


A vendégváro házigazda
tiszte|etéve| és szeretetéve|

koszontom Önt, aki
megtiszteIt bennÜnket
érdek|ódéséve|, hogy

megismerje Tormafolde
m |tját, je|enét és
vonzo értékeit.

Tormafo|de hataImas erdóive|, rétjeive|
szó|óhegyeive|-mai rohanÓ vi|águnkban - a

nyuga|om szigete. Ha igazi csendre vágyik' s át
akarja érezni az erdórengetegek áhjtatát, akkor
|átogasson e| a 160 éves Vétyemi osbtikkosbe

és ha megéhezett, megszomjazott
megkÓsto|hatja a he|yiek á|ta| készített

hagyományos zaIai éteIeket-rétes,
toroskáposzta, krump|i prÓsza, dodo||e- és

hozzá az egyre nagyobb korben ismert kivá|Ó
fehér borokat'

BÜszkék vagyunk te|epti|éstinkre és
hagyományainkra, szívesen fogadjuk a

te|epulésre érkezó egyre. nagyobb szám u
vendégeket, remé|juk ont is vendég I

|áthatjuk.
Ss.*-q.o.l*. ]é ""{Kondákor Joz3ef \

polgármester

' Tbffi fJtu
a Kerka partján' Lentito| 13 ki|ométerre

ta|á|hato. A kozség az Ősmura-vo|gyében, a
Za|ai-dombság peremén he|yezkedik e|,

nyugaton a Kerka patak határo|ja' Az írásos
em|ékek e|ótt ezt a tertjletet osszefuggó erdók

borították. Késóbb a jobbágyok, zse||érek
I ete| e p ítéséve| meg kezdódott az er dók i rtása.

Vétyem pus zta koze|ében szinte
hegyvidékre em|ékeztetó re|ifek és Őshonos
btikkos fogadja a természeti szépségeket

keresó |átogatÓt.
Ate|epu|és neve a torok eredet torma szobo|

ered, me|y a kozépkorban gyakori
szemé|ynév vo|t. Tormafo|de nevéve| e|Őszor

,1 397-ben tizedek tárgyában kiadott
ok|evé|ben ta|á|koztak'

A kozség Lovászi Korjegyzóséghez, és a
Lenti Kistérséghez tartozik.

Kozségben je|en|eg 410 tö é|'
Fa|uban mindenki számára e|érhetó az

ingyenes internet hozzáféréssel rende|kezŐ
TeIeház.

ooo

Augusztus uto|so vasárnapján
megrendezésre kerÜ|ó fa|unap,

és fa|usi btjcsu
o

oktoberben Gesztenye és Toros Fesztivá|
o

E|szár mazotta k ta | á l k ozója
O

Márton napi ujbor kosto|ás
o

Vince napi pince járás ^/

ffi
o Vétyemi.Ösbiikkiis

. Kerkq pqiok és élővilÓgq
HegyhÓtqk és borospincék
o Bqrqn9olös oz érintetIen

erdőrengetegben

Nagykanizsa irányábÓ|: M70-es gyorsforga|mi
ton a tornyíszentmik|Ósi |ehajtÓig.

A korforga|omtÓ| 6 km-re Dobri irányába
ta|á|hatÓ Tormafo|de.

, za|aegerszeg fe|ó| Lenti irányban
\ Szécsiszigeten keresztÜ|
.ilL. jutunk e|Tormafo|dére.

\és


