
OLAJOS
7

líoRUI
JELvÉNYszERzŐ rÚnn

Bázak€rettye-[ispeszentadorián-Maróc-Vétyemi ősbükkös-
szécsisziget-K€rkaleskánd-Máhomfa-Lentiszombath€|y-Lenti-
CosztoIa-Lendvadedes-Tornyiszentmik|ós-Kiscsehi-Budaía.

puszta-Bázake.eltye útvonaIon

Táv:89 km
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EttENóRzŐPoNToh
Az ellenőrzőpontokon a fe|festett mintat rajzolja be a megfe|e|ő he|yre!

0 k m 6,t km 5 k m
Natv-Tenke

6,2 km l l l l m
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BÁZAKE RETTYE

A maqyaÍ szénhidÍoqénbánÉszal 5zűleÍési helye' Haláában ta|á|ható az ország e|só teÍ'
me|ó olajkÚtja. Ma em|ékoszlop Jelzi a B'2'es kút ]937'ben ÍöÍtént megnylúsál:
A dimbe9dombos vidéken naqy kileÍjedésú eÍdók vannak, meIyekben"pá mpázik Védetl
vilagunk, a c|klámen' A kiiÍlÚla kiindu|ás|, illefue célpontjálól, a kullúrhiíz el;tti maEas.
lalÍTl szép E|átis nyí|jk a te|epij|é5Íe, az o|ajteímelÓ objektumokra' |lt ta|á|jut a szÁaa'
téí stÍandfüÍdőt'
A falut álszella CsömödéÍ.Klsto|mács| keskenynyomtávÚ eÍdel k|s.'rasút, me|y menetrend
szerint ma is 5zá||ítja a nosaalqláznl váqyó klándulókal'
A k|stolmácsl megá||óJa kóze|ében eqy Új klándu|fu| cenlrum |éte5Ül1, mesteÍséges tava
strandlának tiszta Vízében ke||emesen |ehíjlhelj maqát az ldeláto4ató' Kistolmáci gá2ake'
Íettyétő| ] km're fekszik.
Szú áslc h elősóg : ÓnkoÍmány'ati turht!szá||ó

8887 Bázákcrettyc, o|ajmunkás köz 12. Télefoni 92.348 050

BUDAFAPUSZTA

195g'ben a za|ai Eídő és rafe|dolqozó cazdasáq arborétumot |étesített jtt 46 hektiÍos
teÍületen. A qöcse]l biikklií] eqyik |egszebb helyén |eVő aÍborétum e|sősoÍban kísérletl, ku.



latlsj é5 ok1a1ii5i cé|okat 5zo|qá|' Az á||ományszelÚ te|epitésekeÍ különböző fenyófé|ék é5
az o5hon05 lafa]'ok: btikk, tö|qY és qYcltE]n a|kolják' Az aÍborélUm különösen az aza|ea
viáqzása idején nyÚj1 5zínp0mpi15 |át\ánÍ'
Rho(lodendÍon Vendcqhaz, TcIcion: (]0 ) ]98 66!7 (;Íó) '  \ . i lor() ' 'ás Ichcls iqes

ttNT

Váát a X]||, százddbdn (:pit( ' t ték, ^ XV.- ||] '  57. iz.dbi ln alepi le l1ck baÍokk 51í|usú maqlíÍÍá'
^ hajd.lni váí cqyik kőbii| ópiiIl saríJkloÍnyd ó5 sl{:p don']aboIlozalos pincéje ma i5lálha.
tó '  ||e|yÍcál| i]á5a az utóbbl cVC]kben meqkezdó(]. jI1'  a \ár me ]c k]|ki jÍivbcn tav.] l  ]s ]ó lc5í'
leltek.
Á !aÍ me||ctt, a KeÍkan tÚ| k]a|akilollak eqy 22 hekLiÍos parkeÍddl' ̂z (ircq kocsányos
tölqyck és kórisek a|all qazda4 hóViáq' é5 liizikete]epekel la|ii|nl
A |ij téÍ közepén á|| a7 ]ó98-ban épílell, szent Mihá|yÍó| e neve/ell |cmp|om, ame|Yel
]747-bcn aLakílotlak á1 mai íormájáÍa' Énékesek az ifj' DolfÍneisleÍ lsNán á|ta| l802 ben
fesle1Í ireskói é5 o|Brképc'
^'1Úem|ók je||cqtj a templom melIell Ievó szen1három5áq-5zoboí'
A viíos dó|i szi|én, szép kdÍnyezelben lélesü11 a termá|- és qYóqyti]rdő'
szál lás|ehetőséq: HubeIlus'Foqadó, Lenl lheqy, Teiefon' (92) 551 104

FavoÍ]t Foqadó' Kossulh L' utca 5' Te]efon:|92| 352 5B1
Fizető-Vendéq|átó szobák a \'ziíos eqész teíü|elén 1a|á|ható'



t

LENTISZOMBATHELY

A Rákóczj út ]1' a|att egy, a/v||t, sziiad Véqén épltett, nagyméÍeiÜ, kétha'anqos, fa.
zslndellyeI fedett harang|áb á|l'
A közséq kü|terülelén, avasúti megá||ó köze|ében, 200 éVes kocsányos tÖ|gyeket magá'
ba foolaló eídőrész|etet ta|á|unk' Az jdős tíktÖbbségének átmérője 1 m, Vagy enné| na.
Éyobb, át|aqos maqassáquk 25 m.

I.ISPESZENTADORIAN

Temetó]ében középkorI pá|os tempIomrom 1a|á|ható. EÍdeInek nép5zer|.i vlága a2 odvas
ke|t|ke és a Véde1l clk|ámen'

MARóc

8ázakeretlyéhez csato|t község. A heqyÍőI Íemek kl|áüs nyí|lk a Vti|qyben e|terÚtö faluÍa'

szÉcslsztGEÍ

A Í' k' temp|om, feltehelő|eq a xV' század] temp|om romjaiÍa. baíokk stí|usban épü|t
l750''I770 kijzött. Fa|képek és éÍlékes szobÍok díszítik' oíqonáJa 176]'bó| Anton Rö.
mergácÍ mesler munkája' A szószék rokokó stílusú. Em|ítésíe mékó a homlokzatl rész



SzapáÍy.címeíe é5 a lant ablaka. Népi haEyomány szeÍinl a 1emplomot víz helyett borÍa|

kev; vakola1Íal borítottík' A temptom, uqYancsak a haliyomány szeÍint' a |elenyer

i"..pro. ir.",t".we'". l temp|omma| szembeni plébánia szintén mtjem|ék je|legú-

n r.ei,,int"., L'aur.i s'upáry-kastély a Xvl|' szazadban épült baíokk sÍílusban. A kas'-

teiv pr".!i" u rc'epro,i \tií a|apjail órzi' Egy Íészét az utóbbi éVekben felúlítoták, a le"

hetóséoekhez méÍten azonban meqcsonKtv.

".áát]n 
iuiirnu.o o rrrr' s7áZadiMd|ok'.hapo|na, íeqi temclo\cl |'örü|Veve' lde |945

ben remellek uLo|jard' 4 kápolna loman s|i|u5ál az e\s7áZddol' 5oán nem||eq ala|ax|Ior

Ék. sa]álossága az o|táÍ köíü| falbaépÍtelt Ü|öhelyek.

TORNYISZENTMIKTTs
A lerü|et máÍ a2 ÁÍpád'hiil kiá|yok koaban lakolt hetY Voll' E|5ő fennmaÍadl okleve|es

em|ítése 'I 23 9'ból Való '
i'.t'.temptomat a ratu vedőszentjérő|, szent Miklósró| neveaék el' Éídekes színfo|tja a

i"r"n"r.. Á ie'óor''"t r"ryamán atemplom á||apola részben a fijldrenqés és az !dó haÉsá'

ra oiy rossz át|apotba terüll, hoqy új templomot kel|ett építeni. Ez a X!||l' században,é.

'n"n i"'orá. i'""r^r^ 'ilusrr' s;epek a ÍaÍaqon padlai' éítPkesek a freskói es oltrtkepe'

q szenté|y képerr az akko| di!alos Íeslö, Iohann Ibna-/ cImbal lP(tene'

n ix' .áuo|un - a;a..palak partján vízima|om múköd.'tt, me|Yel később átalakÍtottak



kasté|lÉ Ez az épülelje|enleg maqántu|aidonban száIliíshelyü|5zo|gál. A fa|u hatiiaban
Van hazánk eqyjk legszebb ártéÍi erdeje'

VÉTYEM| ósBÜKKös

A gócseji bi]kkláj |egszebb részletél |álhat]uk az o|ajos köÍÚton meqköze|íthetó ]6 heklií.
ros VétYem i ő5bü kkösben ' A faá||omány koÍa meqhaÍadja a l60 éVei' Leny i:)qóző a haÉ|
mas szÚÍke falöÍzsek méÍete.
Ktjze|ében la|á|ható Vétyem'pL]szta, ame|y eídészeti bázls' A puszta közepén láthaló qö'
dör a mú|t században múködött üVeqhuta maÍadvinyalt Íelti. A helyJ ra és hamuzsír, ú'
lamjnl a maqas kvaÍctanalmú homok seqílséqéVel zöldes é5 piszkosfehér színú palácko.
Ia| l 'ószlenPK Ilt a köín\ék |ako5saqa |és,/Pre'

Fe l h aszh ú I t i t o.l dI o D1 :
D]. Cscke Ferenc Dél-zaldi |úraajántalak' Nagykanizsa' ]990'
l.iiziFaenc' Zald nege Né.]ett temészeti érákei. Za\aegerszeg' 1979'
Í:chv|' Lá,uló : BÜar\aLrs Zalában. Zalaegenzeg, t 988'
Goót Za||án : Torn}iszentnikkjs tö aéneíe' T;rkJisze\úniklós, l 93g'



n rÚnn rnJrsÍrÉsÉnx tcRzoLÁsR
A 1úra idóbe|i kor|álozás né|kül te|lesílheli' A 1ÚÍa teljesítését va|amennyi el|enóÍzipont
éÍÍn1é5ét követóen, az iqazolólüzet megkü|déséve| |ehet iqazo|ni' A 1Úát te|JesÍlőkje|'
Vén!,l kaDnak. ÁÍa: ]o0 Ft'
BekÜ|dé5i cím: oIajipaÍi Teímószelbaál Eqyesűlet

8800 Naqykan|zsa, Ady EndÍe ulca ]4/c

A túát te|jesÍ1ő neve

ctme:

eqyesÜ|eleI

Klrlt-
olajipari Tcr'nészetbarát Egyesület

Nagykinizsr

FeIclős kia.!ó:
szűs Rózsa

S|áÍtíÍóqépes qnfika és létkép:
LcngyákAndrís

Nro,tulai tuutkillatok:
Kúizsai Nyomda Kft.

Fel.Iős EzeÍő: BrenneÍ ̂ Ípnd
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