoznak. 2013 elején, Magyarországon 

175 kistérség volt. 

I.1. A kistérség statisztikai meghatározása 

 

Statisztikai kistérségek 

A 244/2003. (XII. 18.) Kormány rendelet 1. § (1) alapján a kistérség területfejlesztési-

statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak ellátásához szükséges 

illetékességi területek megállapításának is alapja. (2) A területfejlesztési-statisztikai kistérség 

földrajzilag összefüggő területi egység, amelyet a hozzá sorolt települések teljes közigazgatási 

területe alkot, továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által 

meghatározottak. Egy település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat. 

 

I.2. A kistérségek kialakulásának előzményei 

 

Előzmények 

1994-ben a Központi Statisztikai Hivatal elnöke 9006/1994 (S.K.3) közleményével bevezette 

a kistérség kategóriáját, mint a statisztikai folyamatok mérésének területi egységét. Az 1994-

es KSH elnöki közlemény 138 statisztikai körzetet alakított ki. A közlemény 9002/1998 (S. K. 

1.) KSH Elnöke közleményével történt módosítása következtében 1997. augusztus 1-től 

kezdődően 150 kistérséget rögzítettek. 

A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 

244/2003 (XII.18.) Kormány rendelet az előzőekhez képest, felülvizsgálat eredményeként 18 

új kistérség létrehozását valósította meg, így 2007 szeptemberéig összesen 168 kistérség fedte 

le az ország területét. (Akkor újabb hatot hozott létre az Országgyűlés, 174-re növelve 

számukat.) 

A hatékony ösztönzés alapvető formájaként a kormány megalkotta a többcélú kistérségi 

társulások támogatására vonatkozó 65/2004. (IV.15.) Kormány rendeletét, amely a települési 

önkormányzatok közszolgáltatási feladatainak egy részét, valamint a kistérségi 
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területfejlesztési feladatok társulásban történő ellátását szolgálja az adott statisztikai 

kistérségen belül. 

 

I.3. Területfejlesztés a kistérségeknél 

 

Területfejlesztési önkormányzati társulások 

Az 1996. évi XXI. területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 10. § (1) szerint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei megállapodással a települések összehangolt 

fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását 

szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező 

területfejlesztési társulást hozhatnak létre. 

A kistérség területfejlesztési szempontból már a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény hatására fontossá vált. A törvény a kistérséget jelölte meg alsó 

szintű területfejlesztési térségként és az önkormányzatok területfejlesztési társulásait a 

kistérség területfejlesztési szerveiként. 

Az 1996. évi XXI. területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 2004. évi 

módosítása 10/A. § szerint azokban a kistérségekben, ahol nem alakult többcélú társulás ott a 

Közigazgatási Hivatal a törvényerejénél fogva megalakította a Kistérségi Fejlesztési 

Tanácsot, mely a kistérség teljes területén az összes település bevonásával működő a 

területfejlesztési feladatokat összehangolását végző szervezet. A többcélú társulások 

mindegyikének része a területfejlesztési feladatoknak a kistérség egészére, az összes 

önkormányzat bevonásával való ellátása, így, ezekben a kistérségben a többcélú társulás látja 

el a kistérségi fejlesztési tanács feladatát. 

 

I.4. A kistérségek közigazgatási szerepe 

 

A kistérségek közigazgatási szerepének megszűnése a járási rendszer bevezetésével 

2013. január 1-jétől a kistérségek ismét csupán területfejlesztési és statisztikai területi 

egységek, közigazgatási szerepük megszűnt, egyidejűleg államigazgatási (közigazgatási) 

területi egységként létrejöttek a járások. A kistérségek területi beosztását (az egyes 

kistérségek nevét és a hozzájuk tartozó települések felsorolását) továbbra is törvény határozza 

meg, mivel azt mellékletként beillesztették a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvénybe.  

Önmagában azzal, hogy az említett törvények hatályukat vesztik, nem szűnik meg sem a 

többcélú-, sem bármilyen más társulás, hanem a szabad társulás alkotmányos alapelve 

alapján, a Mötv. rendelkezései szerint, a jelenlegi társulási megállapodás és szervezeti- és 

működési szabályzat szerint működhetnek tovább.  

Az egyik jelentős változás a társulások munkaszervezetének státusát, illetőleg a társulások 

jogi személyiségét érinti.  

A munkaszervezet ezután csak polgármesteri hivatalon (a székhelytelepülésen vagy 

megállapodás szerint más településen) belül működhet, de nincs arra szükség, hogy elkülönült 

szervezeti egységet alkosson. Az itt dolgozók foglalkoztatására, a polgármesteri hivatalra 

vonatkozó szabályok az irányadók.  
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II. A tanulmány témája, célja. 

 

Témája: A közlekedés összehangolása a munkaidővel/tanulással, az intézmények 

nyitvatartásával 

 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás konzorciumi partnerként pályázott 

Keszthely város önkormányzatával a „Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a 

Keszthelyi Kistérségben” című projekttel a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

keretében kiírt TÁMOP 2.4.5-12/3 jelű pályázatra, melyet sikeresen el is nyert. A projekt 

zárásaként vállaltuk, hogy a közlekedés és az intézmények nyitva tartásával kapcsolatosan 

felmérést végzünk. Ebben a tanulmányban bemutatjuk a járás 30 települését és a 

megközelítésük problémáit feltárjuk. 

 

A projekt konkrét célja: 

 Új rugalmas ellátási formák és szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet) kialakítása a 

munka és a magánélet eredményesebb összehangolása érdekében. 

 Az igényeknek jobban megfelelő hivatali és intézményi működés, 

közlekedésszervezés kialakítása a munka és a magánélet eredményesebb 

összehangolása érdekében 

 A keszthelyi járásban élő lakosság és az ott működő meghatározó intézmények közötti 

párbeszéd elősegítése a munka és a magánélet összehangolását segítő kérdésekben. 

 

II.1. Fórumok előkészítése 

 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a segítők közreműködésével, 

kérdőíves módszerrel kérte ki a célcsoport véleményét, a közlekedéssel és az intézmények 

nyitva tartásával kapcsolatban a Keszthelyi járás 30 településén, összesen 250 db kérdőíven. 

 

A pályázatban 16+4 fórum megszervezését és lebonyolítását vállalta a Keszthely és Környéke 

Kistérségi Többcélú Társulás, melyeknek a témái a kérdőívek alapján a következők voltak:  

 Tömegközlekedés 

 Intézmények nyitvatartási ideje 

 Gyermekfelügyelet 

 Önkéntes munka 

 

A fórumokon együttműködésben más konzorciumi partnerrel, megjelent a Keszthelyi 

Nemzeti Kör tagja is, aki tájékoztatást adott az általuk szervezett és kibővített 

szívességszolgálatról. 

 

 A szervezés során úgy alakult, hogy ebből, mintegy 7 alkalommal került megrendezésre 

Keszthely Város területén, különböző civil szervezetek bevonásával, a többit pedig a 

Keszthelyi Járás területének különböző településein, úgymint Vonyarcvashegy, Bókaháza, 

Rezi, Alsópáhok, Karmacs, Vindornyafok, Zalaszántó, Zalavár, Szentgyörgyvár, a +4 fórum 

pedig a konzorciumi partnerekkel való találkozó. Számítottunk arra, hogy a városban élő, 

dolgozó embereknek és a falukban, kisebb településeken élőknek más-más dolog okoz 

problémát, gondot a mindennapi élete során, így a közlekedés területén is. 
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A fórumok megtartását megelőzte egy kérdőíves felmérés, melyet a Megbízási Szerződéssel 

rendelkező külső munkatársak segítségével gyűjtöttünk be. Sajnos a kérdőívek a lakosság 0,5 

% -a véleményét tükrözi, így a kistelepülések részéről csupán 1-5 db került feldolgozásra, ami 

nem biztos, hogy a többség véleményét adta. Ezért többségében az ilyen településeket 

kerestük fel a fórummal, ahol már több ember véleményét is meg tudtuk hallgatni. Ebben a 

tanulmányban felsorolásra kerül a Keszthelyi Járáshivatal 30 települése, melyeket bemutatunk 

a földrajzi elhelyezkedésük szerint, történelmi kialakulásukat röviden ismertetve, valamint a 

közlekedés szempontjából.  

 

III. Települések a Keszthelyi járásban 

 

III.1 Keszthely 

 

A város a Földhivatali adatok alapján 7598 ha területű és 20382 fő a lakosok száma, így     

100 db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A város a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás székhely települése, így a 

2012. december 31-ével megszűnt Társulási Munkaszervezet helyett a Társulás irányító 

szerepét is betölti. 

 

A nyugat-balatoni régió sajátos helyet foglal el Magyarország térképén. Turisztikai 

szempontból egy olyan régió része - a Balatoné - amely fontos desztináció mind a belföldi, 

mind a külföldi turisták számára. Éghajlati szempontból klímája kellemes, talán az ország 

leginkább kiszámítható éghajlati adottságaival rendelkezik, rendkívül ritka a váratlan, 

szeszélyes időváltozás. A térség domborzatát tekintve azt is mondhatjuk, hogy a kis 

Magyarországon járunk, hiszen a turista találkozhat itt kisebb hegyekkel, lankás dombokkal, 

messze elnyúló sík vidékkel, folyókkal, tavakkal. Mivel a Nyugat-Balaton régióban ennyi 

kellemes élmény gyűlt össze, megközelítése is egyszerű és gyors, hiszen a közlekedési 

útvonalak is oda vezetnek, ahol minden kedvére valót megtalál a kíváncsi érdeklődő. 

Keszthely 765 éves múltjával, páratlan látnivalóival, sajátos épített és természeti értékeivel 

méltán viseli a "Balaton fővárosa" címet. A patinás városkép, a különböző korok történelmi 

örökségének találkozása, a világhírű Festetics kastély, a Balaton egyetlen korhűen felújított 

szigetfürdője sajátos hangulatot kölcsönöz a városnak. Gazdag kultúrtörténetével, 

évszázadokra visszanyúló iskolavárosi hagyományaival, változatos programkínálatot nyújtó 

színházával Keszthely ma is idegenforgalmi és szellemi központja a környéknek. Hangulatos 

éttermekben, kávézókban, esti-éjszakai szórakozóhelyekben sincs hiány a városban. 

Keszthelyen és környékén kivételesen szerencsés módon minden együtt van, ami egy 

kellemes nyaraláshoz szükséges. A város adta lehetőségeken túl a Keszthelyi-hegység és a 

Kis-Balaton egyedülálló állat- és növényvilágával számos kellemes kirándulási lehetőséget, 

túraútvonalat kínál, gyalogosan, kerékpárral, vagy akár lóháton. Érdemes meglátogatni a 

fenékpusztai római kori erőd romjait, és kihagyhatatlan egy környékbeli bortúra vagy a 

sétahajózás a Balatonon. Esőben is egész napos programot nyújt a Festetics kastély 

kiállításának megtekintése, és a város többi múzeuma is. 
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 A város a Földhivatali adatok alapján 7898 ha területű és 20382 fő a lakosok száma, így 100 

db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. Mivel a városban 7 alkalommal tartottunk 

fórumot, különböző jellegű csoportoknál, ennek megfelelően különböző jellegű problémák, 

javaslatok kerültek felszínre. Keszthely Városának az elmúlt évben befejeződött a belváros 

felújítási programja, mely során a Fő térről és környékéről száműzve lett az autós és 

buszközlekedés. Emiatt, amíg az emberek meg nem szokták az új közlekedési formát, sokszor 

a megszokásuknak megfelelően akartak közlekedni, ami eleinte sok bosszúságot okozott, de 

rövid időn belül kialakultak az új közlekedési útvonalaknak megfelelő szokások, így már sok 

ember számára a most kialakult a helyén való. Mivel a Keszthelyen lakók zömmel 

Keszthelyen is dolgoznak, így leginkább a helyi közlekedéssel kapcsolatos volt a felvetés, ami 

leginkább a Fő tér átalakítása miatt, áthelyezésre került autóbusz megállókat érintette. Sok a 

kifogás a Bercsényi utcában ideiglenesen működő megálló kapcsán, ugyanis itt nincs fedett 

beálló és hóban, esőben, szélben voltak kénytelenek az emberek a buszra várni. Az ígéretek 

szerint a nyári szezonra átadásra kerül az új, 4 db esőbeállóval ellátott megálló, mely 

kényelmes fel- és leszállást biztosít az utasok számára. 

Keszthely városát többféle közlekedési eszközzel is meg lehet közelíteni. Keszthely 

közlekedésének az ütőerét a jó vasúti összeköttetések ellenére nem a vasúti, hanem a közúti 

közlekedés adja. A személygépkocsival közlekedők az M7-es autópálya felől 

Balatonszentgyörgy-ön keresztül Fenékpuszta érintésével érhetik el. A Balaton É-i partján 

végig vonuló 71-es számú fő közlekedési úton, vagy Zalaegerszeg irányából jövő 76-os 

számú főúton. A város köré épített 71-es számú főút körgyűrűje megfelelően tehermentesíti a 

belvárost. 

Keszthely várost a Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vasútvonalon is el lehet érni. Közvetlen 

járatok vannak Budapest, Miskolc, Nyíregyháza és több dunántúli nagyvárosból. A nyári 

növekvő turistaforgalom miatt a Keszthelyre közlekedő járatok száma megnő az ország több 

pontjáról is.  

A városba, illetve a városon áthaladó autóbusz közlekedés a Keszthelyi Járás területén 

megoldott. A fórumok során elsőként felvetődött probléma az volt, hogy a nem Keszthelyről 

induló, de itt is fel- ill. leszállást biztosító távolsági járatokra a menetjegyet csak 

Zalaegerszegen, vagy az interneten lehet megvásárolni, így sokan pórul jártak és az 

utazásukat más módon kellett megoldani.   

A fórumokon résztvevők több esetben is kifogásolták, hogy a Keszthely vasútállomásra 

érkező, illetve az onnan induló szerelvényekhez nem megfelelő a közvetlen csatlakozás, 

indulás előtt és beérkezés után nagy a várakozási idő.  

Keszthely várost a nyári szezonban hajóval is meg lehet közelíteni, pl. Badacsony vagy 

Fonyód irányából is. 

  A kérdőívben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (100 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               50 % 

2. nem               42 % 

3. nem válaszol   8 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                42 % 

2. vonat                8 % 
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- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1.sűrűbb járatok       16 % 

2.több buszmegálló      10 % 

3.hétvégi gyakoribb járatsűrűség 22 % 

4.csatlakozások javítása      6 % 

5.kisebb autóbuszok        1 % 

6.szerintem megfelelő       9 % 

7.nem tudja         23 % 

8.nem válaszol       13 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1.igen                19% 

2.nem, rövid a nyitva tartás         22 % 

3.nem, hamar eljön a buszom, nem tudok bemenni   8 % 

4.nem válaszol             51 % 

 

 

A Keszthely város területén megtartott 7 alkalommal a közlekedés kapcsán a legtöbb felvetés 

a nemrégiben átalakított Fő tér új közlekedési rendje kapcsán merült fel, ugyanis a több 

évtizedes közlekedési rend változott meg, amit a megszokások miatt az emberek nehezen 

szoknak meg. A mai napig is nehezményezi a lakosság, hogy a Fő téren megszűnt az átmenő 

forgalom, így a város keleti és nyugati része közti átjárást, csak nagyobb kerülővel tehetik 

meg, de a vélemény az, hogy már kezdenek hozzászokni, idővel, már ez lesz a természetes. 

Mivel a Fő tér és a sétáló utca környékén vannak többségben a bank intézmények, a lakosság 

örömmel vette birtokba a környéken, több helyen is (Sörház u., Széchenyi u., Iskola u.) 

kialakított parkolókat. Továbbá a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő Testülete a 

parkolásról szóló rendeletét akként módosította, hogy a főszezonon kívüli időszakban 

március1-június 14 és augusztus 26-tól, az év utolsó díjfizetési napjáig kedvezményesen az 

első óra parkolási díja 20 Ft , az utána következő órák díja pedig a kiemelt(lila) övezet tarifája 

szerint 200,-Ft/óra. 

A tömegközlekedéssel kapcsolatban is felmerültek kifogások a Bercsényi utcában szintén a 

Fő térről kiszorult járatok miatt megnövekedett a forgalom, ami miatt az ideiglenesen 

kialakított megállóban nem volt beálló és az utasok kénytelenek voltak esőben, szélben ott 

állni. Mostanra elkészült a négy jármű beállására is alkalmas megállóhely, mely 

mindegyikéhez tartozik eső beálló is. 

 

 

III.2. Hévíz 

 

A város a Földhivatali adatok alapján 831 ha területű és 4663 fő a lakosok száma, így 25 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

Hévíz városában nem tartottunk fórumot, így csak a kérdőívek alapján lehetett a 

véleményeket feldolgozni. 
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Hévíz város Délnyugat-Magyarországon, Zala megyében, a Keszthelyi járásban helyezkedik 

el. Itt található a világon egyedülálló természetes tőzegmedrű gyógytó, melynek köszönhetően 

kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák tekintetében Magyarország második 

legnépszerűbb települése Budapest után. A fürdőhely története már a történelem előtti 

korokba nyúlik vissza. A Hévízi-tó gyógyító hatása már – valószínűleg – a rómaiak által is 

ismert volt, erre utalnak a búvárok által az 1980-as évek elején a tóból gyűjtött pénzérmék és 

a tó környékén talált oltárkő. A népvándorláskori leletek is arra utalnak, hogy az erre 

megfordult germán és szláv népesség is használta a tavat. Hévíz írásos említése első 

alkalommal egy 1328-ból származó oklevélben történik, amikor a települést locus vulgarites 

Hewyz dictus-ként említik. 

Az első tanulmány a tóról 1769-ben jelent meg, Szláby Ferenc munkája. A fürdő 

létrehozásában/kialakulásában fontos szerepet játszottak a Festeticsek, akiknek a birtokába a 

18. század közepén került a forrás és környéke. A fürdőélet felvirágozása legfőképpen gróf 

Festetics (I.) Györgynek köszönhető. Aki céltudatosan építette ki a fürdőtelepet. 

A mai település Hévízszentandrás és Egregy községek egyesítéséből jött létre 1946-ban. 1992. 

május 1-én városi címet kapott. 

A várost Keszthely irányából, kb. 5 km közúton, vagy Sopron felől a 84-es számú fő 

közlekedési úton lehet megközelíteni. A megyeszékhelyről, Felsőpáhokon keresztül érhetjük 

el. Vasúton csak autóbusszal a Keszthely vasútállomásról , mely kb. fél óránként közlekedik.  

Hévíz városának az autóbusz közlekedése nagyon kiterjedt, az ország több pontjáról, nagy 

városaiból érkeznek ide járatok, ill. innen indulnak. Ez köszönhető az országban és a világban 

is nagy elismerésnek örvendő hévízi tó, mely gyógyászati szempontból is és turisztikai 

szempontból is nagyon jelentős. Ennek köszönhetően nagy nemzetközi buszforgalmat is a 

magáénak tudhat a város.  

Sármelléken üzemel a Hévíz-Balaton Airport, melyet 2012 márciusától a Hévíz város 

önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Hévíz-Balaton Airport Kft üzemeltet. Sikeres 

szervezésük következtében a Hévíz város szálláshelyein kívül, a környéken lévő turisztikai és 

gyógyászati szempontból is fontos üdülőhelyeket, pl. Zalakaros, Kehidakustány is ki tudnak 

szolgálni utasokkal, ugyanis a repülőtér rendszeresen fogad charter járatokon, 

Oroszországból, Németországból és Svájcból érkező vendégeket, akik transzfereken jutnak el 

az üdülő helyekre.  

 

A kérdőívben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (25 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               48 % 

2. nem               48 % 

3. nem válaszol   4 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                83 % 

2. vonat              17  % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen     20 % 

2. részben    12 % 

3. nem     32 % 
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4. egyáltalán nem  12 % 

5. nem válaszol  24 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen          44 % 

2. nem          12 % 

3. csak munkanapokon megfelelő 24 % 

4. nem válaszol       20 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok       20 % 

2. több buszmegálló      12 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség 40 % 

4. csatlakozások javítása    20 % 

5. kisebb autóbuszok     12 % 

6. szerintem megfelelő       4 % 

7 .nem tudja        16 % 

8. nem válaszol          4 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen           48% 

2. nem, rövid a nyitva tartás    32 % 

3. nem, válaszol        20 % 

 

 

Hévíz városában az autóbuszos közlekedés feltételeinek javításával kívánják a 

tömegközlekedést élhetőbbé tenni. Hamarosan elkezdik azt a beruházást, melynek 

köszönhetően csökken a jelenlegi autóbusz állomás forgalma, ugyanis a hévízi önkormányzat 

a közösségi közlekedés fejlesztésére támogatást nyert.  

A tervek szerint „kétpólusú”-vá válik a közlekedés, ami azt jelenti, hogy lesz egy nagy 

buszpályaudvar, mely Hévíznek az alsópáhoki oldalán fog megépülni és terveznek egy 

kisebbet a nagyparkoló hátsó részére, mely a Keszthely-Hévíz helyközi járatokat és a helyi 

járatú járműveket fogadja.  

Ezzel a közlekedési koncepcióval a fő cél az, hogy a nagy autóbusz pályaudvar kikerüljön a 

város központjából. 

 

 

III.3. Esztergályhorváti 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 1669 ha területű és 454 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 
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Esztergályhorváti aZalai-dombság délkeleti részén, a Zala folyótól nyugatra, a Kis-Balaton 

északi szájánál található. A települést a Galambok–Zalaszentgrót fontosabb mellékút 

keresztezi, amelyre külterületén az Egeraracsa-Dióskáli, belterületén a zalaszentmártoni 

bekötőút kapcsolódik. A település Keszthely, Nagykanizsa, Pacsa és Zalakaros irányából 

autóbuszon rendszeresen elérhető, de Zalaegerszegre is járnak járatok innen. 

A település területe a IX. században a Zalavár környékén kialakult szláv fejedelemség része 

volt, így itt is kialakultak ebben az időben kisebb telepek. A mai település Esztergályhorváti 

Nagyhorváti és Esztergály 1966-os egyesítéséből jött létre. 

Esztergály első említése egy1019-es szent istváni oklevélen történik, Vzturgar néven Horváti 

említése is aXIII. századból származik. A törökök 1531-től pusztítottak a területen.   1568-ban 

Esztergály teljesen elpusztult, de Nagyhorváti mindvégig lakott maradt. 

1750-ben Mária Terézia németekkel telepítette újra Esztergályt, a zalavári apátság birtokát. 

Horváti birtokosa aRajky család volt, földjei mocsarasok voltak. 

A két település komolyabb fejlődése csak az 1900-as években indulhatott meg, amikor 

megindult a Kis-Balaton lecsapolása, és így értékes mezőgazdasági területekhez juthattak a 

faluk, új megélhetési formát biztosítva a korábbi halászatból élő családoknak. 

Az 1945-ös földreform során szinte alig osztottak szét földet, azt is igazságtalanul, így sokan 

elköltöztek a falvakból, és az elvándorlás továbbra is jelentős maradt. Az 1990-es években 

nagy ütemben épült ki az infrastruktúra, és a falu egy üdülőövezet kialakításában látja a 

fejlődés lehetőségét. 

A város a Földhivatali adatok alapján 1669 ha területű és 454 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település rendelkezik falubusszal, mellyel a lakosság igényeit, pl. orvoshoz, színházba, 

vagy bevásárlás alkalmával, ki tudják elégíteni, amennyiben a Volán járatai nem a megfelelő 

időpontban közlekednek. 

 

 

III.4. Gétye 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 666 ha területű és 117 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak 

 

Gétye a Zalai-dombság legkeletibb vonulatán fekszik. A Zala folyótól Bókaháza zárja el. A 

településre Zalacsány és a 75-ös főút közötti bekötőúton lehet eljutni. A településre pár 

Zalaapáti és Pacsa között közlekedő autóbusz-járat tér be. 

 

Gétye első említése igen korai, 1024-ből való, mint a zalavári apátság adófizetője, ez azonban 

valószínűleg hamis dokumentum. Az első hiteles forrás 1275-ben szól róla. Birtokosa a XIII. 

században a Gétyei család volt. Később mellettük a Mindszenti és a Bánffy család is 
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megjelenik. A törökök 1568-ban foglalták el a települést és 1597-re teljesen el is pusztították 

azt. Az 1690-es években kezdett újratelepülni. Temploma 1700 körül épült. Az 1945-ös 

földosztás során is csak apró földterületek jutottak az igénylőknek, így a II. világháborút 

követően komolyan sújtotta az elvándorlás, amely folyamat mára sem csillapodott.  

 

A település a Zalai-dombság csaknem a legfestőibb kilátással rendelkező települése, azonban 

a főútra egy kb. 1,5-2 km-es bekötőút vezet, így tehát egy zsákfalu, ahová nagyon kevés 

buszjárat megy el. Ezért a kis létszámú lakosságot a falubusz szolgálja ki, amivel elérhetők a 

75-ös főúton közlekedő Volán járatok.  

 

 

III.5. Gyenesdiás 

 

A nagyközség a Földhivatali adatok alapján 18,50 km² területű és 3841 fő a lakosok száma, 

így 19 db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

Gyenesdiás területén a legkorábbi leletek az újkőkorból valók. Az I. századból fontos római 

szálláshellyé vált, majd avarok költöztek ide. Az itt megtalált középavar sír volt az első ilyen 

régészeti lelet az egész Kárpát-medencében. 

A középkorban az első, a mai Gyenesdiás területén létrejött település Falud volt, amely 

valószínűleg már a XI. században is állt a mai Gyenesdiás északnyugati határában. Első 

temploma 1333-ból való, amely egyben az első írásos említését is jelentette a falunak. 1408-

tól-tól a Rezi vár tulajdonát képezte, majd 1427-ben a Pethő családhoz került, amely egyben a 

település Keszthelyhez való erős kötődését is maga után vonta. 

1548-ban a török felégette a települést, majd 1564-től folyamatosan adóztatta, így a lakosság 

száma megcsappant, 1686-ra teljesen elnéptelenedett. 

1696-ban Falud szőlőhegyén egy új település tűnt fel: Gyenes. A XVIII. század során Falud 

és Gyenes a Festetics család birtokába került. A század végére Gyenes már jelentős községgé 

alakult, majd az 1820-as években már működő hegyközség volt, amely a ma is megfigyelhető 

Alsó- és Felsőgyenesre oszlott. 1826-ban épült a településen a volt faludi templom köveiből a 

ma műemlék Szent Ilona kápolna. 

Gyenesdiás keleti részén a középkorban Diás falu feküdt, amely első említése 1341-ből való. 

A település az 1530-as évekre már csak nemesi telkekből áll, területének nagy része szőlős. A 

XVII. században már hegyközség, elsősorban keszthelyi gazdák művelték itt a szőlőt. 

Gyenes és Diás 1840-ben egyesült, így létrejött az önálló önkormányzattal bíró Gyenesdiás, 

amely 1871-ben kapott önálló iskolát. A település lakossága még a XX. század elején is szinte 

kizárólag mezőgazdaságból élt. 

A község modernizációja 1945 után zajlott le, melynek egyik legfontosabb lépése 1954-ben a 

Strandfürdő megépítése volt. Azóta az idegenforgalom vált a település fő jövedelemforrásává. 

A település a Balaton északi partján a Keszthelyi öböl északi részén helyezkedik el.  
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A település két vasúti megállóval (Gyenesdiás és Alsógyenes) kapcsolódik a 

Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vasútvonalhoz.. A Tapolca és Keszthely között közlekedő 

személyvonatokon kívül több távolsági járat is megáll a két megállóhelyen, így 

összeköttetésben áll Celldömölkkel, Szombathellyel, Kaposvárral, és Péccsel, valamint 

nyáron Sopronnal is. 

 

A települést kelet-nyugati irányban a Balaton északi partján végigfutó 71-es másodrendű főút 

szeli át. Autóbusz közlekedése sűrű, mivel több Keszthely felől induló elővárosi, helyközi és 

távolsági járat érinti a települést, de emellett a keszthelyi 1-es jelzésű helyi járat is kitér a 

község felé. 

 

 

A kérdőívekben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (19 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

 

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               53 % 

2. nem               42 % 

3. nem válaszol   5 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                69 % 

2. vonat              23 % 

3. nem válaszol    5 % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen     42 % 

2. részben      0 % 

3. nem     16 % 

4. egyáltalán nem    0 % 

5. nem válaszol  42 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen          32 % 

2. nem          16 % 

3. csak munkanapokon megfelelő 26 % 

4. nem válaszol       26 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok       21 % 

2. több buszmegálló        5 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség 32 % 

4. csatlakozások javítása    11 % 

5. kisebb autóbuszok       5 % 

6. szerintem megfelelő     10 % 

7 .nem tudja        15 % 

8. nem válaszol       15 % 
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- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen          32% 

2. nem, rövid a nyitva tartás     5 % 

3. nem, válaszol       63 % 

 

 

III.6. Balatongyörök 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 3759 ha területű és 1021 fő a lakosok száma, így     

6 db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település 2014. január 1-től nem tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú 

Társulásnak. 

 

A Balaton északi partján, a Keszthelyi-hegység tövében fekvő település, a 71-es főút mellett. 

A település helyén már az újkőkorszakban laktak. A rézkórból fejsze maradt fenn itt. A római 

korban kisebb telep működött a mai Szépkilátó környékén, ahol egy fürdő maradványai is 

láthatóak. A keleti gótok leszármazottjaiból álló keresztények a kora középkorban először a 

római romokra építkeztek, majd a település központja nyugatra tolódott. Első írásos említése 

1121-ből való. Nevét valószínűleg Szigliget urának, II. Atyusz bánnak Gyürk nevű fiáról 

kapta. 

A török időkben viszonylag kevés veszteség érte, mivel a Szent Mihály-dombon álló Meszes 

Györk vár védte meg. 1732-ben Festetics Kristóf kapja meg birtoknak, majd a XVIII. század 

végére komoly településsé sarjadt. 

1910-ben platánsort ültetett a községben II. Festetics Tasziló herceg skót származású felesége, 

Lady Mary Hamilton. A település nagy ütemű fejlődése azonban csak a két világháború 

között indult meg, amikor vasút- és hajóállomás, strand és önálló plébánia épült. Ekkor épült 

ki a villasor, illetve a Belügyminisztérium üdülője is, a mai Kastély Szálló. 1990-ben a 

település megkapta az Európafalu Prix d'Honeur tiszteletdíját. 

Balatongyörök a Keszthelyi- és a Szigligeti-öböl által határolt földnyúlványon helyezkedik el. 

A terület az őskor óta lakott volt. A kőkorszakból kőbalta, a Kr.e. III. századból rézfejsze 

került elő. A Kr.u. III. századból származó római telep és fürdő maradványait tárták fel a 

Balaton-parttól párszáz méterre a Szépkilátó tövében. 

A középkori falu a római településre épült. Nevét 1121-ben említik először az Almádi (ma 

Monostorapáti) Apátság alapítólevelében. Nevét valószínűleg Szigliget urának, II. Atyusz 

bánnak Gyürk nevű fiáról kapta. 

A török időket viszonylagos épségben vészelte át. 1696-ban Meszes Györök néven említik, 

mert az itt élők a halászat mellett elsősorban a mészégetéssel foglalkoztak. 1734-től a falu 

Festetics Kristóf tulajdonábakerült.A falu életében gyökeres változást a 20. század eleje 

hozott. Megjelentek az első fürdővendégek, megépült a falut átszelő vasút (1902), 

strandfürdőt építettek (1907). Meszes Györök nevét Balatongyörökre változtatták. 

A strandhoz szükséges területet Festetics (II.) Tasziló gróf adta át a györökieknek 
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tulajdonjoga megtartása mellett. Az 1910-es években parkosították a strand területét. Az 

akkor ültetett platánsor ma is dísze a strandnak. A fürdőtelepet 1920-ban üdülőhellyé 

nyilvánították,1932-ben elkészült a strand melletti móló.A hajdan egy Balaton-parti utcából 

álló településen a fürdőélet megindulása miatt megkezdődtek az építkezések, kialakult a 

villasor, új utcák születtek. 1990-ben a község elnyerte az Európa legszebb falvainak járó 

Európafalu (Prix d'Honneur) címet. 

 

A település két vasútmegállóhellyel (Balatongyörök és Becehegy) rendelkezik a 

Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vasútvonalon. 

Sűrű autóbuszjárat köti össze Keszthellyel és Tapolcával. 

Nyári időszakban rendszeres hajójárat indul Keszthelyre, valamint Balatonmáriafürdő, 

Szigliget és Badacsony érintésével Fonyódra. 

 

Közúton települést a Balaton északi partján végighúzódó 71-es fő közlekedési úton lehet 

megközelíteni.  

 

A kérdőívekben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (6 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               50 % 

2. nem               50 % 

3. nem válaszol   0 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                100 % 

2. vonat                  0 % 

3. nem válaszol      0 % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen     33 % 

2. részben      0 % 

3. nem       0 % 

4. egyáltalán nem    0 % 

5. nem válaszol  50 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen          33 % 

2. nem            0 % 

3. csak munkanapokon megfelelő 17 % 

4. nem válaszol       50 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok         0 % 

2. több buszmegálló        0 % 
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3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség 17 % 

4. csatlakozások javítása      0 % 

5. kisebb autóbuszok       0 % 

6. szerintem megfelelő     33 % 

7 .nem tudja        50 % 

8. nem válaszol         0 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen          17 % 

2. nem, rövid a nyitva tartás   33 % 

3. nem, válaszol       50 % 

 

III.7. Karmacs 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 1422 ha területű és 822 fő a lakosok száma, így 4 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

 

Zala megye keleti részén, a Keszthelyi-hegység lábánál fekszik. 

Karmacs aXIII. században létrejött település, amely ekkor két jól elkülöníthető részből, a 

nemesi Kiskarmacsból és a várnépek (később jobbágyok) által lakott, később 

Nagykarmacsnak nevezett településrészből állt. A település első említése 1340-ből való. 

1505-ben épült Kiskarmacs temploma, ám a század végére a többi településrésszel együtt 

hosszabb időre elnéptelenedett a török pusztításai miatt. AXVII.-XVIII.század során a 

törökök pusztításai, majd járványok tizedelték a falu lakosságát. 

A település nagyobb ívű fejlődése a XVIII. század végén indult meg, egyre több iparos jelent 

meg a településen. Mindazonáltal a mezőgazdaság még a XX. században is túlsúlyban volt a 

községben. 1945 után a falu képe nagyban megváltozott, új utca is épült. 1973-ban a környék 

termelő szövetkezeteinek központjává vált, majd 1976-tól a körjegyzőség székhelye is. A 

termelő szövetkezetek felszámolását követően a falu gazdasága nagyban visszaesett, megnőtt 

az elvándorlás mértéke. Manapság az idegenforgalomban próbál új utat keresni a település, 

amelynek hajtóereje a környék csendessége lehet. 

A település határában fut a Keszthely-Zalaszántó-Sümeg fontosabb mellékút. A községen 

áthalad az ebből leágazó Szalapa-Jánosháza felé vezető út, így közúton ennek megfelelően 

lehet megközelíteni. 

Karmacs autóbusszal leginkább Keszthely felől érhető el, de Zalaszentgrót, Sümeg és 

Szombathely felől is több járat közlekedik ide. 

A kérdőívekben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (4 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               50 % 
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2. nem               50 % 

3. nem válaszol   0 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                100 % 

2. vonat                  0 % 

3. nem válaszol      0 % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen       0 % 

2. részben    50 % 

3. nem       0 % 

4. egyáltalán nem    0 % 

5. nem válaszol  50 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen           0 % 

2. nem           0 % 

3. csak munkanapokon megfelelő 50 % 

4. nem válaszol       50 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok         0 % 

2. több buszmegálló        0 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség 50 % 

4. csatlakozások javítása      0 % 

5. kisebb autóbuszok       0 % 

6. szerintem megfelelő       0 % 

7 .nem tudja        50 % 

8. nem válaszol         0 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen           0  % 

2. nem, rövid a nyitva tartás  50 % 

3. nem, válaszol      50 % 

 

A fórumon szóba került a tömegközlekedés is, de ezzel kapcsolatban csak annyi felvetés volt, 

hogy a bérleteket a másik közlekedési vállalat némely sofőrje vitatja, hogy el fogadja-e. De 

ezzel kapcsolatban még eddig mindig rendeződött a probléma és a bérlet elfogadásra került.  

 

III.8. Nemesbük 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 998 ha területű és 681 fő a lakosok száma, így 3 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 
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Nemesbük első írásos említése 1408-as évben történt, de már a koraközépkor óta 

bizonyíthatóan lakták, templommal és a Köszvényes patakon átkelővel rendelkező helység 

volt. 1557-ben Felsőbük néven említik, míg a településnek 1580-ban már Nemesbük a neve. 

 

Lakossága jórészt kisnemesekből állott, mely a település nevében is szerepel. A török időkben 

a környező települések közül Nemesbük állt ellen a legtovább, csak 1629-től vált a Porta 

adófizetőjévé. Péter és Pál apostolnak szentelt templomát 1777-ben építették. A falu 

büszkesége a két boltíven nyugvó, többször átépített kőhíd, amely a település két felét köti 

össze. Történeti érdekesség, hogy a Pécsi Levéltárban őrzött dokumentumok tanúsága szerint 

lakóinak száma a középkorban több száz évig meghaladta a körzet legnagyobb városa 

Keszthely lakosainak számát. Lakóinak száma 2006. január 1-én 623 fő. Fejlett 

infrastruktúrával rendelkezik, kiépített villany, ivóvíz, gáz és telefonhálózattal, a 

csatornarendszer is jó részt kiépítésre került, az ellátatlan területek csatlakoztatása 

folyamatban van. Tervezik a kábeltelevízió és internethálózatot magában foglaló rendszer 

építését is. Közös Körjegyzőséget tart fenn 1996. január l-től Zalaköveskúttal, míg 2001. 

januárl-től 2006.januárl-ig Felsőpáhokkal. A település életében egyre jelentősebb részt 

vállalnak a civil szervezetek. A falu arculatát áldozatos munkával megszépítő Nemesbük 

"Sz"építő - Környezetvédő, Tömegsport és Kultúrális Egyesület, Nemesbükért Alapítvány és 

a helyi Kinizsi Sportkör, mely több mint 40 éve elégíti ki a sportolni vágyók igényeit és 

melynek íjász szakosztálya komoly regionális sportsikereket ért el. 

Nemesbük Község a Köszvényes patak völgyében; annak két partján fekszik. A Zala folyó és 

a Gyöngyös patak. közötti dombságon, Hévíztől 6 km-re északnyuga1ra 190-260 m 

tengerszint feletti magasságon. Közigazgatási területe 998 hektár, amelyből 353 hektár 

belterületi, míg 645 hektár külterületi elhelyezkedésű. Belterületén 1400 telekingatlanon 

megközelítőleg 400 felépítmény található. 

A kezdetektől fogva nemesi falu volt, ám sok nemesi család kifejezetten szegénynek 

számított, kevés földet birtokoltak. A XVI. században sok jobbágy is vásárolt földet 

Nemesbükön, így egyre csökkent a nemesi telkek aránya. A török idők során több portyázásra 

is sor került a településen, de mindvégig lakott maradt. A falu híres volt jó minőségű 

földjeiről, ahol búzát termesztettek. 

Új templomot 1777-ben kapott. A XIX. században a falu fejlődése lassan történt, társadalmi 

összetételét tekintve még mindig 50% volt a nemesek aránya, akik közül többen szőlővel 

rendelkeztek Cseszegtomaj, Rezi és Alsópáhok községekben. 

1930 és 1936 között Nemesbük része volt Zalaköveskút. 

A II. világháború után a település gyorsan modernizálódott, új házak épültek, 1948-ban 

bevezettek a villanyt is. Nőtt az ingázók száma, akik elsősorban Keszthelyen és Hévízen, a 

szolgáltatási szektorban helyezkedtek el. 

Az 1990-es években jelentősen megnőtt a falusi turizmus keretében a település utáni 

érdeklődés, amelyet a közeli, nagy turisztikai központok (Hévíz, Keszthely) közelségének és a 

falu csendességének köszönhető. 

A kérdőívekben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (3 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen                 0 % 

2. nem             100 % 
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3. nem válaszol   0 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                    0 % 

2. vonat                  0 % 

3. nem válaszol      0 % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen       0 % 

2. részben      0 % 

3. nem       0 % 

4. egyáltalán nem    0 % 

5. nem válaszol          100 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen            0  % 

2. nem            0 % 

3. csak munkanapokon megfelelő   0 % 

4. nem válaszol         100 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok         0 % 

2. több buszmegálló        0 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség   0 % 

4. csatlakozások javítása      0 % 

5. kisebb autóbuszok       0 % 

6. szerintem megfelelő       0 % 

7 .nem tudja                     100 % 

8. nem válaszol         0 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen           0 % 

2. nem, rövid a nyitva tartás    0 % 

3. nem, válaszol        100 % 

 

 

III.9. Vindornyaszőlős 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 1055 ha területű és 327 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település első említése 1274-ből való, amikor a király a zalai vár birtokát a Pécz családnak 

adományozta. Kihalásuk után, 1525-ben a Sárkány család birtoka lesz, majd még a 16. 

században a gersei Pethők is tulajdont szereznek a szőlőművelésből élő faluban. 1564-től 

kezdve a törökök többször csapást mértek a falura. A 17. században folyamatosan lakott, 

egészen 1696-os elnéptelenedéséig. Legközelebb csak az 1720-as években települ be. 1738-

ban Festetics Kristóf szerezte meg véglegesen Vindornyaszőlőst. A 18. századi 



 

 20 

Vindornyaszőlős szegényparaszti lakossága más jobbágyokkal ellentétben nem a jogaiért 

küzdött, hanem sokkal inkább gazdasági megélhetésére figyelt. Ennek köszönhető, hogy 

1745-től tanító dolgozott a faluban és 1778 és 1785 között a földesúr támogatásával templom 

épült a településen. A 19. században lassú fejlődés jellemezte a települést, amely egyre 

nagyobb nyitottságot mutatott a külvilág felé. Terményei Keszthely, illetve Zalaszentgrót 

piacára kerültek, majd 1832-ben a Keszthely–Sárvár–Sopron postaút állomása létesült itt. 

A település nevezetességei:Festetics-kúria, a Vindornya Láp. A Kovácsi-hegy nevezetessége a 

"bazaltutca", az egyik legérdekesebb magyarországi bazaltképződmény. A "bazaltutcából" 

számos barlangszerű üreg nyílik, köztük a legkisebb Vadlány-barlang. 

Vindornyaszőlős a Keszthelyi-hegység északnyugati végében, a Kovácsi-hegy lábánál 

fekszik, a Hévíz-Óhíd-Jánosháza fontosabb mellékúton. Erre csatlakozik egy Vindornyafok és 

Zalaszántó felé irányuló kisebb mellékút. Rendszeres autóbusz-összeköttetésben áll 

Sümeggel, illetve Hévízen át Keszthellyel.  

Mivel ezen a településen nem tartottunk fórumot és a lakosok létszáma alapján csak egy darab 

kérdőívet töltettünk ki és dolgoztunk fel, így annak értékelése nem mutatja a közvélemény 

eredményét. 

 

 

III.10. Zalacsány 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 1607 ha területű és 970 fő a lakosok száma, így 5 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

Nevének eredete a szláv Csán személynévre vezethető vissza. 

Valószínűleg már a római korban lehetett itt lakott település, mert az egykori római út 

Zalaapáti felől haladva, Zalacsányon keresztül szelte át a Zala – völgyet. 

A helység neve első ízben 1019-ben szerepel, amikor I. István király ,,Chan" mezőváros piaci 

vámját a zalavári apátságnak adta. Az 1334. augusztus 28-án kelt oklevélben Károly Róbert 

király a  magvaszakadt Herránth fiának Péternek birtokát a Zala vize mellett, Lendvai Miklós 

zalai főispánnak adományozta. A Haholt-Buzád nemzetségből származó Csányi család a XIV. 

század közepén szerezhette meg a községet és környékét, mert 1365-ben mint  annak 

birtokosa szerepel. A terület ekkor a Hahót nemzetbeli Csák  család birtoka volt. A Csák 

család a Csány családőse. Mátyás király 1475-ben erősítette meg a családot a falu birtokában. 

A múlt század első felében szabályozták a Zala-folyót, így megszűntek a nádasok és 

megszűnt az áradás veszélye, megépült a Zalacsányon áthaladó Balatonszentgyörgy – Zalabér 

– Batyki vasútvonal, mely valóságos forradalmat jelentett a teherszállítás és a személyszállítás 

számára. 

A településen született Csány László (1790-1849) kormánybiztos, miniszter, az 1848-49-es 

szabadságharc vértanúja. A falu közelében egyre kedveltebb kirándulócélpont az 1991-ben 

létesült víztározó. 

A község a 76-os út mentén fekszik. A legközelebbi városok:  Hévíz 9 km,  Keszthely 14 km, 

Zalaszentgrót 17 km. 

A kérdőívekben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (5 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  
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- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               50 % 

2. nem               50 % 

3. nem válaszol   0 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                100 % 

2. vonat                  0 % 

3. nem válaszol      0 % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen            0 % 

2. részben           100 % 

3. nem                0 % 

4. egyáltalán nem      0 % 

5. nem válaszol         0 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen              0  % 

2. nem              0 % 

3. csak munkanapokon megfelelő    100 % 

4. nem válaszol            0 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok           0 % 

2. több buszmegálló       0 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség    100 % 

4. csatlakozások javítása         0 % 

5. kisebb autóbuszok          0 % 

6. szerintem megfelelő      0 % 

7 .nem tudja             0 % 

8. nem válaszol        0 % 

 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen           0 % 

2. nem, rövid a nyitva tartás    0 % 

3. nem, válaszol        100 % 

 

 

III.11. Zalaszentmárton 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 498 ha területű és 65 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

Zalaszentmárton első említése 1266-ból való mint a Hahót nemzetség tulajdona. A település 

nem fejlődött komolyabban a következő századokban, bár a XIV. században új birtokosok is 
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megjelentek. A törökök teljesen elpusztították, és csak lassan települt újra a XVIII. században, 

immár a kapornaki apát tulajdonaként. 

Temploma 1860-ban épült. Iskolája is ekkortájtól működik. A XX. században is csendesen 

folyt tovább a falu élete, az infrastrukturális fejlesztések lassan zajlottak és zajlanak, így az 

elvándorlás jellemzője lett Zalaszentmártonnak. 

Zalaszentmárton a Zalai-dombság keleti felén, a Zala folyótól kissé nyugatra található. A 

település egy Esztergályhorváti felől érkező bekötőúton érhető el, amely végül a Dióskált a 

75-ös úttal összekötő útba fut bele. Autóbuszok Pacsával rendszeresen kötik össze, de 

Zalaegerszegre is járnak járatok a községből. 

A települést a 75-ös sz. főutat a Zalaszabarral összekötő útról leágazó bekötő úttal lehet 

megközelíteni.  

 

 

III.12. Zalaköveskút 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 227 ha területű és 27 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

Zalaköveskút első említése 1408-ból való. A XV. század során csak a Köveskúti nemes család 

tagjai és jobbágyaik voltak a lakói. 1572-ben, a török támadása után a jobbágyok elhagyták a 

települést, azonban a nemesek nem költöztek el a faluból. A XVII. században újabb nemesi 

családok (Ácsok, Balassák, Forintosok) is megjelentek a birtokosok között. A XVIII. 

században a nemesek száma fogyott, s közben egyre több zsellér választotta lakhelyéül a 

községet. Azonban komolyabban nem nőtt a település lakossága, mivel a környező földek 

kevéssé voltak alkalmasak a földművelésre, de még a szőlő is nehezen termett meg. 

Zalaköveskút 1930 és 1936 között Nemesbük része volt.  

A XX. században a lakosságszám drasztikusan csökkent, főleg az 1970-es évek után. Így 

mára a település egyike a legkisebb magyarországi településeknek. A lakosság elöregedett, és 

a kisebb infrastrukturális beruházások ellenére nem vált vonzóvá a település a fiatalok 

számára, elsősorban elzártsága miatt. 

Zalaköveskút a Zalai-dombság keleti felén, a Zalavári hát dombjai közt elrejtve, a Zala 

folyótól pár kilométerre keletre fekszik. A Gyülevész és Vindornyafok közötti mellékútra 

vezető bekötőúton lehet megközelíteni. 

Keszthellyel és Zalaszentgróttal napi egy-egy közvetlen autóbusz járat köti össze. Hétköznap 

három, hétvégén egy további járat a településtől másfél kilométerre áll meg. 

Településen élők kis létszáma miatt csak 1 db kérdőívet töltettünk ki, ami nem tükrözi a 

lakosság véleményét, de a falutól másfél km-el lévő buszmegálló nagy gondot jelent a csekély 

számú lakosok részére, ami arra készteti a közlekedőket, hogy az autóikat használják és az 

u.n. „telekocsi” rendszerrel szervezzék meg az utazásaikat, akár munkába, vagy vásárlás 

céljából kell elhagyni a falut.  
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III.13. Bókaháza 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 670 ha területű és 286 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

Bókaháza első említése 1479-ből való. Birtokosa a Boka család volt. A család valószínűleg 

elszegényedett, mert később, csak mint jobbágy vagy zsellér tűnt fel a Boka név. A települést 

a XVII. században nem említik források. Így feltételezhető, hogy a környéken szokásos török 

pusztítások elérték a falut, és teljesen elnéptelenedett. 

A XVIII. Században lassan települt be. Lakosai a rossz terméshozamok miatt munkát 

vállaltak távolabbi allódiumokon, elsősorban Somogy és Fejér megyében. A korszakban 

legnagyobb birtokosa a Botka család volt, akik a település nagy részét magukénak tudhatták. 

1895-ben épült meg a Bókaházát is érintő Zalaszentgrót-Balatonszentgyörgy-vasútvonal 

amelyen 1974-ben megszűnt a forgalom. 

Az 1950-es évektől nagy mértékű elvándorlás sújtotta, egészen az 1990-es évekig. Ekkor 

gyors ütemben történt az infrastruktúra kiépítése, amely mára teljessé vált. Egyéni vállalkozók 

és kisebb társaságok is megjelentek a településen. 

Bókaháza a Zala völgyében a Zalai-dombság keleti felén fekszik. A Galambok–Zalaszentgrót 

mellékút észak-déli irányban keresztezi a települést. Rendszeres autóbusz-összeköttetésben áll 

Keszthellyel, illetve a környező településekkel. 

Bókaháza településen 2013. július 03-án tartottunk lakossági fórumot, melyre meghívtuk a 

Zala volán képviselőjét, Tóth Csaba üzemvezető Urat. A kis létszámú településen nagy 

létszámú megjelenés (18 fő) volt a fórumon, ahol az érdeklődés is nagy volt, az alábbi 

kérdések merültek fel: 

 A falun kívülre járó embereknek Alsópáhokon, illetve Zalacsányban nem jó a 

csatlakozás, 10 perccel előbb elmegy a csatlakozás, 

 Szombaton kevés a járat, 

 Budapestre, ill. Budapestről nincs csatlakozás Zalacsánynál, 

 Kérdés, hogy Keszthelyen a Szalasztó utcán nem lehetne-e járat a korház érintésével, 

 Keszthelyen a Bercsényi utcai buszmegálló áthelyezése mikorra várható, 

 Lesz-e fedett beálló a Keszthely Bercsényi utcai buszmegállóban, 

 Zalaapátiban az esti busz nem megy be a busz a busz-szigetre, a sofőr nem veszi észre 

az utasokat, 

 Március 14-én a kaotikus időjárás idején nem volt megfelelő a tájékoztatás, 

 A jelenlévők kifogásolják, hogy a buszvezetők nem állnak be rendesen a 

buszmegállóba és a nagy távolság miatt nehézkes a le és felszállás. 

 

Tóth Csaba a helyszínen nem minden kérdésre tudott választ adni, de megígérte, hogy amint 

utána jár a kérdésekben felvetett problémáknak e-mail-ban értesíteni fog, melyet meg is tett. 

Elmondta, hogy azért nem tud most választ adni, mert a különböző volán vállalatok 

menetrendjeinek ismeretében tud csak érdemben felelni a kérdésekre. Később e-mail-ben az 

alábbi tájékoztatást adta:  
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„A Bókaházán megtartott fórum Zala Volánnal kapcsolatos észrevételeivel kapcsolatban az 
alábbiakban tájékoztatom: 
- A reggeli hévízi és kesztelyi eljutással kapcsolatos alsópáhoki várakozást az okozza, hogy 
előfordulhatnak késések és a zalavár irányából érkező járatot meg kell várni az autóbusznak. 
- A budapesi járatra való sármelléki csatlakozás érdekében járatunkat 5 perccel korábban 
közlekedtetjük szeptembertől. 
- A járatszemélyzet figyelmét felhívtuk arra, hogy Zalaapáti iskolánál a buszmegállóba minden esetben 
közlekedjenek be (az esti járatokat kifogásolta egy hozzászóló). 
- A buszmegálló-öblök peronjaihoz tökéletesen odaállni az autóbusszal sok esetben azért nem lehet 
mert olyan szintkülönbségek vannak, amelyek miatt károk keletkezhetnek az ajtóban és a 
karosszériaelemekben.   
  
Tisztelettel: 
Tóth Csaba 
Üzemvezető” 

 

 

III.14. Szentgyörgyvár 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 1165 ha területű és 298 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

Szentgyörgyvár első említése meglehetősen kései, 1461-ből való. 

A Zala folyó partján állt ekkor maga a vár, alatta azonos nevű falu feküdt. 

A várat 1479-ben I. Mátyás király a Báthoryaknak adományozta. 

A vár védelmi szerepe a XVI. században, a törökök portyázásaival növekedett meg. 

1548-ban sokan menekülnek ide a török elől elsősorban Somogyból. Egy 1558-as leírás 

alapján egy palánkkal megerősített vár, a Felsővár és környékén gyümölcsösök és 

szántóföldek voltak. Itt székelt a vár kapitánya (Sulyok Balázs) és az őrség. Lejjebb a falu volt 

található, amelyet egy külső palánk védett, és a korábban itt lakó, valamint a menekült 

jobbágyoknak biztosított szállást. Állandó hajdúkból, szegénylegényekből és királyi 

zsoldosokból álló őrség csak a XVI. század végén került a várhoz. 

A vár soha nem került török kézre, bár 1573-ban nagyszámú török indult ostromlására. 1620-

ban a törökök lemészárolták az alsó falut, de a várban is pusztított a pestis és a döghalál. 

1627-ben nevezték elsőként a korábbi falut mezővárosnak. Nagyjából ebben az időszakban 

alakult ki a településen egy majorság, amely 1676-tól a Széchenyi család tulajdonában állt. 

A XVIII. században a vár már nagyon romossá vált, a század végére már a romjai is eltűntek. 

A település folyamatosan vesztette el mezővárosi kiváltságait, a város lakói a század végére 

már semmiben sem különböztek az örökös jobbágyoktól. Mindazonáltal, elsősorban a jó 

termőfeltételeknek köszönhetően, a XIX. században nagymértékben nőtt Szentgyörgyvár 

lakossága, amelyet a települést érintő Balatonszentgyörgy-Zalaszentgrót vasútvonal 1895-ös 

megnyitása tovább fokozott. 

1945 után a település lakossága nagyban fogyni kezdett, amely elsősorban a környék három 

idegenforgalmi központjának (Keszthely, Hévíz, Zalakaros) erős vonzásával magyarázható. 
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Szentgyörgyvár a 76-os másodrendűút mellett fekszik, nem messze, délre halad el a 75-ös 

másodrendű főút is. A községből Alsópáhokra mellékút indul. A településre Keszthelyről és 

Hévízről sűrűn érkeznek autóbuszok. Körjegyzőségi központ Sármelléken van. 

 

Szentgyörgyvár településen 2014. március 19-én tartottunk lakossági fórumot. A kis létszámú 

településen nagy létszámú megjelenés (16 fő) volt a fórumon, ahol az érdeklődés is nagy volt, 

az alábbi kérdések merültek fel: 

A jelen lévők elmondták, hogy a Hévízről ½3 kor induló busz esetében Alsópáhokon kell 

átszállni és ott fél órát kell várni a csatlakozásra, de ezt már megszokták és tudják, hogy a 

járatok idejét ide-oda tologatják, hogy a másik településeken lakóknak is jó legyen a 

csatlakozás. 

Ezen a településen a közlekedéssel kapcsolatban különösebb probléma nem merült fel, a 

lakosok elmondták, hogy alkalmazkodnak a menetrendhez és annak megfelelően tervezik meg 

az utazásaikat, valamint a településen élők össze tudják hangolni, megszervezik a gépkocsival 

való közlekedést, hogy ne legyenek üres autóval közlekedők.  

 

 

III.15. Vállus 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 2180 ha területű és 135 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

Vállus első említése 1121-ből való, amikor az almádi monostor kapta meg a királytól kegyes 

ajándékként.  1359-ben Ujlaki Miklós herceghez került a település, majd 1525-től a Sárkány 

család lett az új birtokos. A XV. században a község felett pálos monostor állt. 

A falut már korán elérik a török hadak. 1540-ben a lakosság két török katonát fogságba ejtett, 

és értük jelentős váltságdíjat kapott. 1546-tól azonban folyamatosan a törököknek adózott, és 

fokozatosan elnéptelenedett 1626-ra. 

1738-ban Festetics Kristóf vásárolta meg a települést, és hozzácsatolta a keszthelyi Festetics 

birtokhoz. Ő indította meg a Vállus újratelepítését német ajkú lakosokkal. A XVIII. És XIX. 

században a lakosság zömét a zsellérek és apróföldes jobbágyok tették ki. A lakosság 

elsősorban kukorica- és rozstermelésből élt, illetve az uraság számára disznót tartottak. A 

megművelt földek nagy része is a Festetics-majorság részét képézte. 

A XIX. században a község környékén növekedett a szőlők aránya, így a település 

extrajövedelemre tehetett szert a bor Keszthely és Tapolca piacán való értékesítéséből. 

A lakosok helyzete az 1920-as földosztás után nagyban javult, amikor is 158 kataszteri hold 

földet osztottak szét a nagybirtokból. 1945-ben pedig újabb 138 kataszteri holdat osztottak ki 

az apró településen. A 1950-es évektől sok helyi lakos helyezkedett el tapolcai, keszthelyi 

munkahelyeken, vagy az uzsai bányában. Azonban a helyi infrastruktúra is nagyban javult,  

1957-től menetrend szerinti autóbuszjárat, 1963-ban ivóvíz szolgáltatás indult meg a 

településen. 
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1966-ban azonban a település Várvölgy község irányítása alá került, így fejlődése megtorpant.  

1990-ben vált ismét önállóvá, és immár a turizmus igényeinek megfelelően kezdett fejlődni. 

2012. december 31-ig a balatongyöröki körjegyzőséghez tartozott, majd 2013. január 1-től a 

Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.  

Vállus a Keszthelyi-hegység délkeleti részén, egy hegyoldalon fekszik. A község 

szomszédságában fut a Keszthely-Várvölgy-Lesencetomaj-Tapolca mellékút. Erre egy 

Balatongyörökig futó bekötőúton kapcsolódik a falu. A településre Keszthely és Tapolca felől 

érkeznek autóbuszok. 

Az egy darab kérdőívből a település közlekedését nem lehet értékelni, itt nem tartottunk 

fórumot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.16. Várvölgy 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 2504 ha területű és 1041 fő a lakosok száma, így 5 

db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

 

A jelenlegi község 1943-ban alakult, Alsózsid  és Felsőzsid összevonásával, kezdetben 

Bakonyzsid néven, s később vette fel a Várvölgy nevet. Nevét igazolja csodálatos fekvése. A 

Nagy-Réti (Zsidi) patak völgyében, annak felső végződésénél, a Zsidi-medencében található a 

hegyekkel körülvett község, a Nagylázhegy nyugati lábánál, mintegy 213-266 méter tszf. 

magasságban. A völgyet valaha két vár is vigyázta. A községtől nyugatra a 418 méter tszf. 

magasságú dolomitsziklán láthatók Rezi várának romjai. Észak-északnyugati irányban a 410 

m tszf. magasságú vulkanikus Tátika hegyen a hasonló nevű vár romjai találhatók. A 

völgyben északnyugatnak vezető újonnan épített műúton Zalaszántó községébe juthatunk. 

Nyugat felé indulva, a Lesencetomaji úton, a faluból kiérve a szőlőhegyek között pazar 

panorámában lehet részünk. A Keszthelyi-hegység hegyei közül tekintünk a Balatonra és a 

Tapolcai-medence három millió évnél idősebb bazalt tanúhegyeire. 

Mindezekből látszik, hogy a község ideális célpont, illetve kiinduló állomást jelent a 

természet szépségeit, s a nyugalmat kedvelő turistáknak. Rövid túrákkal elérhető a Rezi-vár, 

valamint Tátika vára a védett ősbükkössel, a Zalaszántó felett magasodó Buddhista szentély 

(Sztupa), s a nagyrészt természetvédelmi területnek (1997 szeptemberétől a Balatoni Nemzeti 
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Park részének) számító Keszthelyi-hegység számos más pontja. A közelben található Hévíz és 

a Balaton miatt már ma is sokan vásárolnak itt üdülőtelket, falusi házat, köztük számos 

külföldi állampolgár is. A falu hosszú múltra tekinthet vissza. Szórványos leletek tanúskodnak 

az őskori ember megtelepüléséről. A bronzkor végén vaskor elején itt élt urnasíros 

temetkezésű népeknek tulajdonítják azt az értékes aranyleletet, melyet a Nagylázhegyen 

1926-ban találtak. 

A község első említése 1121-ből ismert, az almádi monostor alapító leveléből. Ekkor a 

község már hosszabb ideje lakott volt. Neve (Zsid), feltehetően személynévből eredt. A 

falunak XIII. században földvára volt. A tatárjárás után, 1244-ben IV. Béla a várat 

johannitáknak adományozta. A falu ekkor a zalai várnépeké volt, míg 1333-ban a Rezi várhoz 

tartozott. 1427-ben Zsigmond király ajándékozta a Gersei Pethő családnak, akik később a 

környék egyik legfontosabb birtokosai 

lettek. Zsid határának egy részét a XV. 

század második felétől a győri káptalan 

birtokolta. 

A Gersei Pethő család birtoka volt a 

terület nagyobbik része, s itt már a XVI. 

századba önálló falut alapítottak, s a 

település megkülönböztetése érdekében 

kapta ez a rész a Felsőzsid nevet. A 

felmérések, s más források a századok során 

ennek ellenére többnyire együttesen említik 

a két települést. A XVI. században építették 

templomát, mely ma is áll, igaz a múlt 

századi átalakítások miatt eredeti formáját 

nagyobb részt elvesztette. Manapság is 

használt harangját 1524-ben öntötték, így Magyarország legrégebbi, működő harangjának 

számít. 

A török korban a községet egyaránt pusztították a különböző nemzetiségű hadak. 1545-ben 

Enyingi Török Bálint emberei raboltak a faluban. Felsőzsid marháit 1552-ben a Gersei Pethő 

család hajtotta el. A környékbeli településekkel együtt 1553-ban hódoltak be a töröknek. 

Ennek ellenére a törökök egy 1555 évi rovásadó összeírás után a völgy többi falujához 

hasonlóan a két Zsidet is felégették, 1557-ben pedig a Rezi vár várnagya vitetett el erőszakkal 

a faluból 12 szekér szénát. 1567-ben, majd 1572-ben ismét török pusztította el a falut. A falu 

rendkívül szegény volt, de ettől az időtől kezdve majdnem egy évszázadon át menekült a 

pusztítástól, 1657-ben dúlja fel ismét a török. A század végére a terület nagy része puszta volt. 

A XVIII. század elején a szőlők és a határ megműveletlenül maradtak. Ráadásul az 1711 évi 

pestisjárvány Zsidet sem kerülte el. 35 gazda halt meg a betegségben. Ekkorra már több 

család is birtokolt itt területet. A XVII. Század közepétől a Bakács, az Esterházy, a Babocsai 

és más családok, valamint a helyi plébános is birtokosok lettek. A XVIII. században, 1740-

ben a Festetics család hercegi ága a zsidi birtokok felvásárlásával bővítette keszthelyi 

uradalmát. 

A Mária Terézia által elrendelt, s 1767 évben megkezdett, az úrbérek rendezését szolgáló 

felmérés tudósít a község  akkori úrbéri birtokviszonyairól. Alsózsiden ekkor Festetics Kristóf 

volt a földbirtokos, jobbágyai örökös státuszúak, magyar nemzetiségűek. 25 telkes jobbágy és 

20 házas zsellér élt az összesen 666 hold úrbéres területen, melyből a jobbágyoké 650 hold 

volt, s 16 hold maradt a zselléreknek. Felsőzsiden, a győri káptalan 295 hold úrbéres földjén 

47 jobbágy és 45 zsellér élt. Felsőzsid jobbágyai lényegesen kisebb telken voltak kénytelenek 
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gazdálkodni, mint az alsózsidiek. Felsőzsiden ekkor 0,19 rész jobbágytelek volt az átlagos 

telekméret, míg Alsózsiden 0,88 telek. 

1785 évi II. József féle népszámlálás alkalmával 447 lakost írtak össze. 1805-ben 562 

személy lakik a faluban. Ebből 3 nemesek szolgája, 33 paraszt, 79 zsellér és lakó, 170 

fiúgyermek, 277 nő. A zsellérek fő megélhetési formája a szőlőművelés, mely a faluban 

fontos ágazat századokon át. Az 1771 évi tanügyi összeírás megemlíti, hogy a községnek 

régóta van tanítója. Ebben az évben 16 tanuló volt a községben, kiknek tanulmányai az írásra, 

olvasásra, a latin nyelv alapelemeire, s aritmetikára terjedtek ki. A XVIII. században épült 

Felsőzsid temploma, a ma is megtekinthető barokk temetőkápolna. Az 1848-as forradalom és 

szabadságharc emlékét őrzi a Kisfaludy utca. Kisfaludy Sándor ekkor itt állomásozott 

huszárcsapataival. 

A XIX. században lakóinak száma jelentősen megnövekszik. 1859-ben a két község lakóit, 

1830 főt még együtt írták össze, 1910-ben Alsózsiden 850 fő, míg Felsőzsiden 1148 fő élt. A 

század folyamán már mind Alsó- és Felsőzsiden a Festetics hercegi család a legnagyobb 

birtokos. Az I. világháború utáni Nagyatádi féle földreform keretében 105 kh földet osztottak 

ki 165 igénylő között.  1935-ben a kisbirtok az uralkodó mindkét faluban. Alsózsiden 5 kh 

alatt  birtokolt földet 315 gazdaság; 5 és 50 kh között 58; 50 és 100 kh között, 100- és 500, 

valamint 500 és 1000 kh között 1-1 birtokos gazdálkodott. A legnagyobb gazdaság; 5 és 50 kh 

között 50; 100 és 500 kh valamint 500 és 1000 kh között 1-1 birtok szerepelt. A legnagyobb 

itt is a Festetics birtok, 780 kh-as területével. A két falu ekkor közösen üzemeltetett felekezeti 

iskolát, három tanteremmel, Alsózsiden kocsma, Felsőzsiden bolt üzemelt. 1943 és 47 között 

működött mindkét községben Hangya Szövetkezet és Tejszövetkezet. Alsózsiden ekkor öt 

iparos, míg Felsőzsiden tizenhárom iparos, köztük két molnár dolgozott. Az I. világháború 

után levente-, meg KALÁSZ ( Katolikus Leány Szövetség), s 1942-ben KALOT(Katolikus 

Legényegylet). 

Alsózsid és Felsőzsid 1943-ban egyesült, Bakonyzsid  néven majd felvette a Várvölgy 

nevet. A községek együttes lélekszáma történelmünk során a második világháborút megelőző 

évtizedekben, az 1930. évi felméréskor volt a legmagasabb, Alsózsiden 955 fő, Felsőzsiden 

1281 fő lakott, összesen 2236 lakos. Később már csökken a község népessége, 1949-ben 2081 

fő, míg 1990-ben már csak 1159 lakos él a faluban. 

1950-ben a keszthelyi járással együtt Veszprém megyéhez csatolták, ahonnan 1979-ben 

tért vissza Zalához. 1966-tól székhelyközség lett, a községi közös tanácshoz Vállus tartozott. 

Termelőszövetkezete 1959-ben alakult. 1965-ben taglétszáma 441 fő, összterülete 3109 kh, 

szarvasmarha állománya 285 db. 

1990-ben községi önkormányzat alakult Várvölgyön és Válluson is. Várvölgy 

polgármestere Kiss Ferenc 15 másik községgel közösen hozták létre a Tátika-Rezi Kistérségi 

Társulást a területfejlesztési, környezetvédelmi problémák megoldására, s az idegenforgalmi 

szempontból kedvező helyzetben lévő községek turizmusának fejlesztésére. 

A községben ma művelődési ház, könyvtár, orvosi rendelő működik. Kulturális élete aktív, 

több amatőr csoport működik a művelődési házban. A civil szervezetek közül fontos 

megemlíteni a Polgárőr Egyesületet, melyet a lakók a község nyugalmának megtartása 

érdekében szervezetek. A biztonság rendkívül fontos követelmény egy olyan községnél, mely 

megélhetését részben az idegenforgalomból kívánja biztosítani. A sportéletet a Várvölgyi 

Sportegyesület reprezentálja. A község sportpályája öltözővel 1970-ben épült. Az 

infrastrukturális beruházások folyamatban vannak. 1995-ben készült el a Zalaszántóval 

közösen épített szennyvíztisztító telep. A gáz bevezetése még nem történt meg. A község 

gazdasági életében fontos szerepet játszik az erdőszövetkezet. Több egyéni gazdálkodó tart 

szarvasmarhát. Létesült húsfeldolgozó üzem, kefirgyártó üzem, pékség, melyek termékeiket a 
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környező településekre és Keszthelyre szállítják. A községben működik a német tulajdonú 

Bazalt Középkő Kőbánya Kft. Az idegenforgalmi lehetőségeket használja ki a község 

panzióval együtt működő lovardája. 

A falu műemléke a XIV. században, gótikus stílusban épített alsózsidi római katolikus 

templom. Írásos emléke már 1333-ból fennmaradt. A templomot 1899-ben romantikus 

stílusban átépítették, így eredeti formája elveszett. Felsőzsiden található a XVIII. században 

épített barokk temetőkápolna. 

Várvölgy a Keszthelyi-hegység keleti felén, a Keszthely–Várvölgy–Lesencetomaj–Tapolca 

mellékút mentén fekszik. További utak kötik össze Zalaszántóval, Bazsival, és Válluson át 

Balatongyörökkel. Keszthely és Tapolca felől autóbusszal jól megközelíthető. 

Várvölgy község a Keszthelytől mintegy 15 kilométerre található Keszthelytől északkeleti 

irányban, a Keszthelyi-hegységben. Közúton a 84 számú főút felől Lesencetomajnál letérve, 

valamint Keszthely felől. S az újonnan épített úton Zalaszántó irányából érhető el. 

Autóbuszjáratok Keszthelyről és Tapolcáról érintik a községet. Vasútvonala nincs, a 

közelebbi nagyobb vasútállomás Keszthelyen és Tapolcán található. 

A kérdőívekben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (5 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               20 % 

2. nem               80 % 

3. nem válaszol   0 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                 10 % 

2. vonat                  0 % 

3. nem válaszol      0 % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen     20 % 

2. részben      0 % 

3. nem     20 % 

4. egyáltalán nem  20 % 

5. nem válaszol   40 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen             40 % 

2. nem           0 % 

3. csak munkanapokon megfelelő      20 % 

4. nem válaszol          40 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok        20 % 

2. több buszmegálló         0 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség  20 % 

4. csatlakozások javítása     20 % 

5. kisebb autóbuszok      20 % 

6. szerintem megfelelő        0 % 
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7 .nem tudja         20 % 

8. nem válaszol          0 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen                20 % 

2. nem, rövid a nyitva tartás         20 % 

3. nem, hamar eljön a buszom, nem tudok bemenni 20 % 

4. nem, válaszol             40 % 

 

 

III.17. Vindornyalak 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 451 ha területű és 81 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

A település első említése 1358-ból való. A XV. századtól a Hertelendy család birtoka, bár a 

XVI. században kisebb nemesi famíliák is megjelentek földesúrként. 

1543-ban és 1555-ben a törökök teljesen elpusztították a falut. A következő időszakokban 

Vindornyalak többször elpusztult, s a XVII. század végére végleg elnéptelenedett. A XVIII. 

században ismét benépesült, nemesi – főleg a Hertelendy család birtokában álló – földjeit 

zsellérek művelték. A század végén az új nagybirtokosok a Festeticsek lettek, akik folytatták a 

település fejlesztését. Vindornyalak gazdag szőlő- és gyümölcsterméssel bírt, amelyet 

Keszthely piacán értékesíthetett, azonban más nem nagyon termett meg földjén. 

Az elzárt települést a XX. században nagyban sújtotta az elvándorlás, lakossága az 1857-es 

csúcshoz (486 fő) képest mára mintegy az ötödére csökkent. Mindazonáltal a Balaton 

közelsége lehetőséget biztosított a falusi turizmus meghonosodására, ám a település nehéz 

elérhetősége továbbra is nagy akadály Vindornyalak fejlődésében.  

Vindornyalak a Keszthelyi-hegységben, a Vindornya kelet-nyugati völgyében fekszik, a 

Zalaszántó és Vindornyaszőlős közötti mellékúton félúton. Zsáktelepülés. A településre nem 

túl sűrűn járnak a Hévíz és Zalaszántó között járó autóbuszok. Pár járat köti össze 

Keszthellyel és Sümeggel. A település minden várostól messze esik, a legközelebbi, Hévíz 

közúton mintegy 12 kilométerre található. 

A településen 1 db kérdőív került kitöltésre és feldolgozásra, így az nem tükrözi a valóságot, 

de mivel a település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak, már 

csak amiatt is többször megfordultam a faluban és akikkel beszéltem elmondták, hogy a 

közlekedés nehézkes, mert aki napközben akar valamerre utazni busszal, le kell mennie 

Zalaszántóra. 
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III.18. Vindornyafok 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 350 ha területű és 123 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

A település első említése 1358-ból való mint nemesi falu. 1508-ban a nagybirtokos Sárkány 

család is részt szerzett a faluból, azonban a jobbágyi rész tulajdonosa nagyrészt a Derecskei 

család volt. A XVI. század elején a törpefalu gazdag mezőgazdasági területekkel és 

szőlőheggyel bírt. Azonban 1548-tól folyamatos török támadásoknak volt kitéve, így 1615-re 

teljesen elnéptelenedett. 

1757-ben válik ismét lakottá a község, azonban a telepesekről kevés adat maradt fel. Egy 

1773-as felmérés német nemzetiségűnek mondja lakosságát. A falu szerkezete nagyban 

hasonlított a korábbiéhoz, mivel a jobbágyok mellett kuriális nemesek lakták. Lakosai 

napszámosként a környező falvak szőlőseiben dolgoztak. A község a XX. századig 

semmilyen komolyabb változást nem mutatott, bár a XIX. századtól nagyrészt a Festeticsek 

szerezték meg a nemesek földjeit. 

A település csak nagyon későn, 1953-ban, kapcsolódott az úthálózatba Karmacs községen 

keresztül. Ezt követően az addig is kis lakosságszámú település népessége tovább csökkent. 

Az 1990-es években azonban a térség gazdasági fellendülése a községre is kihatott, beindultak 

az infrastrukturális beruházások. A település azonban továbbra is eléggé elszigetelve él a 

világtól, a falusi turizmus kiépülőben van. 

Vindornyafok a Keszthelyi-hegység nyugati végében a Zalai-dombságtól keletre, a Vindornya 

és a Gyöngyös-patak összefolyásánál található. A Keszthely-Karmacs-Kisgöbrő-Jánosháza 

fontosabb mellékút a települést nyugatról érinti, erre kapcsolódik a település egy bekötőúttal. 

A leginkább Keszthely, kisebb számban Hévíz és Zalaszentgrót felől érkező buszok nagy 

része a falu határában áll meg, kisebb részben mennek csak be a településre. 

A településen 2013. október 16-án tartottunk fórumot, mely 13 fő részvételével zajlott le. A 

résztvevők nagyon aktívan és őszintén mondták el a falujuk problémáját a közlekedéssel 

kapcsolatban is, melyek az alábbiak voltak.  

 A tömegközlekedéssel kapcsolatban elmondták, hogy nagy probléma a 

falunak, hogy mivel egy kicsi településről van szó, ami ráadásul egy zsákfalu 

is, munkalehetőség helyben egyáltalán nincs, így az emberek vagy Hévízre, 

vagy Keszthelyre járnak dolgozni, ami leginkább a szállodaipart és 

vendéglátást jelenti. A probléma az, hogy ezeken a munkahelyeken 

általában este 8 órakor fejeződik be a munkaidő, az utolsó busz amely 

megközelíti a falut este 6 órakor eljön, így mindenkinek egyénileg kell 

megoldania a hazajutást.  

 A település lakói kifogásolták a buszvezetők figyelmetlenségét, ugyanis az 

egyre jobban elöregedő faluban az utasok már nehézkesebben tudnak 

közlekedni és ha a busz nem áll be közvetlen a megállóba, akkor lassabb és 

nehezebb a feljutásuk a buszra, ezért kérik a buszvezetők segítségét.  

 Továbbá elmondták, hogy az előbb említett problémára, mely arra 

vonatkozott, hogy este már nem tudnak a munkaidő végeztével hazajutni, 
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javasolják, hogy a Somló Volán üzemeltetésében lévő járat, mely 

Keszthelyről 20 óra 20 perckor indul és Sümegre megy, ne csak Karmacs-on 

álljon meg, hanem bejönne a faluba, akkor megoldódna az emberek 

hazajutása. Elmondták azt is, hogy ezen gond miatt, volt aki nem tudta 

elvállalni a felajánlott munkát, mert nem tudott volna a munkaidő 

végeztével hazajutni.   

 Szó volt a gyermekek eljutási lehetősége Cserszegtomaj-ra, ugyanis a 

környékből oda járnak iskolába. Vindornyafok-on 5 fő, Karmacs-on 7 fő 

gyermeket érint. Az előzetes tájékoztatás szerint ez a probléma november 1-

e után megoldódni látszik, ugyanis a Somló Volán buszjárata ezt ígérte. 

 

 

III.19. Vonyarcvashegy 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 1428 ha területű és 2178 fő a lakosok száma, így   

11 db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

 

A Balatonhoz közelebb eső Vonyarc településrész történetileg jóval megelőzi Vashegyet. Első 

említése 1335-ből való már mint anyaszentegyház. Ekkori birtokosai a Karmacsi család. 

1573-ban a török megrohanta a települést, és felgyújtotta. Az 1580-as évektől évszázadokig 

lakatlanná vált a falu. A XVII. században a környék mint szőlőhegy éled újjá. A vonyarci 

hegyközségben a birtokosok elsősorban keszthelyi gazdák voltak, azonban az 1690-től kezdve 

pár helyi lakosról is lehet beszélni. A mai település másik része, Vashegy, is ebben az 

időszakban jelent meg. Első említése 1689-ből való mint Balatongyörök szőlőhegye. 

AXVIII. században két apró falu volt a mai nagyközség helyén. Lakosai zsellérek voltak, és 

főként a szőlőföldeken végzett bérmunkákból éltek. A terület birtokosa 1741-től a Festetics 

család mellett a horvát bán, aki végül 1779-ben lemondott tulajdonáról, így teljes mértékben a 

Festeticsek birtokába került. 

Vonyarc és Vashegy 1850-ben egyesült, és kisebb fejlődésbe kezdett. Iskolája 1870-ben nyílt 

meg. 

A település a XX. század elején tovább nőtt, azonban kiemelkedő fejlődése csak az1950-es 

évektől figyelhető meg, amikor a község bekapcsolódott a balatoni turizmusba, jó minőségű 

strandot hoztak itt létre. 1952-ben új iskolája létesült, 1957-ben pedig egy kemping jött létre. 

1960-ban Vonyarcvashegy nagyközséggé alakult, ahol a turizmus meghatározó jelleggel bír. 

Vonyarcvashegy a Keszthelyi-öböl partján, a Keszthelyi-hegység déli lankáin, Zala megye 

keleti részén fekszik. Délről a Balaton, északról a hegyek zárják el a települést, így csak kelet-

nyugat irányba nyitott. Így fut a Balatonszentgyörgy-Tapolcs-Ukk-vasútvonal is keresztül a 

településen, amelyen a település egy vasútállomása elővárosi szerelvényeket és Pécsről, 

valamint Szombathelyről gyorsvonatokat fogad. 

A község főútja a 71-es másodrendű főút, amely a Balaton északi parti településeivel és 

Keszthellyel köti össze. Vonyarcvashegy Keszthely felől kiválóan megközelíthető 

autóbusszal, de Tapolcáról sűrűn járnak járatok. 
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A kérdőívekben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (11 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               27 % 

2. nem               54 % 

3. nem válaszol 19 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                 67 % 

2. vonat               33 % 

3. nem válaszol     0 % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen           70 % 

2. részben              10 % 

3. nem           10 % 

4. egyáltalán nem       0 % 

5. nem válaszol      10 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen             40 % 

2. nem             10 % 

3. csak munkanapokon megfelelő      40 % 

4. nem válaszol          10 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok        42 % 

2. több buszmegálló         0 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség  25 % 

4. csatlakozások javítása     20 % 

5. kisebb autóbuszok        8 % 

6. szerintem megfelelő      25 % 

7 .nem tudja           0 % 

8. nem válaszol          0 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen                30 % 

2. nem, rövid a nyitva tartás         40 % 

3. nem, hamar eljön a buszom, nem tudok bemenni 10 % 

4. nem, válaszol             20 % 

 

 

III.20. Zalaapáti 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 2342 ha területű és 1654 fő a lakosok száma, így     

9 db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 
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A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

 

Zalaapáti első említése egy hamisított oklevélen 1024-ből való, amelyen az apátság 

megszerezte a települést. Első hiteles említése 1273-as, amikor a helyi apátság a zalavári 

bencés apátság birtokában volt. A középkorban komolyabb település nem fejlődött az apátság 

mellett, de a török időkben az is elpusztult. A XVIII. század elején indult lassú újratelepedése. 

1715-ben a göttweigi bencésekhez került mind a zalavári, mind a zalaapáti apátság. Ők tették 

apátsági székhellyé Zalaapátit, így megindítva a környező település fejlődését is. A XIX. 

században fejlődése fokozódott, és jelentős méretű községgé nőtte ki magát a korábbi 

aprófalu. 

1895-ben épült meg a falut is érintő Zalaszentgrót-Balatonszentgyörgy-vasútvonal, ahol 1974-

ben megszűnt a forgalom. 

1925-ben hozzácsatolták a szomszédos Zalahosszúfalu községet. 

1945-ben az apátságot felszámolták. A falu elvesztette korábbi jelentőségét, és az elvándorlás 

is jellemzővé vált. 

Zalaapáti a Zalai-dombság keleti felén, a Zala völgyének nyugati részén terül el. A 75-ös 

másodrendű főút és a Galambok-Zalaszentgrót mellékút kereszteződésében fekszik. Keszthely 

irányából kiválóan megközelíthető autóbusszal, de Lenti, Nagykanizsa, Zalaszentgrót és 

Zalaegerszeg is könnyen elérhető. 

A kérdőívekben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (9 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               70 % 

2. nem               20 % 

3. nem válaszol 10 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz               100 % 

2. vonat                 0 % 

3. nem válaszol     0 % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen           35 % 

2. részben              35 % 

3. nem           20 % 

4. egyáltalán nem       0 % 

5. nem válaszol      10 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen             20 % 

2. nem             40 % 

3. csak munkanapokon megfelelő      20 % 

4. nem válaszol          20 % 
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- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok        30 % 

2. több buszmegálló         0 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség  40 % 

4. csatlakozások javítása     30 % 

5. kisebb autóbuszok      30 % 

6. szerintem megfelelő        0 % 

7 .nem tudja           0 % 

8. nem válaszol        10 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen                10 % 

2. nem, rövid a nyitva tartás         10 % 

3. nem, hamar eljön a buszom, nem tudok bemenni 45 % 

4. nem, válaszol             35 % 

 

 

III.21. Zalaszántó 

 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 3773 ha területű és 965 fő a lakosok száma, így 5 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

Zalaszántó Árpád-kori település. A templom és a falu egyaránt ismert a XIII. század eleje óta, 

mivel 1236-ban már írott okmányokban is szerepel. Szántó falut ekkor vásárolta meg a 

Kaplony nemzetségből való Zlaudus mester a fehérvári káptalan lektor-kanonokja a 

nemzetségből származó rokonától Andornak fia Jánostól. Az 1236-os oklevélben említik 

először az itt levő Szent Kozma és Damján tiszteletére emelt kápolnát (ennek eredetére és 

fennállására ma csak feltételezések vannak). A Vindornya patak melléki Ecsér település 

birtokosaikkal folyó birtokvitára utal az 1255-ös per. Közben azonban - a tatárjárás miatt 

kialakult zűrzavart kihasználva - a keleti szomszéd, Tátika fegyvereseivel elfoglalta és 

kifosztotta Szántót. A IV. Béla ítéletével kárpótolt Zlaudus ekkor saját birtokai mellett 

megkapta Tátikát összes birtokaival, mint Vátka, Pabar, Barnag, de birtokbavételükre csak 

Tátika halála után került sor. 1257-ben a király előtt tett beleegyezésük szerint a Zlaudus 

birtokokat haláluk után a veszprémi egyházmegye örökölte. Zlaudus halálát követő újabb 

birtokvitát ismét a király előtt rendezték, s az új birtokos, a Balog nemzetségű II. Pál püspök 

már nemcsak Tátika várát és birtokait jelenti, a birtok tovább növekedett, Nyirád, Deáki,  

Szőc, valamint a mai Zalaegerszeg elődjét jelentő középkori Egerszeg területének egy 

részével is. Szántó története ettől kezdődően Tátika várának történetével vált azonossá.  

A törökök először 1555-ben támadták meg a települést. 1564-től pedig már a töröknek 

adózott, és több támadásnak esett áldozatul. Így a fejlődése hosszú időre megtorpant. 

Az 1720-as években kezdett újabb lendületet venni Zalaszántó népesedése. Azonban 

mezővárosi jogait többet nem tudta érvényesíteni. Lakosai ugyanúgy adóztak, és robotot 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
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végeztek mint a környező falvak lakói. Az 1740-es években Festetics Kristóf a keszthelyi 

Festetics birtokhoz csatolta a települést. A XVIII. század végén a lakosság nagy része a 

mezőgazdaságból élt. Mindössze pár céhbe tömörült takács élt a településen mint iparos, ám 

az ő feladatukat is nagyban megnehezítette a keszthelyi konkurencia. 

A XX. század elején Zala vármegye Keszthelyi járásához tartozott. 1910-ben 2370 lakosából 

2266 magyar volt. Ebből 2326 római katolikus, 41 izraelita volt. 

Zalaszántót 1942-től rendszeres autóbusz járatok kötik össze Keszthellyel. A villanyt 1950-

ben vezették be a településre. A korai infrastrukturális fejlesztések ellenére a II. világháború 

után a községet nagyban sújtotta az elvándorlás, amely a rosszul szervezett termelő 

szövetkezetének is köszönhető. 

Az 1990-es években a település korábbi tisztán agrár profiljával szakítva a turizmusban talált 

fejlődési lehetőséget, és vetett véget a negatív népesedési változásoknak. 

Zalaszántó a Keszthelyi-hegység közepén, a Keszthely-Sümeg út mellett fekszik. A 

településről további utak futnak Rezi, Várvölgy és Vindornyalakon át Vindornyaszőlős felé. 

A község Keszthelyről és Sümegről kiválóan megközelíthető autóbusszal, de Sopronnal, 

Győrrel, Kaposvárral és Péccsel is közvetlen összeköttetésben áll. 

Zalaszántón 2013. október 18-án tartottunk lakossági fórumot, melyen 14 fő érdeklődő jelent 

meg. A közlekedéssel kapcsolatban az alábbiak kerültek szóba:  

 

 

 A résztvevők itt is a legnagyobb problémának a közlekedést említették. 

Konkrétan elmondták, hogy a reggeli és a koraesti órákban van egy 

buszjárat, melyet a Vasi Volán üzemeltet és az időpontja is a legtöbb 

közlekedő számára is a legmegfelelőbb lenne, de a falun megállás nélkül 

halad át. Érdeklődésükre a Volán vállalat elmondta, hogy az a busz 

gyorsjáratként üzemel és így nem áll meg a településen. Erre a problémára 

szeretnének valamilyen megoldást találni.  

 A tömegközlekedéssel kapcsolatban kifogásolták, hogy a buszokra nem 

lehet, vagy csak nehezen lehet babakocsival felszállni és a buszvezetők sem 

segítőkészek, sokszor még a csomagtartót sem nyitják ki az utasok számára. 

 Az utazás nehézségeihez még az is hozzátartozik, hogy a Volán vállalatok 

sokszor nem akarják elfogadni a másik vállalatnál vásárolt bérletet, ez 

sokszor vitába torkollik.  

 

 

A kérdőívekben a tömegközlekedéssel kapcsolatos kérdésekre a megkérdezettek (5 fő) az 

alábbi válaszokat adták:  

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               80 % 

2. nem               20 % 

3. nem válaszol   0 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz                 75 % 

2. vonat                 0 % 

3. nem válaszol    25 % 
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- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen             0 % 

2. részben              80 % 

3. nem             0 % 

4. egyáltalán nem     20 % 

5. nem válaszol        0 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen               0 % 

2. nem             60 % 

3. csak munkanapokon megfelelő      40 % 

4. nem válaszol            0 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok        60 % 

2. több buszmegálló         0 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség  40 % 

4. csatlakozások javítása       0 % 

5. kisebb autóbuszok        0 % 

6. szerintem megfelelő        0 % 

7 .nem tudja           0 % 

8. nem válaszol          0 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen                  0 % 

2. nem, rövid a nyitva tartás         80 % 

3. nem, hamar eljön a buszom, nem tudok bemenni 20 % 

4. nem, válaszol               0 % 

 

 

III.22. Zalavár 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 3107 ha területű és 886 fő a lakosok száma, így       

5 db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

A település tagja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásnak. 

 

1987-ben a régészek Balatonhídvég határában a késő bronzkori halomsíros kultúra egy 

telepét tárták fel. Az előkerült cserépmaradványok alapján a telepet i.e. 1200 körül lakhatták. 

Egy hulladékgödörből hüvelyesek: 

borsó (Pisum sativum), 

cicorlencse (Vicia ervilia), 

szegletes lednek (Lathyrus sativus) magvai kerültek elő. 
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Ez színvonalas konyhakerti kultúrára utal, ami azonban csak fejlett szántóföldi 

növénytermesztés kiegészítőjeként alakulhatott ki. A lakosok táplálkozásában nagy szerepet 

játszott a köles (Panicum miliaceum) is. A növénymaradványok mellett halcsigolyák (keszeg, 

csuka), valamint közelebbről meg nem határozott, veréb nagyságú (nádi?) madarak és 

emlősök csontjai is előkerültek. 

A IV. században Valcum erőd kiépítése után Keszthely környéke sűrűn lakott hellyé vált. 

Valószínűleg ekkor épült Zalavár területén egy cölöpökre vert, mocsárral körbe zárt castrum. 

A népvándorlás idején több nép is elfoglalta, állt a keleti gótok, longobárdok, hunok, frankok 

birtokában is. 

A 840-es években az elűzött Pribina (Privina) nyitrai szláv fejedelem kapta hűbérbe, majd 

később örökbe a Zala folyó és a Balaton találkozásánál lévő mocsaras vidéket. A keleti-frank 

források szerint a korábbi castrum helyén várat építtetett, amelynek a Mosaburg nevet adta 

ószláv nyelven Blatengrad,  szlovák nyelven Blatnohrad, jelentésük: "Mocsárvár"). A szláv 

fejedelem Mosaburgot országának központjává tette. A történészek szerint Pribina vára nem 

azonos a karintiai Moosburggal, hanem a mai Zalavár területén állhatott. (A legendás erődöt 

Fekete István Tüskevár című műve is megemlíti, a pontos helye ma sem ismert.) 

Mosaburg első temploma 850-ben Mária tiszteletére épült, és Liutprand salzburgi érsek 

szentelte fel. A későbbiekben további templomok is épültek Pribina, illetve utódja, Kocel 

uralkodása idején. Az utóbbi fejedelem fogadta Cirill és Metód szerzeteseket udvarában. 

Kocel 876-os halála után Mosaburg ismét a frankok kezére jutott. Egy 885-ös összeírás 

szerint a salzburgi érsek tulajdonában állt a palánkvár, azonban továbbra is a szlávok egyik 

kulturális központja maradt. 

Végül, a magyarok 900 körül elfoglalták a várost, és a Zalavár nevet adták neki, és egyik 

fontos központjukká alakították. Az őslakosság a környéken keresett megélhetést, így a X. 

században a magyar és szláv lakosság keveredéséből egy önálló kultúra jött létre ezen a 

területen. 

Szent István király vármegyerendszerében a Zalavár közelében fekvő Kolonvár lett Kolon 

vármegye központja. Zalavár ekkoriban királyi udvarház lehetett. Amikor az ispán 

Kolozsvárból Zalavárba költözött, akkor Zalavár az új nevén Zala vármegye központja lett.  

1019-ben új bazilika és bencés kolostor épült, amely alapításától fogva a település birtokosa 

volt. Zalavár ispánsági székhely rangjáról az első forrás 1137-ben szól. A vár első említése 

1164-ből való, majd 1222-ben esik szó még mint királyi birtokról. 

Az 1420-ban megerősített vár a XV. század közepére a Rozgonyiak tulajdonába került. 

Közben a település folyamatosan növelte jelentősségét, 1424-ben országos, 1474-ben 

hetivásár jogot kapott a királytól, és így a jelentősebb helyek közé tartozott. 
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Zalavári romok 

 

 
Cirill és Metód-emlékmű 

 

A török 1532-es első támadása után azonban a lakosságszám drasztikusan fogyott, a város 

korábbi jelentőségét elvesztette. 1565-től a vár mint királyi v égvár működött, Nagykanizsa 

1600-as eleste után jelentősége nagyban fokozódott, közben azonban a település és a kolostor 

többször teljesen lakatlanná vált. A török katonai központhoz, Kanizsához legközelebb eső 

várban nehéz volt a szolgálat. Súlyos károkat szenvedett 1644-ben és 1650-ben, illetve 1682-

ben, de egyébként is sok támadást vert vissza. 1690-ben, Kanizsa visszafoglalása után Zalavár 

védelmi funkciói megszűntek, 1702-ben a várat lebontották. 

A XVIII. század elején a település korábbi mezővárosi jogaival újraéledt, azonban a kolostor 

és így a település birtokosa, a götweigi monostor, egyre nagyobb befolyást gyakorolt itt. Így a 

század végére már csak mint falu szerepel a felmérésekben. Mindazonáltal elmondható, hogy 

Zalavár lakosai jó anyagi helyzetben éltek, mivel a Zala menti lápos földek gazdag 

terméshozamot biztosítottak. Így a település lakosságszáma nagy ütemben nőtt. Ennek 

következtében a XIX. századra a lakosság nagy része már zsellér, akik közül többen a 

Keszthely környéki uradalmon találtak idénymunkát. 

1860-as években az apátság több vállalkozásba is kezdett. Először egy széntelep kiaknázásába 

kezdett, ám ezzel a tervvel felhagyott. Majd 1865-re a Zala folyó szabályozását hajtották 

végre, így korábban mocsaras földeket vonhattak művelés alá. 

Még a XX. században is a mezőgazdaság biztos megélhetést nyújtott a település lakóinak. A 

megművelhető földek nagyságát nagyban növelték a Kis-Balaton rovására. Azonban az 1990-

es években a Kis-Balaton újraélesztésével a település termőterületeinek egy jelentős hányadát 

elvesztette, így kierőszakolva a már szükséges gazdasági változásokat. Azóta Zalaváron 

nagyban nőtt a szolgáltatások aránya, és a turizmus is megjelent a településen. 

Zalaváron 2013. november 13-án tartottunk lakossági fórumot, melyen 13 fő érdeklődő jelent 

meg. A közlekedéssel kapcsolatban az alábbiak kerültek szóba:  
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 Felmerült az a probléma, hogy az általános iskolai tanulók sportolási igényeit 

kielégítendően a tanulók uszodai foglalkozása, csak a Keszthelyi uszodában 

megoldott. A közlekedés viszont Zalavárról nem megoldott, ugyanis a 

tömegközlekedés nem alkalmazkodik sem a munkaidőkhöz, sem az iskolai 

foglalkozások idejéhez. Emiatt, csak egyénileg megoldott a Keszthelyre bejutás. 

 Kifogásként merült fel az a probléma is, hogy a Keszthelyre eljutás idejét 

többszörösére növeli az a tény, hogy a járatok kerülővel jutnak el oda, ami nem 

csak az út idejét, hanem a hosszát is megnöveli és az már többletkiadással is jár. 

A hosszabb útnak, magasabb a költsége is. 

 

 

III.23. Alsópáhok 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 1802 ha területű és 1360 fő a lakosok száma, így 7 

db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

 

Az Alsópáhok elnevezés csak 1622-től ismeretes, a korábbi írásos emlékekben mint 

„Hosszúpáh” szerepelt. 

Szórványos régészeti leletek bizonyítják, hogy a terület már az őskorban is lakott volt. 

Kerültek elő leletek a rézkórból, bronzkorból, a kora vaskórból, megtalálhatók a vonaldíszes 

kerámia népének és a péceli kultúrának a nyomai. 2009-ben a Hévízdombon a 76-os számú 

főút építésekor több kor embereinek nyomait találták meg.  

Szintén régészeti leletekből ismeretes a falu középkori, Szent Margit tiszteletére szentelt 

román templomának helye, amelyet a források 1369-ben említenek először, de valószínűleg a 

XI. században épült. A templom 1778-ban pusztult el. Szintén elpusztult a területről ismert 

másik középkori templom, az 1354-ből való, Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templom, 

amelynek utolsó említése 1763-ból ismert. Ez a templom a Boldogasszony Páh, a későbbi 

Nemesboldogasszonyfa település temploma volt. 

A falu a középkorban a zalai vár földje volt, első írásos említése egy 1259-ben kelt 

adománylevélben található, „Paah” néven. 1350-ben adományként az óbudai apácák kapták 

meg Hosszúpáht, de birtokos a Gerei Pethő család is. A XIV. században Keszthely birtokba 

veszi Páhszigetet, amelyet Zsigmond rendeletére 1405-ben visszafoglalnak. 

A XVI.-XVII. sszázadban Alsópáhok két birodalom határán volt, ami komoly terheket rótt a 

falura. A jobbágyoknak adózniuk kellett mind a töröknek, mind földesuruknak, a veszprémi 

püspöknek, és mindamellett a végvári vitézek fosztogatását is állni kellett. Alsópáhok mai 

templomát 1770-ben kezdte el építtetni Koller Ignác veszprémi püspök. 

Nemesboldogasszonyfa római katolikus templomát 1936-ban építették. 1969-től közös 

községi tanács székhelye lett, társközsége Felsőpáhok, majd 1977-től Nemesbük is. 1979-ben 

Keszthely térségét, így a falut is visszacsatolták Zala megyéhez. Az 1990-es évek végén 

leváltak a társközségek is, most önálló önkormányzata van. 

1996-ban nyílt meg a község központjában a klubszerű elrendezésben megépült Kolping 

Hotel. A beruházáshoz kapcsolódóan újult meg az egykori barokk plébániaépület is, melynek 

belső korabeli festményeit Szilágyi András festőművész rekonstruálta. 

Hévíztől nyugatra elterülő észak-déli irányban közel 4 km hosszan elnyúló település a 75-ös 

főút mellett. A település része Nemesboldogasszonyfa. 
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Alsópáhokon 2013. október 09-én tartottunk lakossági fórumot, melyen 15 fő érdeklődő jelent 

meg. A közlekedéssel kapcsolatban az alábbiak kerültek szóba:  

 

 Problémaként vetették fel, hogy ha a háziorvos beutalót ad a korházban 

lévő vizsgálatra pl. vérvétel, akkor aki busszal tud csak elmenni, akkor a 

Keszthelyi Rendőrkapitányság előtt kell leszállni és onnan, főként a 

nehézkesen közlekedőknek nagyon messze van. Javasolják, hogy 

Keszthelyen, a Szalasztó utcán át a Rákóczi téri megállási lehetőséggel 

munkanapokon legalább egy alkalommal lehessen egy járat.  

 

Ezen kívül a tömegközlekedéssel kapcsolatban a lakosság részéről észrevétel nem merült fel, 

ugyanis mivel a 75-ös főút mellett terül el a település, így az átmenő forgalom miatt 

megfelelőnek találják a járatsűrűséget úgy a közelebbi, mint a távolabbi (megyeszékhely, 

járás székhely, régión kívül eső ) települések vonatkozásában is.   

 

 

III.24. Cserszegtomaj 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 1260 ha területű és 2792 fő a lakosok száma, így   

14 db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

Cserszeg település neve a magyar cser és szeg (szeglet) szavak összetételéből származik. 

Tomaj helységnév eleinte Tolmay, Tolma, Tolmad alakban jelentkezik, így nem tűnik 

valószínűnek, hogy a valóban ezen a területen is szállásoló Tomaj nemzetség nevéből 

származik. Nagyobb valószínűsége van az ómagyar Tulma névből való származásnak, mely a 

török nyelvből származik, jelentése töltelék. 

A község területén római és avar kori leletek találhatók, amelyek arra utalnak, hogy ezekben 

az időkben lakott volt ez a terület, és a mai Keszthely területén lévő központ felügyelete alatt 

volt. 

A település első említése – Tolmaj néven – 1357-ből való, amikor is Keszthellyel együtt írták 

össze. A XV. században épült meg kápolnája a település keleti részén. 1564-ben török 

megszállás alá került a település, majd az 1620-as évekre teljesen elnéptelenedett, azonban a 

község szőlőhegyeit továbbra is művelték a környező települések jobbágyai. A XVII. 

században alakult ki Cserszeg település is, amely Keszthelyhez tartozó önálló – elsősorban 

szőlőműveléssel foglalkozó – település lehetett. 1674-ben mint prédiumot említik, ahol Pethő 

uraság szervitorai és libertinusai laknak, és szőlőt művelnek. 1682-ben az újra feléledt Tomaj 

település elfogadta hegytörvényét, és hegyközséggé vált. A tomaji gazdák többsége 

valószínűleg nem itt, hanem Keszthelyen lakott. 

A XIX. század elején kezdett dinamikus fejődésnek indulni a település, amikor is egyre 

nagyobb érdeklődés mutatkozott a környék szőlősei iránt. 1848-ban egyesült a két település, 

és létrejött Cserszegtomaj, amely 1857-es népszámláláson 1239 fő lakossággal rendelkezett, 

amely kiemelkedően magas létszámnak számított. 

A XX. században – az 1990-es évekig – a település nem mutatott nagy fejlődést, lakossága 

fogyott, elsősorban a dinamikusan gyarapodó Keszthelyre és Hévízre vándoroltak el az itt 

lakók. 1926-ban két egy osztálytermes iskolája van (Cserszegen és Tomajon). 
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Az 1990-es évektől fogva Keszthely és Hévíz telítődése folytán egyre több turista keresi fel a 

települést, amely ismét dinamikusan fejlődő községe a térségnek. A letelepülők (köztük sok 

külföldi) száma is rohamosan növekszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 

balatoni települések közül Cserszegtomajon nő a legdinamikusabban az állandó lakosok 

száma. 2007-ben 27%-kal többen éltek a faluban, mint 2001-ben. Cserszegtomaj azonban 

még így is kistelepülésnek számít: 2008 elején a lakosok száma 2700 körül volt.  

A település elsősorban Keszthely felől közelíthető meg a Keszthely és Rezi közötti úton. 

Emellett Hévízről is vezet út a településre, illetve a község határában fut a Keszthelyt 

Zalaszántóval összekötő fontosabb mellékút is. 

 

- Ha nem munkába jár, használja-e a tömegközlekedést? 
1. igen               40 % 

2. nem               60 % 

3. nem válaszol   0 % 

 

- Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik? 
1. busz               100 % 

2. vonat                 0 % 

3. nem válaszol     0 % 

 

- Elégedett-e a települése tömegközlekedésével? 

1. igen             7 % 

2. részben              36 % 

3. nem            14 % 

4. egyáltalán nem       0 % 

5. nem válaszol      43 % 

 

- Megfelelő-e a járatsűrűség a legközelebbi településre? 

1. igen               7 % 

2. nem             14 % 

3. csak munkanapokon megfelelő      36 % 

4. nem válaszol          43 % 

 

- Milyen javaslata van a közlekedés javítására? 

1. sűrűbb járatok        14 % 

2. több buszmegálló         0 % 

3. hétvégi gyakoribb járatsűrűség  60 % 

4. csatlakozások javítása       0 % 

5. kisebb autóbuszok        0 % 

6. szerintem megfelelő        0 % 

7 .nem tudja         40 % 

8. nem válaszol          0 % 

 

- A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitvatartási időben? 

1. igen                22 % 

2. nem, rövid a nyitva tartás         14 % 

3. nem, hamar eljön a buszom, nem tudok bemenni 14 % 

4. nem, válaszol             50 % 
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III.25. Dióskál 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 1963 ha területű és 474 fő a lakosok száma, így 3 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

A Pogányvár nevet viselő „hegy”-en palánkvár, kisebb török őrhely lehetett. A 

szájhagyomány megőrizte vélhetően utolsó parancsnokának, Pili basának a nevét azzal is, 

hogy a hegy egyik magaslatát ma is Pilivárnak hivják, illetőleg egy mondóka alakjában: 

„Pili basa, nagy a hasa, beleférne 50 kacsa.” 

Ehhez kapcsolódik egy szintén szájhagyomány útján fennmaradt történet arról, hogy a basa 

lánya szerelemre gyúlt egy helyi birtokos, Szegi Tamás iránt és mivel nem lehetett a férfié, 

öngyilkos lett. A legenda szerint szelleme teliholdkor ma is ott kísért a Pilivárban. 

Egy másik legenda szerint Pogányvár alatt egy akkora üreg van, amiben a török időket 

megelőzően a korabeli falu jószágostól, mindenestől elfért. Később a törökök ebben az 

üregben tárolták a környékről kisarcolt aranyat. A legenda szerint az utolsó basa berobbantatta 

a barlangot vagy annak bejáratát, benne az arannyal. Ennek oka vélhetően vagy az, hogy 

annyira sietősen kellett távozniuk, hogy ezeket nem tudták már összepakolni vagy az, hogy 

elestek, amikor királyi csapatok felszabadították a környéket. 

A legenda szerint az a "rengeteg kincs" ma is ott pihen a hegy gyomrában. 

 
 

 
 



 

 44 

A jelenlegi falu részei 

Belterületen: Alsókál, Felsőkál, Palkonya 

Külterületen: Káli-hegy, Gesztenyés, Ungi-hegy, Büki-hegy, Szegfalu, Pogányvár, korábban 

Ungjakabfa is. 

Keszthelytől 23 km-re nyugatra a Kis-Balaton mellett található. Sármelléktől 12 km-re 

fekszik, Zalakarostól 17 km-re, Hévíztől 19 km-re található a falu. 

 

 

III.26. Egeraracsa 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 703 ha területű és 310 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

A település a zalai dombok között húzódik meg egy festői szépségű völgykatlanban. A közel 

400 lelket, számláló falut a Kis-Balatonba tartó Bárándi-patak választja ketté. 

A település Eger neve feltehetőleg az éger névből eredeztethető mely a környező erdők 

leggyakoribb fafajtájára utalhatott, Aracsa neve pedig a XIII. századtól itt birtokos Aracsa 

nemzetség nevéből származik. Már 1019-ben tizedfizető hely volt. Első templomát 1237-ben 

építették. A török hódoltság idején többször feldúlták, porig rombolták. A két településrészt 

1880-ban egyesítették. A település közigazgatási területén ismert régészeti lelőhely nem 

található. A dombos, völgyes vidéket a turisták egyre jobban kedvelik. A szép táj, erdős 

környezet kiváló vadászati lehetőséget teremt. További turisztikai vonzerő a település 

határában kialakított 2 víztározó. A közeli Kis-Balaton és a Zala folyó horgászási lehetőséget 

biztosít. A környék híres bortermelő vidék. A Pogány vári szőlőhegy részeként Új hegy, János 

hegy, Mária hegy területén szőlőtermesztés folyik. Vonzó a szép táj a gazdag növény és 

állatvilág a falu határában pompázó hóvirágos erdők. Az önkormányzat művelődési házat és 

könyvtárat tart fenn valamint E-pont is működik a településen. A faluban látnivaló az imaház, 

a rendezett temető, Millenniumi emlékpark. 

 

 

III.27. Felsőpáhok 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 727 ha területű és 635 fő a lakosok száma, így 3 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

Felsőpáhok Alsópáhok társtelepüléseként a XVIII. végén jelent meg. 1872-ben épült római 

katolikus temploma. Polgármesteri hivatala az Alsópáhok Közös Önkormányzat kirendeltsége 

Felsőpáhokon működik. 

Felsőpáhok ősi, zártjellegű falutelepülés. Az idő folyamán sokféleképpen hívták. Volt már 

terra Paah (itt még nem volt megkülönböztetve Alsópáhoktól), Bőr-Páh, Németh-Pah, Felpah, 

Német Fölső Páhok, Fölső-Pahuk és ezeknek különböző formái. 1907-től írják egybe 

Felsőpáhok nevét. Akkor világít rá az első okleveles adat 1259-ből, amikor István királyfi a 

Zala megyei Paah nevű földet (terra Paah) Csapó fiának, Andrásnak adományozza. Eddig 

ugyanis Paah földje Zalavárhoz tartozó várföld volt, ahol olyan várszolgák laktak, akiknek 

mestersége a tímárság, cserzővargaság volt. A tímármesterséghez tartozik a bőrnek vízben 
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való kallózása, ványolása. Ez a bőr ütögetésével, verdesésével történik, tehát olyanféle 

művelet, amelyet joggal nevezhetünk el a páhol, elpáhol igével (páhol = bottal, doronggal, 

darab fával ver valakit vagy valamit). A Páh helynév – Pais Dezső megállapítása szerint – „a 

páhol igének páh- alapszavából származott, amely, mint hangutánzó igenévszó önállóan is 

élhetett és a bőrkészítés műveletének az egyik mozzanat műszavává lehetett”. 

A páh szó aztán gyűjtőnévként egy olyan terület nevévé lett, amelyen a tímármesterséget 

folytató lakosok egyetemlegesen a Hévíz meleg vizében ványolt bőrök szolgáltatására voltak 

kötelezve. A hévízi tóból több olyan súlyos vasnehezék került a keszthelyi Balatoni 

Múzeumba, mely a vízbe lógatott bőrök kifeszítését szolgálta egykor. 

Felsőpáhok 1907-ig közigazgatásilag az alsópáhoki körjegyzőséghez tartozott, de mikor 

Szentandrás (Hévíz) 1907. március 1-én körjegyzőségi székhely lett, hozzá csatolták 

Felsőpáhokot is. A falut 1947. május 1-től Alsópáhokhoz csatolták közigazgatásilag, még 

postailag is. Senki sem örült ennek, mert gazdasági, forgalmi és kulturális tekintetben is Hévíz 

volt a központ. A belügyminiszter 1950. szeptember 6-i hatállyal Felsőpáhok és 

Zalaköszvényes községeket Felsőpáhok néven egyesítette. 1950. október 22-től 1969. június 

30-ig Felsőpáhokon önálló tanács és hivatali szervezet működött. A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa 1969. július 1-i hatállyal Alsópáhok székhellyel Alsópáhok és Felsőpáhok községek 

területén községi közös tanács szervezését rendelte el. Ezzel egyidőben Felsőpáhok 

községben kirendeltséget szerveztek, hogy a lakosság kisebb-nagyobb ügyeinek intézését 

helyben lehessen ellátni. 

Hévíztől nyugatra található domboldalon elnyúló település, a 76-os főút mellett. Észak felől 

Nemesbük és Karmacs, keletről Hévíz, délkeletről Alsópáhok, délről (az Alsópáhokhoz 

tartozó) Nemesboldogasszonyfa, délnyugatról Szentgyörgyvár, nyugatról Bókaháza, 

északnyugatról pedig Zalacsány határolja. A település része Zalaköszvényes. Autóbusszal 

Keszthely és Zalaegerszeg felől jól megközelíthető. 

 

 

III.28. Ligetfalva 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 473 ha területű és 56 fő a lakosok száma, így 1 db 

kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

Az 53 lelket számláló település megbújik a Zala völgyében. Fekvése ideális, Keszthelytől és 

Zalaegerszegtől egyaránt 25 km-re található. Szomszédos falu a horgásztaváról is híres 

Zalacsány, valamint az élményfürdőjéről ismert Kehidakustány. A lenyűgözően szép 

természeti környezetben fekvő Ligetfalván egy vadászház várja a vendégeket. A kis faluban 

évente három kiemelt esemény kerül megrendezésre. Május utolsó szombatján a bállal 

egybekötött májusfa kitáncolás, augusztus második szombatján a Falunap, és az október 15-

ikét követő vasárnapon a Búcsú. Ligetfalva várja a természetet, nyugalmat kedvelőket. 

A Zalai-dombság keleti részén. Megközelíthető egy, a 76-os főútról Nagykapornak és 

Zalacsány között letérő kb. 1 km-es bekötőúton. 
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III.29. Rezi 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 2978 ha területű és 1184 fő a lakosok száma, így     

6 db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

Rezi első említése 1236-ból való. Ekkor királyi szolgák lakták a települést. A helység 

legjelentősebb épülete, a vár később épült. A forrásokban legkorábban 1335-ben fordul elő 

mint királyi vár. Az 1370-es évek során a Laczfiak kezére szállt a vár, ám hűtlenségük miatt a 

király elkobozta a tulajdont. 1427-ben Zsigmond király a gersei Pethőknek adományozta, 

ezúttal a településsel együtt. 

A XVI. Században a települést sok csapás érte. 1538-ban a veszprémi érsek familiárisai 

fosztották ki. 1555-től a törökök birtokolták a települést, amelyet többször is leromboltak, ám 

pusztán nem maradt. A vár eközben védelmi funkciókat látott el, annak ellenére, hogy nem 

számított végvárnak. Így lényegében csak a katonák hatalmaskodásai ismertek a környék 

lakói felett. Végül 1586-ban a elrendelték a vár lebontását egyrészt a lakosok érdekében, 

másrészt félve, hogy a törökök kezére kerül. 

 

 
A ma is működő Gyöngyösi betyár csárda 

 

A törökök kiűzése után hamar a Pethő család egyedüli földesúrrá vált a településen. A XVIII. 

században rövid időre az Esterházy család kezére szállt a birtok, ám a század közepétől a 

Festeticsek jobbágytelepülése lett Rezi egészen 1945-ig. Ez egyben a falu életének 

fellendülését is jelentette, lakosságszáma nagyban nőtt, azonban a XX. század közepéig 

nagyrészt mezőgazdasági település maradt Keszthely szolgálatában. 

Az 1950-es években kiépült a település infrastruktúrája. Az 1960-as években a század elejétől 

jellemző kőipar nagyban meglódult, a kőfaragó iparosok termékei országszerte híressé váltak. 

Az 1980-as évek során azonban az iparág lehanyatlott, 1988-ban megszűnt a helyi kőbánya is. 

Az 1990-es évek végén, egy csendes időszak után, a település ismét fejlődésnek indult. 

Ezúttal az idegenforgalom vált Rezi elsődleges profiljává, amelyben fontos szerepet játszik 

egyrészt Keszthely és Hévíz közelsége, másrészt kedvező adottságai a falusi turizmus 

számára (csendessége és természetközelisége), végül a település komoly borkultúrája. 

Rezi Keszthelytől 8 kilométerre északra, a Keszthelyi-hegység belsejében helyezkedik el. 

Nyugatról, délről és északról erdőségek, keletről szőlős domboldalak övezik a községet. A 

faluba Cserszegtomaj – Keszthely felől lehet közúton eljutni, illetve egy kis forgalmú 

bekötőút vezet a Keszthely– Zalaszántó–Sümeg mellékútra. Sűrű autóbusz-összeköttetésben 

áll Keszthellyel, illetve a település központjától egy kilométerre fekvő zalaszántói mellékúton 

Sümeggel is. 
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Alsópáhokon 2013. október 29-én tartottunk lakossági fórumot, melyen 12 fő érdeklődő jelent 

meg. A közlekedéssel kapcsolatban az alábbiak kerültek szóba:  

 

 Felmerülő probléma volt, hogy a településről Keszthelyre dolgozni járók, az 

esti műszak után már nem tudnak busszal hazajutni, mert este ½ 8 után 

már nincs tömegközlekedés. 

 Javaslatként merült fel, egy kisebb befogadó képességű jármű, faluról-

falura történő körjárat bevezetése a reggeli és az esti órák tekintetében. 

(Pápán ez már bejáratott alkalmazás) 

 Javasolták még, a nyári időszakban a háttértelepülések és a Balaton part 

közötti éjszakai járat indítását – utalva a MÁV „bagolyvonat” járataira -, 

mely baleset megelőzési szempontokat is jelentene, a fiatalok nem 

csábulnának el az ittasan volán mögé ülésre. 

 

 

III.30. Sármellék 

 

A település a Földhivatali adatok alapján 3537 ha területű és 1829 fő a lakosok száma, így     

9 db kérdőívet osztottunk ki és dolgoztunk fel. 

Sármellék a Balatontól nyugatra, a Kis-Balaton melletti síkságon terül el. A község északi 

részén a Zalai-dombság keleti nyúlványa található. 

Sármellék Zalavár szomszédságában, viszonylag későn tűnt fel. Bár feltehető, hogy a zalavári 

alapítólevélben szereplő Kis-Devecser és Hugenfelde (Égenföld) a mai település helyén 

feküdt, az első írásos emlék Sármellékről csak 1356-ból maradt ránk. A nemesi települést 

ekkor nagyrészt a Kustyán család lakta, ám később újabb nemesi famíliák költöztek 

Sármellékre. 

Mivel a település a vázsony-zágrábi főhadiút mentére esett, sűrűn érték támadások 1531-től 

folyamatosan. Sármellék lakosságszáma fokozatosan csökkent, 1618-ra teljesen 

elnéptelenedett. 

Sármellék újjáéledése 1731-ben kezdődött meg, amikor Simoncsics János jobbágy szerződést 

kötött a közbirtokosokkal, mely értelmében Sármelléken földet művelhetett és a Zala 

folyóban halászhatott, teherként pedig a tized megfizetésével tartozott. Példáját többen is 

követték, így a település hamar jelentős lakosságra tett szert. Ám mivel a földbirtokosok nem 

tartották be a szerződést, és robotra kényszeritették a jobbágyokat, a parasztok 1754-ben 

Mária Terézia császárnőhöz fordultak, akinek a hatására 1762-ben új szerződés kelt, melyben 

a robotot felszámolták. A lakosság azonban ezzel nem elégedett meg, és mivel azt a 

híresztelést kapták, hogy a királynő szabadságjogot osztott a parasztoknak, megtagadták a 

szolgálatot. Végül a szentgyörgyvári katonák hatására a lázadás lecsillapodott, és a földesúri 

szolgáltatások az új szerződés alapján történtek. 

A XVIII. század végére Sármellék is a kiterjedt keszthelyi Festetics-birtok része lett. Mint a 

környező településeknél, a mezőgazdaság itt is nagyban fejlődött, a népességszám tovább 

nőtt. 1839-ben a lakosság önerőből építtetett magának templomot. 1894-ben kapcsolódott a 

település a vasúthálózatba a Zalaszentgrót-Balatonszentgyörgy-vasútvonallal. 

A vasút közelsége ellenére a település komolyabb fejlődést nem mutatott, így a XX. század 

elejére egy szegényes külsejű falu vált belőle, ahol nagy számban éltek nincstelenek. 1940-



 

 48 

ben a szomszédos, még szegényebb Égenföldét is a településhez csatolták. Az 1945-ös 

földosztás keretében bőven jutott föld a falu lakosainak, és a Kis-Balaton kiszáradásával 

párhuzamosan a megművelhető területek nagysága is nőtt. 1952-re épült ki Zalavár és 

Sármellék között egy szovjet katonai repülőtér, a mai kereskedelmi reptér elődje. 1959-ben 

megalakult a falu nagy részét tömörítő Biztos Jövő Termelő Szövetkezet, amely jelentősen 

hozzájárult a község gyarapodásához. Mindazonáltal a lakosság egyre nagyobb számban 

Keszthelyen és Hévízen keresett munkát, a település elnéptelenedése megindult. 

Az 1990-es években, miután a község repülőtere közforgalmúvá vált, illetve a Kis-Balaton 

iránt is megnőtt az érdeklődés, a lakosságszám csökkenése is megszűnt. 

 

 
Sármellék nemzetközi repülőtér 

 

A településen áthaladó 76-os másodrendű főúton intenzív forgalom bonyolódik Zalaegerszeg 

és a Balaton déli partja, valamint Budapest között. Észak-déli irányban a Hévíz és Zalakomár 

között futó, forgalmas mellékút keresztezi a községet. 

Sármellék autóbuszon elsősorban Keszthely felől érhető el, de Nagykanizsa–Zalakaros felől 

is rendszeresen járnak buszok. Napi háromszor Budapest és Zalaegerszeg is közvetlenül 

elérhető a községből. A települést teherszállításra alkalmas vasútvonal köti össze a 

Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk-vasútvonallal, mely az 1990-es évek eleje óta nem üzemel, 

de a szakemberek keresik a lehetőségét annak, hogy újból üzembe helyezzék a vonalat. A 

Balatonszentgyörgy-Sármellék 11 km-es vonalon a vasúti pálya még meg van, felújításra 

szorul. 

A község déli részén üzemel a Nyugat-Dunántúl legforgalmasabb reptere, melyet az 1990-es 

évek elején rehabilitáltak a szovjet katonai repülőtérből, ahova teherszállító gépek, illetve 

menetrendszerű és charterjáratok érkeznek. A legfontosabb desztinációk: Berlin, Düsseldorf, 

Erfurt, Frankfurt, Friedrichshafen, Hamburg, Lipcse, Moszkva, Bázel.  



 

 49 

 

IV. Összegzés, tapasztalatok 

 

A tanulmány során alkalmam volt a járás mind a harminc települését többször körbejárnom. 

Igaz, hogy nem tömegközlekedési járművel, hanem gépkocsival, de az a tapasztalatom, hogy 

a Balaton parti településeken és a nagyobb településeken, melyeket átszel egy nagyobb főút 

sokkal jobb a tömegközlekedés, összeköttetés, akár az ország távolabbi városaival. Azonban a 

járás területén többségében vannak azok a kistelepülések, melyek távolabb esnek a főutaktól 

és ide valóban csak kevés számú autóbusz hajt be, ugyanis ezek többségében az úgynevezett 

zsákfaluk. A tapasztalat az, hogy ezekben a falukban kis létszámú a lakosság és a Volán 

vállaltoknak többletköltséget és hosszabb menetidőt jelentene, ha minden járatukkal 

bemennének ezekbe a zsákfalukba és valóban a többségében se leszálló, se felszálló utas nem 

lenne. Azonban az ott lakóknak ez nehézséget jelent, mert amelyik járat csak a főút és a 

becsatlakozó út találkozásánál áll meg, meg kell oldani az oda eljutást. Ebben tud segíteni a 

faluban élők összefogása, így egymást kisegítve gépkocsival, vagy, ha van a településnek 

falubusza, akkor azzal tudják az utazni szándékozót eljuttatni a csatlakozáshoz. 

Sajnos a falusi munkanélküliség részben köszönhető annak, hogy azokból a kis falukból, 

melyekbe csak ritkán közlekedik az autóbusz, nem tudnak a nagyobb városokban munkát 

vállalni, mert nem biztosított az esti hazajutás, ugyanis javarészt ebben a régióban a  

szállodaiparban és kereskedelemben van lehetőség elhelyezkedni, ahol sok esetben a késő esti 

órákig kell dolgozni. 

A lakosság körében javaslatként került felvetésre, hogy ezeket, a kis létszámú lakossal 

rendelkező falvakat egy kisebb befogadó képességű járművel talán olcsóbban lehetne 

üzemeltetni és az összeköttetést megteremteni. 

Sikerként könyveltük el, hogy a Bókaházán felmerült probléma megoldásra talált, ugyanis a 

Bókaházán áthaladó buszjárat öt perccel korábban érkezik a faluba, hogy az utasok 

Zalacsánynál elérjék a Budapestre közlekedő járatot.  

Vindornyafokról és Karmacsról a gyerekek Cserszegtomajra járnak iskolába és a tanévkezdés 

után a gyerekek közlekedtetésével is akadtak gondok, de a közlekedési vállalattal folytatott 

egyeztetés után a közlekedés megoldódott, a gyerekek időben eljutnak az iskolába. 

Örömmel tudunk beszámolni a közlekedéssel kapcsolatban arról is, hogy 2014. július második 

felében birtokba vehetik az utasok a Keszthely Bercsényi utcában újonnan kialakított és 

egyszerre négy autóbusz fogadására képes megállót, mely mindegyikéhez tartozik esőbeálló 

is.  

Sikerrel számolhatunk be arról is, hogy a volán vállalatok elfogadják egymás bérletét is.  

A háttér települések részéről felmerült a nyári időszakra vonatkozóan egy olyan igény is, 

hogy a „bagolyvonatok” mintájára, működhetne egy olyan járat, mely a Balaton partján 

szórakozókat, főleg fiatalokról van szó, a hajnali órákban, sorban felfűzve a településeket, el 

tudná vinni őket. Ez a javaslat közbiztonsági szempontból is nagyon jó lenne, elkerülendőek 

lehetnének azok a sajnálatos balesetek, melyeket „disco baleset”-ként használ a köztudat és 

értelmetlen módon halnak meg a fiatalok. 

 


