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Nagyon korán indultunk Bázakerettyére, hogy a közel 200 km-t megtéve, odaérjünk a 9 órai 

nevezésre.  

A falu Letenye és Páka közötti mellékút mentén található, a Zalai-dombság délnyugati részén. 

Fő tevékenységük az olaj kitermelés volt, de még ma is van működő olajkút. Itt található a 

Magyar Olaj-és Gázipari Múzeum, a Budafai Arborétum és a Bázakerettyei termálfürdő. 

Gyors regisztráció után, indultunk a túrára. Két csoportban, mindenki a választása szerinti 

távon. 

Már az elején erősen emelkedett az út. Az időjárás nekünk kedvezett, kellemes túraidőben 

indulhattunk felfelé. Szinte végig erdőben haladtunk, a piros sáv jelzést követve. Nagyon 

hosszú távot tettünk már meg, és ellenőrző pontot még nem találtunk. Már kezdtünk 

gyanakodni, hogy elvétettük, mire kb. 10 km után találtunk rá, a Meretai erdőben. Rövid 

pihenő után siettünk tovább, mert a szintidő a terepviszonyokhoz, a nagy szintkülönbséghez 

képest elég rövid volt. 

A 2. ellenőrző pontnál egy jelölést kellett feljegyeznünk az Olajos emlékmű mellett, amit 

nehéz volt kitalálni, hogy hol is van, és melyik is az. Három piros pont volt. 

Irány tovább a 3. ellenőrzőpont, a Budafai Arborétum felé. Itt kedves fogadtatás, zsíros 

kenyér, ásványvíz, és pálinka várt bennünket. Tovább indulva, már a piros és kék jelzésen 

igyekeztünk elérni a következő ellenőrző pontot, a Kistolmácsi vasútállomást. Elég nagy 

megpróbáltatás volt ez a szakasz is: meredek, hosszú felfelé vezető út. Rohamléptekkel értünk 

ide, pedig már megviselt bennünket a sok, meredek emelkedő. De innen már a célegyenes 

következett. Energiánk vége felé közeledve, a célra gondolva, sebes léptekkel értünk a 

Művelődési házhoz, ahol a rövidebb távot teljesítő társaink már vártak bennünket. 

Mi tízen, a 22km-t sok kihívással, 500 méter szintemelkedéssel teljesítettük. Megkaptuk 

emléklapunkat és kitűzőnket. 

A termálfürdő teraszán rövid pihenő, sör, fagyi, és irány haza. Nagyon vidám, szép napot 

töltöttünk megint együtt. Kifáradva, de megelégedve indultunk haza. 

(Apagyi Márta) 

 



















 


