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1. BEVEZETÉS 

 
Zalaszabar a Kis-Balaton nyugati partján, a Balatontól és Keszthelytől délnyugati 

irányba 22 km-re, Hévíztől délnyugati irányba 20 km-re, Zalakarostól északi irányba 10 

km-re, Nagykanizsától északkeleti irányba 28 km-re, környezetileg szép vidéken, 

erdőkkel határolt lankás dombok között fekszik. 

 

Zalaszabart a régi írások ZABAR néven emlegetik. A község határában a 

közelmúltban nagyszámú ásatás folyt. A területen értékes leleteket tártak fel, ami a 

település ősi voltját bizonyítja. A honfoglalás korában lakott település volt. Árpád 

magyarjai előtt érkeztek már ide szavardok, szabarok, valószínűleg innen ered a 

település neve. 

 

A Kis-Balaton nyugati partján elterülő domborulat a szőlőhegyünk, melyről 

csodálatos panoráma nyílik Balaton felé, egészen Badacsonyig. Nyugat felé tekintve 

pedig a Zalai-dombság erdőkkel borított vonalai hullámoznak. 

 

Ősidőktől fogva kitűnő borok termettek itt. Az 1890–es években a londoni borvilág 

kiállításon aranyéremmel díjazták a szabari bort. 

 

Lakói mindig mezőgazdálkodással foglalkoztak, növénytermesztés, állattartás, a Zala 

folyó közelsége miatt halászat, nagy kiterjedésű erdőségek következtében 

erdőművelés, valamint rangot adó szőlő és bortermesztés adott megélhetést a 

lakosságnak. 

2007-ben a falu főterét elnevezték Puskás Ferencről és felavatták a nagy futballista 

első köztéri szobrát is. 
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2.  ZALASZABAR BEMUTATÁSA 
 

Zalaszabar Zala Megye középső keleti részén a Kis-Balaton nyugati partján 

helyezkedik el. A Balatontól és Keszthelytől 24 km-re, Hévíztől 15 km-re, 

Nagykanizsától 28 km-re. A Keszthelyt és Nagykanizsát összekötő képzeletbeli vonal 

közepe táján. Földrajzi elhelyezkedése meghatározta jelenlegi helyzetét. 

 

 
Első katonai felmérés 1763-1787 

 

 
Második katonai felmérés 1806-1869 

 

 
Harmadik katonai felmérés 1869-1887  
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Kataszteri térkép XIX. század 

 

 
 

Első katonai felmérés 1763-1787                                                   Kataszteri térkép XIX. század 

részlet 

 

 

 
 

Magyarország katonai felmérése 1941 
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ZALASZABAR TÖRTÉNETE   

A Zala folyó torkolatvidéke a Balaton nyugati öblét (ma Kis-Balaton) övező 

mocsárvilággal és észak-dél irányú dombhátaival az ősidők óta lakott. Jelentős 

régészeti feltárások történtek a Kis-Balaton jelenlegi medrének kialakítását, illetve 

vízzel történő elárasztását megelőzően. A munkálatok során kiderült, hogy a környék 

busásan ontja magából a különböző időkből, különböző népek által hátrahagyott 

emlékeket. Zalaszabar első tárgyi emlékei a rézkorból származnak. A rómaiakat 

megelőzően pannonok, kelták, később szkíta szarmaták lakták a vidéket.  

A hídvégi rév, mely átjárót képezett a nyugati Balaton öböl és a tó jelenlegi medre 

között, fontos átkelőhely volt a Kárpát-medencéből induló pusztákat és a Földközi-

tenger medencéjét összekötő kereskedelmi úton. Nem csoda, hogy a környező 

dombok és hátak gyorsan benépesültek.  

A rómaiak hatalmát a Fenékpusztán felépített római castrum képviselte a környék 

felett. Jelentős mezőgazdasági kultúra alakult ki a zalai dombokon. 

A negyedik század végén megjelenő hunok végső csapást mértek a belső 

gazdasági és társadalmi konfliktusokkal küzdő Római Birodalomra, a rabszolgák 

világát felváltotta a szabad földművesek világa, a hunok világát pedig Pannóniában 

korábbi szövetségesei, a germánok. 

Jellemzően kiolvasható a környékbeli leletekből az alaplakosság sokrétűsége, 

melyben az antik telepesek keverednek harcos germánokkal és békés 

földművelőkké szelídült pusztai népekkel.  

Történelmileg az avarok első megjelenése a Kárpát-medencében 567-re tehető. 

Zalaszabar környékén is sok az avar lelet. Nekik köszönhető a szlávok betelepítése 

védelmi célokra a szláv őshazából. A régészeti leletek alapján, a Kis-Balaton 

környékén békés volt a két nép együttélése, a feltárt települések erről tanúskodnak.  

Közben megtörténik az avarok több hullámban végbemenő honfoglalása A 

tudományos álláspont szerint az avarokat a VIII. század végén tönkreverik a frankok 

Nagy Károly vezetésével (791. és 795. és 804. évek), a Dunántúl pusztasággá válik, 

melyet a Nyitra környéki szlávok 833 körül benépesítenek. A korabeli évkönyvekben, 

későbbiekben is folyamatos az avarok említése. 803-ban az avarok vezetője a tudun 

Regensburgban felveszi a kereszténységet és hűbéri esküt tesz. 822-ben a pannoniai 

avarok részt vesznek a frank birodalmi ülésen.  

A szlávok beszivárgása, főleg a VIII. század második felében öltött nagyobb 

méreteket. Nyugat-Dunántúlon a nyugati-szlávok ősei laktak. A szlávok az avar 

hegemónia meggyengülése után tömegesen jelentek meg és szaporodtak el a 

Dunántúlon. Az egyik legsűrűbben lakott szláv területnek éppen Zala megye 

tekinthető, főleg a Zala alsó folyása és a Balaton körül éltek tömegesen.  

Nagy Károly frank uralkodó 804.évi hadjárata megdöntötte az avar birodalmat. 

Unokája Német Lajos oltalmába fogadta a Nyitra vidékéről elűzött szláv herceget A 

Zala alsó folyása mellett Mosapurc (ma Zalavár) központ körül a1akult ki a IX. század 

közepén Pribina hűbéres szláv hercegségének birtokközpontja. Kiterjedése pontosan 

nem határozható meg. Pribina kultúrmunkát végzett, főnöksége idején nagy 



TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
ZALASZABAR 

 

10 

lendülettel indult meg a kolonizáció és a templomépítés.  

Pribina (majd utóda Kocel) hercegségében a közvetlen bajor közigazgatás 

bevezetése után a német telepesek is megjelentek. Kocel halálával véget ért három 

évtizedes uralmuk és Pannónia déli része ismét visszakerült Német Lajos fiának, 

Arnulfnak, majd az ő fiának Karlmannak fönnhatósága alá. A magyar veszedelem 

hírére Arnulf Pannóniát Bazlavó (Boriszláv) szláv fejedelemre bízta, aki a magyarok 

támadásainak ellenállni nem tudott, s e terület is csakhamar a magyarok birtokába 

került.  

Az avarok bukást túlélő népek - védelmet remélve - Pribina vára körül tömörültek, 

tehát a magyarok megjelenése előtt Szabar és környéke sűrűn lakott terület volt, 

keresztény kultúrával. 

Vidékünkön a honfoglalás 897 - 898-ban Berengár itáliai király legyőzése után 

visszatérő csapataink által fejeződött be, Zalavárt is ekkor foglalták e1 a magyarok. 

Anonymus szerint vidékünket a Horka törzse szállta meg. Hogy a honfoglalás milyen 

változást hozott nem tudjuk, de valószínű a népesség zöme itt maradt, nem menekült 

el és lassan felszívódott a honfoglaló magyarságban. Mosapurc-ot a magyarok 

Zalavárnak nevezték el.  

I. István király Zalavárott bencés apátságot alapított 1019-ben. Az apátságot az 

alapító király tekintélyes vagyonnal és javadalmakkal látta el. Az alapító oklevélben, 

számos helységgel együtt Szabar is föl van tüntetve, mint dézsmaszolgáltató hely, 

tehát ez időben már lakott helynek kellett lennie.  

Az első hiteles oklevelek szerint Szabar a XIII. században a Bizzád-Haholt nemzetség 

birtoka volt. II. Buzád 1223.február 14-én megkapja atyjától a Zala megyei Szabar 

helységet. Feltételezhetjük, hogy ebben a korban már népes helység volt. A 

románkori kis kápolna (ma sekrestye) építését is nyugodtan datálhatjuk erre az időre, 

mert papja volt, aki az esztergomi érsek által 1256-ban tartott zsinaton a zalavári 

apát mellett tanúskodott.  

III. Buzád harmadik fia, Atyasz (aki a szabariak őse), III. Buzád fia neve legelőször 

1256-1259 között merül fel. 1267-ben csak „Ochuz filius Buzád" néven említik, aki 

rokonának, II. Hahótnak érdekében megesküszik. 1273. szeptember 22-én IV. Lászlótól 

a királynak tett szolgáltatása elismeréséül a Zala megyei Kerecsenyt kapja és 

megerősíti őt V. Istvántól neki adományozott Palkonya birtokában. 

Halála évét és két nejének nevét nem ismerjük. Első nejétől János nevű fiat hagyott 

hátra maga után és nagy vagyont.  

Szabari János, Atyasznak első nejétől született fia, habár atyja nagy vagyont hagyott 

maga után, pénzügyi nehézségekkel küzd. Ez már 1310-ben megmutatkozott, midőn, 

hogy mostohájának hozományi követelését kielégítse, az atyjától kapott Szölez, 

Pácod és Budafa nevű birtokait a Salomváriaknak el kellett adnia, ám idővel így is 

elszegényedet. 

Szabari János fiai, János és Atyusz mesterek Miklós zalavári apáttól megtagadták a 

dézsmát (lefoglalták). Az apátság és a magiszterek közt keletkezett dézsmapör 1359-

ben barátságos egyezkedéssel végződött. Az egyezség szerint a tizedet az apát 
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kapja teljesen, ő aztán abból a két mesternek évenként 20 köböl búzát és 

ugyanannyi bort ad nekik. Abban is megegyeztek, hogy az apát engedélye nélkül a 

szabari jobbágyok az apátság vizein, halászó helyein, erdeiben, berkeiben, 

szántóföldjén vagy rétjein találtatnának az apát jogában áll őket letartóztatni és 

fogságban tartani. A dézsma elosztásáról kiderül, hogy a szabari jobbágyok a 

gabona termelés mellett domboldalainkon erdőben már szőlőt is termeltek nem is kis 

mennyiségben, hiszen a begyűjtött dézsmából Szabar urainak is jutott húsz köböllel.  

Szabari Péterrel kihalt a Buzád-Haholt nemzetség szabari ága. Emléküket csak a 

Péterföldek és a János-hegy őrizte meg napjainkig. 

A Szabari család birtokát 1384-ben Mária királyné az alsólendvai Bánfiaknak adja. 

1391-ben Mária királyné a Bánfiak kérésére vásártartási jogot engedélyezett 

Szabarnak. Ettől fogva városnak jelölik. Szabar városa (vagy 10-11 faluval) és a 

Szabari család ura fogyott birtok-részei tovább növelték a Bánfiak hatalmas 

vagyonát.  

Csakhamar a korra jellemző erőszakos birtokfoglalásról értesülünk, midőn 1432-ben 

Szentgyörgyi Cicelle, Rozgonyi István temei gróf neje, férje meghagyására, Molnári 

Kelemen győri püspök és testvérei, Molnári István és Domokos ellen szabari 

birtokainak elfoglalására küldé hadit, melyeket nemes Paghi Lábatlan Mihály, 

Köveskáli Péter diák tatai, Megyeri Varjú Gergely és Bathva István csókakői 

várnagyok vezettek. E hatalmaskodás miatti panasz Zsigmond király elé került. 

A Vas megyei eredetű Darabosokkal, mint Zala megyei birtokosokkal, 1446-ban 

találkozunk, midőn Darabos Zászló és Jakab (János fiai) Deák (Ziterátus) Homokos 

mestertől (Molnári Péter fiától) cserében átveszik ennek szabari, ungi, palkonyai, 

felső-és alsóbagotai birtokait, továbbá szigeti és pacsai birtokrészeit. Lakóhelyük 

Szabarban volt, melynek számára 1448-ban vásárjogot szereztek, ugyanott vámot 

szedtek és pallosjoggal bírnak.  

A Nádasdi Darabosok, amint látjuk, minden kiváltságos jogot megszereztek 

Szabarnak, hogy mint mezőváros tovább fejlődjön. Sajnos a hódoltság alatt a török 

felégette, lerombolta, a lakosság egy része elmenekült, és mint város többé nem 

éledt föl. 

Szabar, mint mezőváros: Városi kiváltságokkal rendelkező falusias jellegű település, 

melynek lakossága főleg mezőgazdasági termeléssel foglalkozott. A mezővárosok a 

XV. sz. folyamán a földesúri függés ellenére kedvezőbb helyzetet értek el, mint a 

jobbágyfalvak. Szabad bíróválasztással, belső önkormányzattal és adózási 

kedvezményekkel rendelkeztek. A XV. sz. második felében, főként Mátyás uralkodása 

alatt fejlődésnek indultak, számuk ezer körül volt. A XV. sz. végén a központi hatalom 

meggyengülésével a földesurak arra törekedtek, hogy a mezővárosokat a 

jobbágyfalvak függési állapotába szorítsák vissza. A XVIII. században újból a 

jobbágysorba taszítására törekedtek, s ezt az úrbérrendezés (1767) során részben el is 

érték. 

A mohácsi csata után Zala megye nagy része ki volt téve a török zaklatásainak. A 

szultán hadainak felvonulási területévé vált, valahányszor Ausztria ellen indult. A 

mohácsi csata után pár év múlva, 1532. júliusában a szultán átvonult seregével a 

megyénken Ausztria felé. Útját rettenetes pusztulás jelezte. Felégették a termést, 
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elhajtották az állatokat, a szőlőhegyen levő pincék mind elpusztultak, a hordók 

elégtek.  

Szabar 1568-ban még bor és gabona dézsmát szolgáltatott az apátságnak, azonban 

1574-ben a dicátorok (adólajstramozók) feljegyzése szerint töröknek hódol és 

nagyrészt elpusztíttatott, vele együtt az egész környéke. A portyázó törökök 

rettegésben tartották a lakosságot.  

A hódoltság alatt a török földesúr ugyanúgy tizedet szedett a jobbágyoktól-akiket 

rájáknak neveztek - mint a korábbi magyar földesúr. 

Ezen kívül kapu-adót, továbbá a legelő, erdő használatáért, a szőlő, a malmok, 

mészárszékek után is. Rendkívül súlyos teher volt a legfontosabb állami adó, az 

úgynevezett dzsizje, amit gyakran harács-adónak is neveztek. Akinek ingóságai, 

marhái és hordóban levő borának értéke elérte a 300 akcsét, annak évenként 50 

akcse (kb. l arany forint) harács-adót kellett fizetnie. A gabona-féléket "kilében" 

állapították meg, a bor tizedet "cseberben" számolták el. 

A töröknek járó adózáson felül a magyar földesurak, a katolikus egyház, az állam is 

igyekeztek a nekik járó javadalmakat behajtani a végvári katonaság segítségével.  

Kanizsa várának 1690-ben történt visszafoglalásával, véget ért a török százötven 

esztendős megszállása, amely annyi szenvedést hozott falunkra és környékére. 

Szabar, mely a mai Öregmezőn terült el, mezővárosi jogokat élvező nagyobb 

település volt. Az Ófalu a hódoltság alatt elpusztult, a török feldúlta, templomát 

lerombolta. A folytonos zaklatások arra kényszerítették a megfogyatkozott 

lakosságot, hogy behúzódjon a mai falut ölelő erdő lankáira, szélébe, hogy 

védelmet nyújtson a környezet a török ellen. Az új falu a patak körül települt, de nem 

közvetlen mellé, hanem a domboldal lankáira. Az új falu lakói szinte maroknyi telken 

verték föl viskójukat. A nagy zsúfoltság átka volt, hogy nemegyszer a tűzvész az egész 

falut elhamvasztotta. 

A török kiűzése után a hódoltsági részeken megkezdődtek a birtokperek a földesurak 

között. 

Feljegyzések a XIX. századból 

1837. Kaposi László oskola mester és a falu jegyzője. 

1837. A falu lakossága: 725 fő. Capacibus 557, incapacibus 148 

1837. A falu temetője a lakóssághoz viszonyítva elég nagy. 

1837. Az iskola elég nagy, középállapotban a mester házzal egy födél alatt 

1837. Harangok, harangláb. Vannak pedig Szabar helységben megszentelt 

harangok egyik négy mázsa nyolcvan font, a második egy mázsa huszonöt font, a 

harmadik, nyolcvan font. Mind a három haranglábakra függesztve, mely áll a 

mesterház e1őtt a helység közepén. A negyedik vagyon a Templomban, mely 

huszonöt fontot nyom. 

1847. Kutor László oskola mester és hiteles jegyző. 

1850. A falu lakosságának létszáma: 728 fő. 

1850. Tűzvész pusztította.  

1859-ben, nagycsütörtökön a fél falu leégett. 



TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
ZALASZABAR 

 

13 

1863-ban a betyárok kirabolták, az öreg papot. A házat körülvették, egy bement, 

mivel a pap erős ember lévén, segítséget kellett a betyárnak hívni. A hasára 

parazsat akartak tenni, ekkor megtör és átadta a pénzt. Állítólag csak az eklézsia 

pénzét vitték el. A pandúrok a hegygyepűből nézték és nem mertek oda odamenni. 

1869-ben leégett a parochia, elégették az anyakönyveket és még sok régi okmány. 

1876-ban meghalt Kutor László oskola mester. Utóda Záborsky József lett, akit később 

öreg mesternek tituláltak. 

1884. január 1-ével alakult önálló községgé Szabar. Első jegyzője Gyuk István lett, ki a 

posta vezetését is ellátta. 

1887-ben meghalt Polgár Ignác az öreg pap, aki 56 évig volt a falu lelki pásztora. 

1888-ban felépült az új két tantermes iskola  

1890-ben a kocsmáltatási jogot az állam kártérítés mellett kisajátította. A kártalanítási 

összeg 900 Ft volt. Ezzel egy úri joggal kevesebb lett a rátás és sümeghi 

birtokosoknak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A XIX. század végi helyiérdekű vasútépítés Szabart is lázba hozta. Midőn folytak a 

Zala-völgyi vasút tervezési és előkészítő munkálatai, 1893.augusztus 24-én tárgyalta 

Szabar képviselőtestülete a Zala-völgyén át építendő vasút segélyezését. 

A vasút Szabarnak csak álom maradt, mert Zalaapátinál egy nagy kanyarral elvitték 

Sármellék felé, keresztül a kis-Balaton láptengerén Balatonszentgyörgyig. Az eredeti 

terv szerint Zalaszentjakabnál csatlakozott volna a Déli-vasúthoz.  

A vasút megváltoztatta volna a falu arculatát, munkalehetőséget, gazdasági 

fellendülést hozott volna, bekapcsolta volna Szabart az ország vérkeringésébe.  
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A vasútállomások nagy távolsága később is rányomta bélyegét a falu fejlődésére és 

nem sikerült város jellegű községgé fejlődnie. Zala-megye alispánja 1904-ben városi 

jelleggel bíró községgé jelölte. A rendelkezést a képviselőtestület tudomásul vette, 

azonban a község lakosságának anyagi helyzete nem engedte azt, hogy városi 

jelleggel bíró község legyen. 

A Zala folyó szabályozása és lecsapolása, 1829 és 1894 között zajlott le 

Zalaszabarban és a környező falvakban. 

1890-ben megépült az új modern iskola. A lakosság 1460 fő volt a tsz. alakulása előtt. 

A kikényszerített modern népvándorlás 700 fő alá apasztotta a falu lélekszámát. 

Emellett nagyon kevés a születések száma. 

 

Két háború között lélekszámban erőteljesen fejlődött a falu, azonban eltartani nem 

tudta a lakosságot a rendelkezésre álló földterület. A Kis-Balaton lecsapolása, a Zala 

folyó szabályozásával kapcsolatos több éves munkálatok megélhetési lehetőséget 

biztosítottak sok családnak, azonban ez is kevés volt, így nagyon sokan Budapestre 

távoztak, ott találtak munkalehetőséget. Ettől kezdve megállt a népesség 

szaporodása %-osan. 

A falu a termelőszövetkezeti szervezések előtt még fejlődésnek indult. Ekkor történt 

egy tanteremmel az iskola bővítés. 

Ekkortájt a lakosság létszáma 1400 fő körüli volt. 

Ebben az időszakban körzeti szintet ellátó Művelődési Ház épült. Ekkor még 2 orvos és 

fogorvos működött a faluban. A két orvosi kört politikai okok miatt felszámolták, 

ésszerűtlen módon áthelyezték a két szomszédos községbe. 

1950-es években gyógyszertár létesült, amely a mai napig üzemel. 

 

Ugyanezen időszakban állatorvos költözött a faluba, melyet szintén felszámoltak a 

körzetesítések folyamán. A termelőszövetkezetet egybeolvasztották a szomszéd 

községével, pedig már kiválóan működött, a bekényszerített gazdák kezdték 

elfogadni a kollektív gazdálkodást. 

Ezzel újabb leépülés következett a mezőgazdaság terén. Kivétel a szőlő és 

bortermelés fellendítése, amely magánkézben maradt. Ebben az időszakban szép 

megélhetési forrást biztosított a boreladásból befolyt bevétel és néhány család 

pedig a hízó marha nevelésből tudott megélni. Községi Tanácsot megszüntették, az 

iskolát elvitték. Jó példája, hogy politikai döntések születtek: a Szabari 8 osztály 26 fős 

diáklétszámát kényszerítették a 8 fős szomszéd községbeli nyolcadikosaihoz. 

 

A vallásosság fontos volt a lakosság életében. Hogy papjukat megtarthassák a 

kifosztás kellős közepén önerőből, társadalmi munkával új plébániát építettek. Ez az 

összefogás a falu szép példája volt és bizonyította, hogy a falu élni akar. 

 

Az urbanizációs politika következtében nagyon sok fiatal a közeli városokban 

(Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg) tudott olcsón lakáshoz jutni és ezért oda 

költözött. A 70-es 80-as években a Községi Közös Tanács egyáltalán nem alakított ki 

lakótelkeket. 

Ez időben a lakosság létszáma az 1400 főt megközelítette. 

Ipari üzem egyáltalán nem működött Zalaszabarban, hacsak a Szeszfőzde és a 

Szikvízüzem nem mondható annak. 

 

1950-ben villanyt kapott a falu. 
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A 60-as években megkezdődött a mellékutak kövezése, részbeni portalanítása. 

Ennek következtében már helyszínre tudott jutni a mentő, ha beteghez vagy szülő 

asszonyhoz hívták. 

A 70-es évek elején vezetékes ivóvizet kapott a falu, az itt maradt lakosság 

életkörülményei ezáltal ugrásszerűen megnőttek. Fürdőszobák építése, öntözése, 

kertészkedés, stb. 

A szippantott szennyvíz elhelyezése évekig a mezőgazdaságilag művelt területekre 

történt, sőt elhagyott régi ásott kutakba! Ezt az áldatlan és tűrhetetlen állapotot 

számoltuk fel 1991-ben, amikor megépítettük milliós beruházással a barázdás 

szennyvízelhelyezőt. 

 

1990-ben a falu ismét önállóvá vált, iskolás gyerekeinket haza hoztuk. 

1991-1994 között felépítettük az új modern iskolánkat, ahol ma 121 gyerek tanul. A 

szomszéd falvakból akad szép számmal bejáró tanuló. A VIII. osztályos iskolát a 

Római Katolikus Egyház működteti önkormányzati támogatással. 

Óvoda működik a faluban kb. 20 gyerek iratkozott be. 

Idősek napközi otthona 1970-es 80-as években működött, de a 90-es évekre 

érdeklődés hiányában megszűnt. 

 

Zalaszabar a Balaton felvidéki Nemzeti Park része, csodálatos vízi-, növény- és 

madárvilággal. Alattunk húzódik a Hévizet és Zalakarost összekötő melegvíz kincs. A 

közelünkben néhány lezárt melegvizes kút található, amelyeket olajfúrás közben 

találtak. 
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TELEPÜLÉS KARAKTER 

Zalaszabar község, mint a zalai aprófalvas települések egyike a Kis-Balaton egy 

fontos és szemet gyönyörködtető települése. Bár elhelyezkedése a természetföldrajzi 

szempontból kiemelkedő, a település szerkezete hagyományos falusias jegyeket 

hordoz. 

 

   
 

   
 

   
  

A település a történelem során rendelkezett mezővárosi ranggal is, infrastrukturális és 

településszerkezeti szempontból sem volt sosem városias jellege. A település 

beépítése is a mindenkori falusi jellegzetességeket mutatta. A településen mindig 

mezőgazdasággal foglalkoztak, ipari tevékenység nem telepedett meg a 

településen, talán ha a vasútépítés érintette volna a települést egyes ipari 

tevékenységek is megtelepedtek volna. A település életében az elmúlt időszakban a 
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mezőgazdasági termelés mellett megjelent a turizmus is, ami nem is csoda, hiszen a 

Kis-Balaton nyugati partján elterülő domborulatról, a szőlőhegyről, csodálatos 

panoráma nyílik a Kis-Balaton és Balaton felé, egészen Badacsonyig.  
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A településen csak az alapellátások érhetők el, a település rendelkezik óvodával, 

egyházi fenntartású általános iskolával, házi- és fogorvosi ellátással. 
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 

 

ÉRTÉKLELTÁR 

A település területén lévő védett műemlék a r. k. templom, hrsz.: 318. A műemlék 

templom körüli terület műemléki terület. (Érintett ingatlanok: hrsz.: 316; 317; 318; 319; 

320/2; 320/4; 320/5).  

Szűz Mária neve római katolikus templom: Dombtetőn, szabadon álló, keletelt, 

egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos, kívül egyenes, belül szegmentíves 

szentélyzáródású, nyeregtetős templom, a hajó É-i oldalához csatlakozó 

félnyeregtetővel fedett sekrestyével. Csehsüveg boltozatos hajó, negyedgömb 

boltozatú szentély, a hajó bejárati oldalán karzat, amelyet K felé bővítettek. A két 

térrészből álló sekrestye csehsüveg- és fiókos dongaboltozattal fedett. Berendezés: 

jellemzően 18. század vége - 19. század; román kori oszlopfőből kialakított 

szenteltvíztartó; festett feszület, 18. század; főoltárkép, 1823 (Franz Krammer). Orgona: 

1820. A középkori eredetű, félköríves szentéllyel záródó templomot a 15. században 

sekrestyévé alakították, gótikus stílusú, nagyméretű templomot építették hozzá. A 

török időkben elpusztult, 1753-ban építették újjá. A karzatot 1949-1950-ben 

bővítették. 1958-ban helyreállítva. 
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK 

   

         Deák F. u. 31. 15/1 hrsz. – lakóház                Deák F. u. 50. 79 hrsz. – lakóház 

 

 

   

Deák F. u. 60. 74/1 hrsz. V. Pálinkafőzde (1867) 

 

 

Kossuth L. u. 24. 307/2 hrsz.- lakóház 
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Kossuth L. u. 54. 286 hrsz. – Óvoda-konyha 

   

 

 

Kossuth L. u. 65. 144/1 hrsz.  – harangláb 
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Kossuth L. u. 78. 262 hrsz. – út menti kereszt (1913) 

   

 

Zrínyi M. u. 2. 127 hrsz. – lakóház 
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Zrínyi u. 8-10. 118/1 hrsz. – lakóház 

   

 

Vörösmarty M. u. 1. 282 hrsz. – lakóház 
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Hegyi kápolna, Kápolna utca, 1523/19. hrsz. Az előtte lévő kőkereszt mellékalakja 

Fenékpusztáról származik a római korból és állítólag az igazságosztó római istent 

ábrázolja. 
 

   
 

A település területén számos 19. ill. 20. századi helyi szinten védendő út menti kereszt, 

szobor található.  
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Baán pince 

 

   
 

 

   
 

 

A védett és védendő értékek megőrzése, megóvása fontos feladat, ennek 

érdekében a legtöbbet és a leghatékonyabban, a település lakói és vezetése 

tehetnek.  
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4. Településképi szempontból meghatározó területek  
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5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
 

TEREPALAKÍTÁS 
 

Az épületek kialakítása során a meglévő lejtős terepviszonyok miatt 

gyakran kisebb-nagyobb ejtésviszonyokra kell számítani.  

Bár a terepalakítást a helyi építési szabályzatban illetve magasabb rendű 

jogszabályokban is rögzítik, ezt a jelen arculati kézikönyvben is meg kell 

említeni. 
 

 

   
 

   
 

A leendő épületek tervezése során szem előtt kell tartani, hogy a meglévő 

terepviszonyokat minél kisebb mértékben változtassuk meg.  

A teljes bevágás és a teljes feltöltés (sík terep kialakítása) nem javasolt, 

amennyiben a lejtésviszonyok ezt indokolják, akkor minimális terepalakítás 

(kismértékű földmunka) az épület használata és megközelítése céljából 

megengedhető. 
 

 

TELEPÍTÉS 
 

   
 

Az épület létrehozásának első lépése a telepítés.  
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Nem mindegy azonban, hogy a tervezett épületet hol helyezzük el a 

rendelkezésre álló ingatlanon. A környezethez való illeszkedés egyik 

legfontosabb feltétele az épület megfelelő telepítése.  

 

A melléképületek elhelyezésénél szem előtt kell tartani, hogy lehetőleg a 

főépület takarásába kerüljenek. 
 

   
 

   
 

   
 

 

MAGASSÁG 
 

Jellemzően földszintes beépítés és utcakép környezetében az új épületnek 

is illeszkednie kell a kialakult arculathoz. 

Az új épületek arányainak, szintszámának, tömeg kialakításának 

tervezésénél igazodni kell a meglévő, kialakult vagy kialakuló környezet 

építészeti elvárásaihoz. Pl. ahol a beépítésre a magastetős épületek a 

jellemzők, akkor illeszkedni kell azokhoz. 

 

Új, modern, kialakuló lakó / épület környezetben természetesen tervezhetők 

lapostetős épületek is. Ezt is a környezet határozza, illetve engedi meg. 
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TETŐFORMA 
 

Zalaszabar történeti településrészein az utcakép, az épületek karaktere jól 

meghatározható. Az új épületek esetében a meglévő szomszédos épületek  

tömegéhez és tetőformájához kell alkalmazkodni. 

 
 

   
 

Nyeregtető 

Amennyiben az építési telek környezetében nyeregtetős épületek állnak, új 

építés esetén a szomszédos épületekhez hasonló, nyeregtetős kialakítású 

épület készüljön. 
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Sátortető 

Amennyiben az építési telek környezetében sátortetős épületek állnak, új 

építés esetén a szomszédos épületekhez hasonló, sátortetős kialakítású 

épület készüljön. 

 

A környező beépítéstől kialakítását, formaképzését, összetettségét tekintve 

jelentősen eltérő, a településrész utcaképébe nem illeszkedő tetővel 

rendelkező épület építése nem javasolt. 

   

                                                         

   

   
 

 

Az utcaképet meghatározó egyik legfontosabb paraméter az épü letek 

tetőhajlásszöge. Zalaszabar településen meglehetősen karakteres, 

egymáshoz jól illeszkedő tetőformákat találunk, melyekhez az új épületek 

tervezésekor is igazodni szükséges. 
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HOMLOKZAT 
 

   

                                                                        

   

   

   
 

Meglévő épületek átalakításakor, felújításkor és új létesítmények esetében 

is fontos szempont a környező épületek megjelenéséhez, homlokzati 

színeihez való illeszkedés.  

Zalaszabarban megfigyelhetőek azok a jellemző színek, anyaghasználatok 

(pl. cserépfedés, pasztellszínű homlokzatok stb.), melytől eltérni nem 

ajánlott. 
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SZÍNEK 
 

   

   
 

   
 

 

 

KERÍTÉS 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 

 

ÉPÜLETEK: 
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KERÍTÉSEK 
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NYÍLÁSZÁRÓK, RÉSZLETEK 
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TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
ZALASZABAR 

 

43 

 

EGYÉB MŰTÁRGYAK 
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ZÖLDTERÜLETEK 
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