Túra a Zalai-dombságban nem csak kéktúrázóknak
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Útvonal: Szentkozmadombja - Rádiháza – Szentpéterfölde - Lasztonya – Lispeszentadorján.
Táv: 24,5 km, szint: 470 m.
Kistúra: Szentpéterfölde – Lispeszentadorján. Táv: 14 km, szint: 330 m.
Utazás: autóbusszal, ind.: 6.30, érk.: 21 órakor. Irányár: 3500 Ft/fő.
Túravezető: Csuka István
Látnivalók, érdekességek
Rádiháza Magyarország dél-nyugati részén, Zala megyében, Zalaegerszegtől 26 km-re, Tófej és
Gutorfölde községek között helyezkedik el. A dombos-lankás erdőkkel övezett ősgyepes legelők
kiválóan alkalmasak lovak tenyésztésére és tartására. 1912-ben Bartha László földbirtokos 7
kancával kezdte el itt a lótenyésztést, amelynek hagyományait ápolva működik ma a KabalaMénes KFT közel 150 lóval.
A KFT névadója a Rádiházán 1960-ban született fekete
ügető mén KABALA ( Uli – Babona ), aki korának
kimagasló képességű és eredményességű versenylova
volt. 58 alkalommal állt starthoz: 30 x győzött, 20
alkalommal ért el helyezést.A Kabala Lovas Panzió a
festői szépségű Rádiházi Ménesben található. A
ménesalapító Bartha László kúriáját 1988-ban építették át
panzióvá.
Bent a ménesben az anyakancák istállóján kívül végiglátogathatjuk a ménistállót, az
idomítóistállót – ahol a kiképzés alatt levő fiatal lovak és a sportlovak láthatóak – és nem
utolsósorban a lovasiskola igen kedves, szelíd lovait. Az istállók közvetlen közelségében terülnek
el a környező dombokon levő legelők, amelyeken legelő ménes látványa mindenkit elbűvöl.
További információk: http://www.radihaza.hu/
Szőlőskertek között – Öreg-hegyi kápolna
Rádiházáról továbbindulva először a falu feletti szőlőhegyet
másszuk meg. Pár perces kitérőt téve elérhetjük az Öreghegy gerincének északi végében álló kis kápolnát. Mellette
hangulatos, fedett pihenőt találunk, a legszebb azonban a
dombról nyíló kilátás. Nem csupán a Berek-patak völgyében
fekvő Rádiházát pillanthatjuk meg innen, de jól látható a
dimbes-dombos Göcsej nagy része is.
Csömödéri Állami Erdei Vasút
A göcseji táj egy egészen különleges látnivalót is rejt: a Csömödéri Állami Erdei Vasút 109 km
hosszú vágányrendszerét. A vasút építése 1918-ban kezdődött, a vágányhálózat a múlt század
első felében fokozatosan bővült a mostani nagyságára. Főként az erdőkben kitermelt fák
szállítására használják, de a Lenti és Kistolmács közötti 32 km-es szakaszon májustól
szeptemberig személyszállítás is történik. A kisvasút sínjeivel túránk során több helyen is
találkozunk: először Szentpéterfölde határában futunk össze velük, majd Lasztonya előtt
keresztezzük a vágányait a Kámaházi erdészlak megálló mellett.

Kilátók a zalai dombokon
A göcseji dombok között két kilátót is találunk: az elsőt a Lasztonya feletti 277 méter magas
dombtetőn – ez pontosan az utunkba esik, hiszen a tövében haladunk el –, a második pedig a
Lispeszentadorján és Bázakerettye közötti dombtetőn áll (ezt majd a novemberi túránk során
fogjuk felkeresni. Az egyszerű fatornyokról a göcseji szelíden hullámzó tájakat, völgyek ölén
megbúvó kis falvakat láthatjuk, ha felkapaszkodunk a legfelső szintjükre.

Lispeszentadorján
Ma a falukép legmeghatározóbb épülete a Szentadorján központjában álló, Szent Adorján
vértanúról nevezett római katolikus templom, melyet 1936-ben emeltek neoromán stílusban.
Lispe neve azért olyan nevezetes, mert 1937-ben Magyarországon először itt kezdődött meg az
iparszerű kőolajbányászat. A szénhidrogén-bányászat átformálta a vidék életét, a hajdani
szegénység helyébe bizonyos fokú jólétet teremtett. A sikeres fúrás helyét ma egy obeliszk őrzi,
közelében pedig - a II-es tankállomáson - kis múzeum található.
Lispeszentadorján határában három szőlőhegy magasodik: a Lispei-, az Erdőháti- és a
Szentadorjáni-hegy. A meredek déli lejtőkön szőlőskertek futnak a völgy felé, a tetőkön pedig kis
pincék sorakoznak. Itt még megtalálhatóak a régi borona és paticsfalú présházak, de nem csak
ezek miatt érdemes ide felkapaszkodni. A hegytetőkről csodálatos kilátás nyílik a környező
falvakra.
További információk: http://www.lispeszentadorjan.hu/latnivalok

