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Vendéghívogató
Nem lehet véletlen, hogy már az ókori rómaiak is felfedezték maguknak a környék kiváló adottságait és csodás ter-
mészeti értékeit, s a mai Zalalövő helyén virágzó várost alapítottak. A település máig őrzi ennek a kornak az emlékeit, 
de nagy odafigyeléssel gondozza a későbbi évszázadok hagyományait és kultúráját is.

Zalalövő az épített környezet és a csodás természet harmonikus elegyét nyújtja. olyan különleges rejtekhely,  
mely kikapcsol, új erővel tölt fel, s egyben feledteti a stresszes mindennapok nehézségeit.

A következő oldalakon szeretnénk bemutatni városunk sokszínű kulturális és turisztikai kínálatát, és segíteni az Ön-
höz leginkább illeszkedő program összeállításában, hogy itt-tartózkodását minél tartalmasabban, és élménydúsab-
ban tudja eltölteni nálunk, Zalalövőn.

Mi, akik itt élünk, szívesen megosztjuk vendégeinkkel történeteinket, eláruljuk kedvenc kiránduló helyeinket, a leg-
jobb titkos horgászhelyeket. Kézen fogjuk, körbe vezetjük, és a város legjavát kínáljuk!

www.zalalovo.hu
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A valamivel több mint 3000 lakosú, nyugat-du-
nántúli Zalalövő, -amelyet délről és keletről a 
Göcsej, északról és nyugatról az Őrség határol- 
több egykor önálló település egymáshoz csato-
lásával jött létre. 

A város több mint 2000 éves történelmének 
első nyomai a kelta törzsi települések jelenlétére 
utalnak, majd valamikor az 1. században megje-
lentek a területen a római légiók. Először a Pan-
nónia elfoglalását célzó csapatok Dunáig nyúló 
táborláncának egyik bázisa volt, köszönhetően 
annak, hogy a Zala folyó egyik fontos természe-
tes átkelőhelye itt volt. A katonai tábor mellett 
egy mesterek, kereskedők által lakott falu is ki-
alakult. Mikor Hadrianus császár 124-ben városi 
rangra emelte a települést- új nevén Municípi-
um Aelium Salla-t-, jelentős fejlődésnek indult, 
és a híres Borostyán út közvetlen közelének 
meghatározó állomásává vált. A virágzásnak a 2. 
században germán törzsek vetettek véget, a vá-
ros elpusztult, majd csak a 4.században kezdő-
dött az újjáéledése. A régi katonai tábor helyén 
erős kőépületet emeltek, mely eleinte út menti 
állomás, később magas rangú vendégek foga-
dására is alkalmas vendégház -régi nevén villa 
publica- lett, de az 5. században a római légiók 
kivonulásával a vidék ismét elnéptelenedett. 

A honfoglalás után a Zala folyó két partjára 
települt falu a nyugatról jövő német támadá-
sokkal szemben védte a frissen megalapított 
országot. Ez a védelmi pozíció a későbbiekben 
is megmaradt, egy 1295-ös oklevél szerint kirá-
lyi nyilasokat – nyíllövőket- állomásoztattak itt 
határvédelmi szándékkal. A helység, valószínű-
leg emiatt kapta a Lövő nevet. Miután a törökök 
1576-ban elfoglalták Szigetvárt, a mai telepü-
lés helyén, a régi római út mellett palánkvárat 
emeltek. A “Castellum” végházban általában 50 
gyalogos és lovas katona állomásozott.

Lövő a középkorban mezőváros címet, királyi ki-
váltságként pedig vásárjogot kapott. Utcás-so-
ros beépítésű telkeivel ma is őrzi egykori tele-
pülésszerkezetét. 1780-tól járási székhely lett. 
A Monarchia időszakában  a községbe települt 
iparosoknak, vendéglőknek, műhelyeknek, bol-
toknak köszönhetően a fejlődés töretlenül foly-
tatódott, a lakosság száma a XiX. század végére 
először elérte az 1000 főt. 

Történelmi 
kitekintés 
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A két világháború a város  fejlődését visszavetette, a férfi lakosság jelentős része a haza szolgálata közben vesztette 
életét. A helyi történelemkönyvek legsötétebb fejezete, hogy a holokauszt során a település teljes zsidó lakosságát 
-122 embert - elhurcolták és meggyilkolták. 

A mai Zalalövő 1925-ben jött létre, Zalapataka, Zalamindszent, Nagyfernekág, irsapuszta, Pusztaszentpéter és Lövő 
egyesítésével. 

A háború utáni államosítások, mezőgazdasági kollektivizálások a községet is elérték. A 60-as évek fellendülése a tér-
ségre is pozitív hatással volt, megépült a Zala híd, később bővült a helyi iskola, majd 1985-ben a lakosság rekreációs 
igényének kiszolgálására kialakították a Borostyán tavat, mely a mai napig fontos szerepet játszik a helyiek életében 
és vonzerőt jelent a városba látogató turisták számára is. 

A szlovén-magyar vasút megépítése 2000-től a települést a nemzetközi vasúthálózatba is bekapcsolta.

2000. július 1-jével Göncz Árpád köztársasági elnök városi címet adományozott Zalalövőnek, elismerve a város tör-
ténelmét, a helyiek 2000 éve tartó erőfeszítéseit, eredményeit.

www.zalalovo.hu
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Zalalövő egy olyan természetközeli, csendes, 
családbarát kisváros, amelynek hosszú időre 
visszanyúló történelmi múltja is van. Az ókori 
település köveit ugyan széthordták, az egy-
kor virágzó római várost az 1970-es években 
megkezdett ásatások során feltárt romkert és 
a Salla Múzeum leletanyaga eleveníti meg. A 
római-kori épületek, a Villa Publica és a Boros-
tyán út maradványai, valamint a múzeumtér 
értékes történeti anyagot mutatnak be, helyet 
adva a „Zala megye római kora” című állandó, 
valamint a „Kereskedelem, amphorák és terra 
sigillaták” című kamara kiállításnak.

Zalalövő központi részének jellegzetes épü-
lete a neogótikus stílusú Szent László Király 
templom, mely Metzner József tervei alapján 
1927-ben készült el. A szentély három díszes 
üvegablakán Szent László, Szent Erzsébet és 
Szent Margit látható, az oltárkép, mely még 
a korábban ugyanitt állt templomépületből 
való, Keresztelő Szent János fejvételét ábrázol-
ja. A templom tornyában négy harang lakik.

A történelem folyamán összeépült egykor kü-
lönálló településrészek ma is falusias hangu-
latú központjait szintén templomok díszítik. 
A zalapatakai műemléki védettség alatt álló 
Szent Anna templom a 18. század közepén 
épült, a zalamindszenti Mindenszentek temp-
lom gyökerei pedig pedig még ennél is ré-
gebbre, a 13. századra nyúlnak vissza. 

séta a városban: 
az épített örökség és népi 
hagyományok nyomában
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budafa Hősei emlékmű – a két világháború-
ban elesett helyi hősöknek állít emléket.

I.Világháborús Hősi emlékmű – Zalamind-
szent városrészben található a gránátvető és 
lövő katonákat ábrázoló szobor, mely az i. Vi-
lágháborúban elesett katonák tiszteletére ké-
szült, s melyen 32 áldozat neve olvasható.

zalalövői II. Világháborús emlékmű – Tete-
jén fiatal, térdelő férfi domborműve látható, 
aki fejet hajt a hősök és áldozatok emlékére, 
miközben koszorút helyez el. Az alsó részén 
elhelyezett emléktáblákra a harcokban elesett 
katonák, és a háború zsidó áldozatainak nevei 
vannak felvésve.

A hűség oszlopa – az állomás melletti park-
ban található márvány emlékoszlop négy kör-
képén a város ókori, középkori valamint újkori 
történetét és a jelenkori közlekedési fejlődését 
eleveníti meg, tetejét óra díszíti.

Az európai Unióhoz csatlakozás emlékműve 
– Magyarország 2004. május 1-én vált az Unió 
tagjává, melynek tiszteletére a város a Millen-
niumi parkban avatott emléktáblát.

lékai lászló bíboros szobra - Zalalövő jeles 
szülöttének állít emléket, aki a huszadik szá-
zad derekán Esztergom érseke, Magyarország 
prímása volt. A mellszobor a Millenniumi park 
szökőkútja mellett látható. Zalamindszenti 
szülőházát emléktábla díszíti.

Petőfi emlékmű – a város főterén, a híres ma-
gyar költő, Petőfi Sándor születésének 150.év-
fordulója alkalmából avatták. 

és egy kakukktojás…: a Városháza falát külö-
nös emléktábla díszíti, mégpedig nem mással, 
mint Zalalövő szívhez szóló himnuszával. A so-
rokat olvasva, nem kétséges az itt lakók szülő-
föld iránti mély tisztelete.

Az emlékezés  
helyei: 
szobrok és emlékművek  
a városban

www.zalalovo.hu
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A választ a zalalövői tájházban találjuk, mely egy 
19.század elején épült parasztházban került kiala-
kításra. Ma már a legtöbbünk nem is emlékezhet 
ezeknek a falusi házaknak az autentikus beren-
dezéseire, a használati tárgyakra, szerszámokra, 
amelyek 100-200 évvel ezelőtt minden portán 
megtalálhatók voltak. rengeteg érdekességet 
tartogat ez a zsupptetős ház, melyben a tradíció-
kat, és népi életmódot hűen tükröző tisztaszoba, 
cserépkályhás konyha, valamint 150 éves faragott 
bútorokkal, és korabeli használati tárgyakkal be-
rendezett hálószobák várják az érdeklődő láto-
gatókat. Az élelmiszerek tárolására a pince és a 
kamra szolgált. Szintén a portán találjuk még az 
istállót, az ólakat és a mindennapok mezőgazda-
sági eszközeit őrző pajtát, valamint a zalalövői ud-
varok jellegzetes kellékét, a kerekes kutat is.

Vajon milyen is volt a  
korabeli vidéki népi élet?
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Zalalövő egyedi hangulata az élő hagyomá-
nyokon keresztül még inkább szerethetővé 
válik, s a helyiek még inkább megmutat-
hatják gyökereiket, s hogy kik is ők valójá-
ban. Szerencsére sokan vannak, akik azon 
igyekeznek, hogy elérhetővé tegyék és to-
vábbörökítsék az itteni tradíciókat és művé-
szeteket, köztük Bicsák istvánné, aki színes 
és változatos motívumvilágú hímzéseivel 
kiállítások, kulturális rendezvények állandó 
meghívottjaként viszi a város jó hírét.

Több mint 10 éve templomi kórusként in-
dult, de mára már jelentős világi repertoár-
ral, azon belül is népdalfeldolgozásokkal, 
komoly- és könnyűzenei darabokkal büsz-
kélkedhet a Salla Kórus. A városi és kör-
nyékbeli rendezvények állandó szereplői, a 
testvérvárosi kapcsolatoknak köszönhető-
en pedig nemzetközi porondon is be tudják 
mutatni a színes helyi kulturális örökséget.

Az elsősorban régi és modern vallási zenei 
repertoárral rendelkező Szent László Király 
Plébánia keretein belül működő Szent Vero-
nika ifjúsági Kórus több magyarországi fel-
lépést tudhat maga mögött, Zalalövőn pe-
dig rendszeresek templomi jelmezes, zenés 
előadásaik és koncertjeik.

A tánc nyelvén közvetít értéket a Salla Nép-
táncegyüttes, akik egy-egy tájegység, köz-
ség eredeti táncanyagát, szokásait állítják 
színpadra.

Érdekesség:
Zalalövőn halad át a Szent Márton eu-
rópai kulturális útvonal, mely Szent 
Márton életét és kultuszának kiemelke-
dő emlékeit és helyszíneit fogja össze 
a magyarországi Szombathelytől, egé-
szen a franciaországi Tours-ig. Az euró-
pai kereszténység szentje, aki szerény-
sége, közvetlensége és az általa véghez 
vitt csodák miatt nagy tiszteletnek ör-
vendett, a 4. század elején Saváriában, 
azaz a mai Szombathelyen született, s 
Zalalövő tájain haladt keresztül itáliába 
vezető útján.

Hagyományőrzés  
és kulturális élet

www.zalalovo.hu
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Város a természet ölelésében
Zalalövő közössége mindig is a természet közelségében élt, nem csoda, hogy a város legfőbb vonzerejét is a környék 
zöld erdei, az azokban fellelhető védett növény- és állatfajok gazdag állománya, a Borostyán tó és a változatos aktív 
kikapcsolódási lehetőségek adják. 

További új teret nyit a kirándulóknak az itt áthaladó országos Kéktúra útvonala, amelyen könnyedén bebarangol-
hatjuk az egész régiót. A kerékpárosok és a természetjárók ezen kívül a közelben lévő Kerka-mente Natúrpark és az 
Őrség–Vendvidék Natúrpark gyönyörű tájait is keresztül-kasul bejárhatják. A területen számos védett, ritka növény 
és állatfaj megtalálható; láthatunk itt például cikláment, tőzikét, kockás liliomot, kígyónyelvet, kakasmandinkót, és 
zergeboglárt is.

idilli környezetet kínál a pihenéshez, strandoláshoz és a sportoláshoz a 35 hektár vízfelületű Borostyán-tó, mely a 
város nyugati határában terül el. Kiépített strandjával, büfékkel, és különféle vízisport lehetőségekkel várja a látoga-
tókat. Halállománya igen gazdag, kiépített horgászhelyekkel rendelkezik, így a tó a horgászat kedvelőinek is ideális. 
A közelben lévő falusi szálláshelyek kínálata pedig tovább erősíti a hely vonzerejét.

www.zalalovo.hu
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Oltár a bükkerdő  
árnyékában
A városközponttól nem messze található Boro-
sán-völgy kellemes árnyékot adó bükkösében 
sétálva juthatunk el a szakrális jelentőségű 
Szentkúthoz, ahol testi-lelki felüdülésben lehet 
részünk. A tiszta forrásvizet adó Szentkutat a 
második világháború befejezésének emlékére 
emeltették. Az itt elhelyezett kőoltár Krisztus 
szoborral a kupolájában, a körülötte látható 
stációszobrok és a föléjük hatalmasodó bükk-
fák lombkoronája különös nyugalmat áraszta-
nak, nem véletlen, hogy mindig is kedvelt bú-
csújáró hely volt. 

És még egy tipp:
Gyönyörű kilátás tárul elénk a Pacsa-hegy és Pa-
taka-hegy tetejéről. Ha nem találnánk, kérjünk 
segítséget a helyiektől, ők mindig szívesen útba 
igazítanak, és a hegyen lévő pincék gazdái ta-
lán még egy jó pohár borra is vendégül látnak! 
Napnyugta után a Pataka-hegyre a tíz kilomé-
teres távságból is látható fénykereszt is elvezet.

bringás kalandozások 
A valamikori vasútvonal helyén futó, körülbelül 
16 km-es Zalalövő–Teskánd kerékpárút az egyik 
kedvelt útvonal a kétkeréken érkezők számá-
ra korosztálytól, edzettségtől, felkészültségtől 
függetlenül, hiszen szintkülönbségek nem ne-
hezítik. Tekerés közben bámészkodhatunk a 
Zala-völgyben, és az út menti falvakban, bizton-
ságos és nyugodt környezetben tölthetünk el 
néhány órát, akár egy zalaszentgyörgyi pihenőt 
közbeiktatva. Az útvonal a Felsőőr–Kis-Balaton 
kerékpárút részre, amelynek köszönhetően za-
vartalan a két keréken való közlekedés a kör-
nyező települések között.

zalalovo.indd   13 2019.09.23.   17:34:28



Megközelítés
Vonattal: Zalalövő vasúti csomópont, része az egyetlen Magyarország és Szlovénia között közvetlen 
kapcsolatot nyújtó nemzetközi vasútvonalnak, Budapesttel közvetlen vasúti összeköttetés biztosítja  

a kényelmes és gyors megközelítést.

Közúton: A várost észak-déli irányban szeli át a nemzetközi jelentőségű 86-os számú  másodrendű 
főút (E65-ös európai útvonal). A településen kelet-nyugati irányban halad egy Zalaegerszeget  

Őriszentpéterrel összekötő, jóval mérsékeltebb forgalmú mellékút is. 

Távolság:
Budapesttől 251 km • Bécstől 184 km • Graztól: 119 km • Zágrábtól 177 km • Ljubljanától 233 km

Fotók:  www.zalalovo.hu, Szűcs Alexandra

ZALALÖVŐ

LJUBLJANA

www.zalalovo.hu
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