
Bélyegzőhely 

neve 
Helyszín leírás Cím Bélyegző helye 

Rádiháza Csikós csárda. 
Gutorfölde 

Rádiháza ltp 11. 
 

Lasztonya 

Községi önkormányzat. 

Az épület előtetőjének 

tartóoszlopán. 

Lasztonya, 

Kossuth L. u. 4. 
 

Lispe-

szentadorján 

Teleház. Az épület 

udvar felőli tornácának 

faoszlopán. 

Lispeszentadorján, 

Kossuth L. út 27. 
 

Bázakerettye 
B-24 söröző. A bejárati 

ajtó mellett, a falon. 

Bázakerettye,        

Fő u. 1. 
 

Kistolmács 
Tó büfé. A bejárati ajtó 

mellett, a falon. 

Kistolmács,   

Petőfi u. 41. 
 

Homok-

komárom 

Nyolc Boldogság 

Katolikus Közösség, 

ferences kolostor 

hirdetőszekrény oldalán 

HomokkomáromA

dy E. u. 2. 
 

Palin 

Rózsa eszpresszó. A 

presszó teraszának 

falán, az ablak mellett. 

Nagykanizsa-Palin  

Alkotmány u. 71. 
 

 

A természet templomában a turisták a hívők. 
 

Ezen igazolófüzet  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

tulajdona, 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

egyesület (szakosztály) tagja, 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

címen lakik. 

 

1986-ban Rockenbauer Pál vezetésével a „Másfélmillió lépés 

Magyarországon” című film folytatásaként "...és még egymillió lépés" 

címmel nagysikerű gyalogos országjáró ismeretterjesztő televízió-sorozatot 

készítettek. A film végigvezet Velemtől Szekszárdig Vas, Zala, Somogy, 

Baranya, Tolna változatos tájain, bemutatva azok szépségeit, értékeit, az ott 

élő embereket, a hagyományos vidéki életformához kapcsolódó szokásokat, 

mesterségeket, tárgyi emlékeket, a falusi kultúrát, gazdálkodást és kisipart, a 

kézművesség és népművészet mestereit. 

A zalai szakasz egyik legszebb, Rádiháza Nagykanizsa közötti részét Deák 

Jenő a Nagykanizsai Postás Sportegyesület gyalogtúra szakosztály vezetője 

kezdeményezésére 1987-ben emlékúttá nyilvánítottuk, Rockenbauer Pál 

természetjáró, televíziós szerkesztő, a magyar televíziós természetfilmezés 

egyik megteremtője tiszteletére. 
 

Az emléktúra teljesítése nincs időhöz kötve, több részletben gyalog vagy 

kerékpárral, tetszőleges irányban teljesíthető. Az igazolások a megadott DDK 

bélyegzők, de a településen bárhol beszerzett egyéb igazolást is elfogadunk, 

mely utal az adott településre (pl.: bolt, parókia, kocsma). 

Aki a túrát teljesítette és ezt az igazolólapot a következő címre eljuttatta, 

megkapja a túra kitűzőjét és a színes igazolófüzetet: 

Kanizsa Kul-Túra Egyesület 8800 Nagykanizsa, Ifjúság u. 21. 

A füzet és kitűző ára 300 Ft + a mindenkori postaköltség. 
 

A Rockenbauer Pál Emléktúra Zalában túrakiírás követelményeit teljesítette. 
 

Kelt: ______________________ 

 

 P. h. ________________________________ 

  aláírás 
 

A turistasághoz nem csak láb kell, hanem lélek is. 
 

ÓVJUK, VÉDJÜK A TERMÉSZETET! 


