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Még kedvezőbb internet a HIR-SAT-tól 
minden régi és új Ügyfelünknek!

30 megás internet havi   

         3.150 Ft-ért.*

* Részletek az ügyfélszolgálaton.

www.hirsat.hu

– minőségi magyar -,
–  prémium olasz konyhák
–  egyedi szín- és formavilág
–  3D látványtervek saját 

elképzelés alapján
– AEG, Elektrolux konyhai gépek
– BLANCO mosogatók, csaptelepek
–  edzett üveg vagy Lechner hátfalak  

csempe helyett

Tisza konyha az Ön elképzelése szerint!
27 év tapasztalattal • Alapítva 1991.

Keszthely, Tapolcai út 58.
Tel.: 83 510 056 

Mobil: 30/ 527 3619
E-mail: plaskft@gmail.com

www.konyhastudio-tisza.hu

Nyitva tartás:
H-P.: 9.00-17.00 • Szo.: 8.00-12.00

AZ ÉN ANYÓSOM: FINOMAT, JÓT, FRISSET!
„A TUDÁST AZ ISKOLÁBAN, A TAPASZTALATOT A MESTEREINKTŐL SZEREZTÜK MEG, AZ ÍZEKET ÉDES- ÉS NAGYANYÁINKTÓL VETTÜK ÁT. KÖSZÖNET NEKIK ÉRTE. 
DE AZ ANYÓSUNK AZ, AKI MINDEZT FELÜGYELI!” – FOGALMAZOTT ELÖLJÁRÓBAN EGYFAJTA MOTTÓKÉNT AZ ÉTTERMET VEZETŐ KÉT MESTERSZAKÁCS, SZŰCS 
ATTILA ÉS DÉNES GYÖRGY.

– Úgy gondoltuk, nem szabad egynek 
lenni a sorban, ki kell tűnni a többiek 
közül.  Megszületett az ötlet: nem szeret-
nénk teljesen szakítani a múlttal, mégis 
korszerű, igényes vendéglátóegységet és 
gasztronómiát fogunk létrehozni. A haj-
dani csárda helyén ma már egy teraszos 
önkiszolgáló étterem várja rohanó éle-
tüket élő vendégeit egy gyors és ízletes 
ebédre. 2014-ben megnyílt az étterem – 
idézték a kezdeteket. – Nem megváltani 
szeretnénk a világot a vendéglátásban, 
hanem csak egy kicsit jobbá, szebbé s 
főleg finomabbá tenni. Nem felejtjük el 
a szűkebb hazánk ízvilágát, hisz ebben 
élünk, ezt tudjuk, ezt fogyasztjuk mi is, 
de semmi újnak sem vagyunk az ellen-
zői, sőt! Használjuk és alkalmazzuk az 
új technológiákat és alapanyagokat 

is, minden lehetőségünk megvan 
rá, mivel „két” éttermet viszünk 
egyszerre. A gyorséttermünkben 
a naponta megújuló választékban 
szinte rá vagyunk kényszerítve, 
hogy mindig valami aktuálisat, 
újat, frisset tudjunk elkészíteni és 
tálalni. Míg az étterem másik fe-
lében ugyanebben a szellemben 
készülnek a regionális és magyar 
konyha jellegzetes ételei a nemzet-
közi trendeknek megfelelően.
Zala és a Balaton-felvidék jelleg-
zetes ételeit, fogásait bújtatják egy 
kicsit más köntösbe, nem elru-
gaszkodva gyökerektől. A gyors-
étteremben napi szinten változó 
ajánlatokból mindenki a saját ízlé-
se szerint válogathatja össze menü-

jét, nincsenek 
korlátok, hogy 
ki  mit  mivel 
szeretne fogyaszta-
ni. A vendég szinte 
rá van kényszerítve a 
látványtól és a válasz-
téktól, hogy ne csak a 
rég berögződött páro-
sításokban fogyassza 
el kedvenc étkeit, ha-
nem kipróbáljon va-
lami újat, szokatlant, 
amire azt mondja, ezt 
sem gondoltam volna. 
Vendégkörük nagyon 

változatos, a helyi ismerősöktől kezdve 
a gyógyulni vágyó kúravendégeken ke-
resztül a turistákig Európa minden náci-
ója betér hozzájuk. 
– A jövőképünk egyszerű: finomat, jót, 
frisset, olyant, amit mi is szívesen fo-
gyasztunk. Egy hely, két étterem, több le-
hetőség! A tudást az iskolában, a tapasz-
talatot a mestereinktől szereztük meg, az 
ízeket édes- és nagyanyáinktól vettük át. 
Köszönet nekik érte. De az anyósunk az, 
aki mindezt felügyeli! – tették hozzá mo-
solyogva.
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Özönvíz volt, de az élet nem állt meg…
AMELLETT, HOGY AZ ŐSZ JÓL INDULT, SZÁMOS BERUHÁZÁST VALÓSÍTOTTAK MEG S INDÍTOTTAK CSERSZEGTOMAJON, AZ ŐSZI IDŐJÁRÁS OKOZOTT – FINOMAN 
SZÓLVA – KELLEMETLENSÉGEKET A NAGYKÖZSÉGNEK.

Bartha Gábor polgármester elöljáróban 
hangsúlyozta: az iskolában 220, az óvo-
dában 120, a mini bölcsődében pedig hét 
gyermek kezdte meg a tanévet.
– Az idei tanév azért is volt különleges 
a település életében, mert át-
adtuk a bölcsődét, amit a régi 
orvosi rendelő épületében ala-
kítottunk ki. Nagyon jó, hogy 
egy helyen fekszik az óvodával, 
így a gyermekek akár együtt is 
tudnak játszani. Mindeközben 
nagy erőkkel készült az új orvo-
si rendelő, mely az önkormány-
zat által félkészen megvásárolt 
házban kapott helyet. A vételár 
és a felújítás összesen mintegy 
negyvenmillió forintba került, 

mindezt önerőből finanszíroztuk. Ehhez 
hozzá kell tennem, hogy a régi épületet 
mindenképpen fel kellett volna újíta-
nunk, nem kevés pénzért. Így most egy 
új és modern rendelőt kereshetnek fel a 
betegek. Az épület minden elvárásnak 
megfelel, világos, kényelmes, s elkülönít-
hetők a részlegei a védőnői szolgálattól 
a vizsgálóhelyiségekig. Új bútorokat is 
vásároltunk. A rendelő egyébként szep-
tember 10-től már működik, ám a külső 
homlokzat színezése még várat magára. 
Úgy tervezzük, hogy az áprilisi egészség-
nap alkalmával avatjuk majd fel hivata-
losan.
Szeptember negyedike nem volt egy jeles 
nap Cserszegtomaj történetében, a falut 
„megütötte” a hatalmas esőzés. A tomaji 
területen az özönvíz miatt több kilométe-
ren járhatatlanná váltak az utak, a Csóka-
kői-patak hídját pedig egyszerűen elvitte 
az áradat. A pótlásnak nekiálltak, nyolc-
millió forintos ráfordítással járhatóvá tet-
ték az utakat.
– Önerőből nem tudnánk mindent 
helyreállítani, a szakemberek felmé-
rése alapján mintegy kétszázmilliós kárt 

okozott az özönvíz. Beadtuk a vis maior 
pályázatot, melynek harminc százalék az 
önereje. Egyébként a híd tervei már elké-
szültek, ahogy az utak vonatkozásában is 
készen állnak a tervek. A Belügyminisz-

tériumban elkezdődött a pályázatok fel-
dolgozása, optimistán várjuk a választ. A 
helyreállítási munkálatok tavasszal kez-
dődtek, azoknak a technológiai alkalma-
zások miatt idén már nem lehet nekiáll-
ni. S hozzá kell tennem azt is, hogy nem 
kis munkáról van szó, az utak felújítása 
mintegy százhúszmillió forintos 
projekt. Kétségtelen, s magam is 
tisztában vagyok azzal, hogy a híd 
is nagyon hiányzik a napi közle-
kedésben, de ideiglenesen nem 
tehetünk semmit, hiszen szigorú 
előírások vonatkoznak arra, hogy 
milyen módon lehet megoldani 
az átjárást. Bízom benne, hogy az 
engedélyezést követően gyorsan 
elkészül majd az új híd, s visszaáll 
az eredeti rend. Ennek érdekében dolgo-
zunk.
S bár Cserszegtomajon az ősz eddigi he-
tei az esőzés okozta teher „cipelésével” 
zajlottak, az előre meghirdetett prog-
ramok nem maradtak el. Vagyis az élet 
nem állt meg.
– Sikeresen lezajlott a tradicionális szüre-
ti fesztivál, ekkor avattuk a bölcsődét és az 

új falukaput a várvölgyi útnál. A rendez-
vény sokakat vonzott, s jó hangulatú volt. 
Ismét sor került a Cserszegtomajfutásra, 
melyre nagy létszámban neveztek a spor-
tolni vágyók. Történt ez annak ellenére, 
hogy az időjárás nem volt túl kegyes hoz-
zájuk. Ezt követően ismét a futásé volt a 
főszerep, akkor az ultrafutás következett. 
A létszámból következtethetünk arra, 
hogy ennek a rendezvények is lesz jövője. 
Október elején rendeztük meg a hagyo-
mányos idősek napi rendezvényünket, 
közel kétszáz meghívottal. A Cserszeg-
tomaji Polgárőr Egyesület csapatépítő 
kirándulást szervezett, október 23-án 
pedig a Szabó István Általános Iskola 
diákjaival együtt emlékeztünk 1956-ra. 
A Cserszegi búcsú napján méltó ünnep-
séget szervezett a Rózsafüzér királynője 
templom egyházközössége, ekkor avat-
ták fel a templom új orgonáját.
Bartha Gábor az elkövetkezendő időszak 
tennivalóival kapcsolatosan elmondta: 
tovább szeretnék szépíteni a közterüle-
teket, így a posta épülete előtti teret és 
az ottani gyalogutat. Hamarosan húsz 
napelemes lámpatestet is kihelyeznek a 
településen, s készülnek a téli közlekedés 
segítésére. A síkosságmentesítő anyagok 
tárolására új helyet alakítottak ki. Van-
nak tennivalóik a települési hulladék-
gyűjtéssel kapcsolatosan is.
– S természetesen lesznek további ren-
dezvényeink is. A novemberi ülésünkön 
hagyományosan köszöntjük az idén szü-

letett kisgyermekeket. Öröm, hogy évek 
óta sok gyermek születik a településen, 
idén előreláthatólag 27 lesz e szám. No-
vember első hétvégéjén tartjuk a kolbász-
töltő versenyt, nem marad el a Márton-
napi lampionos felvonulás, a kisállat- és 
galambkiállítás, s természetesen az ad-
venti hétvégék is méltó módon zajlanak 
majd Cserszegtomajon.

Fejlesztések a jövőnek – kultúra a léleknek

ALSÓPÁHOKON FOLYAMATOS ÉS TÖRETLEN A FEJLŐDÉS, A TELEPÜLÉS VEZETÉSE SZERINT EZ AZ 
EGYEDÜLI ZÁLOGA ANNAK, HOGY A HÉVÍZ- ÉS KESZTHELY-KÖZELI ÜDÜLŐFALU VONZÓ LEGYEN ÉS MA-
RADJON A FIATALABB GENERÁCIÓ SZÁMÁRA, ÉS FENNTARTHATÓ LEGYEN A KÖZSÉG LÉLEKSZÁMÁNAK 
NÖVEKEDÉSE.

Czigány Sándor, Alsópáhok vezetője 
mindig is fontosnak tartotta a pályázat 
útján történő lehetőségek megragadását, 
az azokból történő építkezést, szépülést. 
A település polgármestere az önkor-
mányzat legfrissebb terveiről, illetve épp 
megvalósuló beruházásairól tájékozta-
tott minket.
– November hónapban kezdődik táj-
házunk felújítása a falu központjában, 
szemben a hivatallal, a helyitermék-bolt 
mellett. A projekt egy műemlék épü-
let rekonstrukcióját, bővítését jelenti, és 
az ingatlan eredeti profiljába illeszkedő 
funkciót kap a jövőben. A munkálatok 
a tervek szerint 2019 nyarára fejeződnek 
be. Szintén a jövő év nyaráig tervezzük 
lebonyolítani az önkormányzati hiva-
tal épületének korszerűsítését, valamint 
az iskola komplexumának energetikai 
felújítását, mindkettőt pályázati forrás-
ból. Az általános iskola nagyon aktív és 
elhivatott szülői munkaközössége ösz-
szefogott az iskola és a falu vezetésével, 
és közösen létrehoztak az iskola udvarán 
egy új játszóteret, amit a tanév elején már 
birtokukba is vehettek a lurkók. Alsó-
páhok település Sármellék felőli végén, 
a Kossuth utca folytatásában tervezé-
si fázisban van kb. 120-130 építési telek 
szennyvízcsatornázása. A beruházást az 
önkormányzat koncessziós díjbevételből 
kívánja finanszírozni.
– A falu Hévíz felőli részén elhelyezkedő 
sportcentrum is folyamatos fejlődésben 
van. A földmunkákat nemrég fejezték be. 
Milyen fejlesztésen dolgoznak itt?
– A befejező fázisában van egy 100x54 
méteres labdarúgó-edzőpálya TAO-
pályázatból történő kialakítása, közvetle-
nül a centerpályánk alatt. Beépített öntö-
zőrendszert kapott, most épp a füvesítése 
zajlik. A rövid távú tervek között szerepel 
egy atlétikai pálya kialakítása a testneve-
lésórák megtartását segítve, igazodva az  
általános iskola igényeihez. Mindezek 
mellett fontosnak tartom megemlí-
teni, hogy Alsópáhok helyben elérhető 
szolgáltatásainak köre is folyamatosan 
gyarapodik a turisztikai vonzáskör-

zet fejlődésének és a helyi, környékbeli 
vállalkozásoknak köszönhetően is. A 
közelmúltban, sok-sok év után újra meg-
nyitotta kapuit az egykori Becsali csár-
da – ma Sziklakert étterem néven várja 
a vendégeket. Így – a Páhok vendéglő és 
Az én anyósom étterem mellett – már há-
rom működő vendéglátóipari egység csa-
logatja a turistákat és a környékről betérő 
vendégeket egyaránt. A több mint két 
évtizede, egyre nagyobb kihasználtsággal 
működő, és napról napra bővülő Kolping 
Hotel mellett elhelyezkedő Árnyas la-
kópark is gyors ütemben kezd megtelni 
élettel, és a Solar Camping is hamarosan 
megnyitja kapuit, a tervek szerint üdü-
lőfaluként. Hévíz és Alsópáhok között, 
a Spar áruház alatti területen benzinkút 
fog létesülni, amely – kiegészülve az idén 
szeptemberben sportpályánk mellett 
kialakított elektromos töltőállomással – 
lehetővé teszi majd, hogy Alsópáhokon 
belül az összes létező üzemanyagtöltési 
lehetőséget igénybe lehet venni a jármű-
vek használói számára. Az Alsópáhokon 
megvalósult legfrissebb fejlesztés a Ma-
gyar Közút beruházásában készült el, 
melynek keretében a keszthelyi hármas 
elágazástól a postáig, mintegy 1100 mé-
ter hosszúságban kapott a község főutcá-
ja új kopóréteget. A tulajdonos és kivite-
lező Magyar Közút vállalása szerint 2019 
második felében a hiányzó 550 méteres 
szakasz is felújításra kerül.
– A település híresen gazdag kulturális és 
civil élettel bír. Mik a legújabb történések 
ezen a területen?
– A helyi civil szervezetek, kisközössé-
geink rendkívül aktívak, sőt, kezdemé-
nyezőek, minden kulturális, szabadidős 
megmozduláson képviseltetik magukat, 
részt vesznek programjainkon. Művelő-
dési házunk színes rendezvénykínálatá-
ból átlagban minden hétre jut legalább 
egy esemény, így, azt gondolom, minden 
korosztály, réteg megtalálhatja az érdek-
lődésének megfelelő programot. A kö-
zelmúltban láttuk vendégül a település 60 
év feletti lakosait az Aranykorúak Napja 
elnevezésű rendezvényünkön, amelyet 

minden évben a Vöröskereszt helyi szer-
vezete bonyolít le Kiss Józsefné vezetésé-
vel. Zenés-műsoros esttel és vacsorával 
kedveskedtünk idős lakosainknak idén 
is. A zene világnapja alkalmából min-
den évben igyekszünk a zeneművészet 
gazdagságát, sokszínűségét egy új műfaj 
megjelenítésével bemutatni. Idén – a he-
lyi általános iskolások énekes és hangsze-
res produkcióin túl – a sanzon zsánerét 
hozta el nekünk Merics Nikolett énekes-
nő, nagy sikert aratva. A hungarikummá 
válás küszöbén álló höveji csipkét mutat-
tuk be néhány hete településünk lakói-
nak. A Győr-Moson-Sopron megyei kis 
falu öröksége a varrt csipke, mely a fél 
világot bejárta eddigi másfél évszázados 
történelme során. Az alsópáhoki tárlaton 
a csodás csipkék mellett a helyi kézimun-
kaszakkör legújabb munkái is láthatóak 
november elejéig. A községben élő fiata-
lokat minden évben megmozgatjuk egy 
önkéntes faluszépítő akció keretében, 
amely a 72 óra kompromisszum nélkül 
elnevezésű országos kampányhoz kap-
csolódik. A történelmi egyházak össze-
fogásából létrejött kezdeményezés több 
mint egy évtizedes múltra tekint vissza, 
Alsópáhok tenni akaró lakói idén hete-
dik alkalommal vettek benne részt. Az 
1956-os forradalmi eseményekről tartott 
ünnepi megemlékezésünk a művelődési 
házban, majd a koszorúzás a tavaly fel-
avatott emlékműnél zajlott le. Az 1956 
– A szabadság kapuja nevű alkotás 2017 
ősze óta méltó helye a forradalom hősei 
előtti főhajtásnak. Művelődési házunk az 
eddigiekhez hasonlóan az év hátralévő 
részében is sokszínű programkínálattal: 
előadásokkal, ünnepi műsorokkal, gyer-
mekprogramok sorával várja a látoga-
tókat, amellett, hogy több mint tucatnyi 
szakkör, sportolási lehetőség és rendsze-
res foglalkozás is nyitott a helyiek és kör-
nyező települések lakói számára is.

Alsópáhok legfrissebb eredményei
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Deák Ferenc előtt tisztelegtek
Születésének 215. évfordulója alkalmából Deák Ferenc egykori otthonánál, közismert nevén a Deák-kúriánál tartottak megemlé-
kezést Kehidakustányban. Az eseményen részt vett Trócsányi László igazságügyi miniszter is. A „haza bölcse” tiszteletére rendezett 
ünnepséget a helyi óvodások és iskolások rövid műsorokkal színesítették.

Lázár István, Kehidakustány polgármestere 
meghívására Trócsányi László igazságügyi 
miniszter is részt vett a kehidakustányi De-
ák-kúriánál tartott ünnepségen. A szónoki 
feladatot Magyar Károly, a Zala Megyei Bí-
róság nyugalmazott elnöke, a Deák Ferenc 
Hagyományőrző Alapítvány kuratóriumá-
nak tagja töltötte be. Lázár István hangsú-
lyozta: az előtt az épület előtt állnak, ahol az 
ezernyolcszázas évek közepén történelmi jelentőségű döntések 
születtek. „46 évig volt otthona ez a kúria, itt élte életének a na-
gyobb részét, és itt voltak azok a történelmi jelentőségű pillana-
tok, amikor annak idején a kiegyezés volt. 170 évvel ezelőtt üd-
vözölték Deák Ferencet mind igazságügy-minisztert itt, most 
pedig szintén egy igazságügyi miniszter fog ünnepi köszöntőt 
mondani. Ha pedig Deák Ferenc nevét valaki meghallja, akkor 
tudni fogja, hogy Kehida hol van” – tette hozzá a polgármester.
Trócsányi László igazságügyi miniszter beszédében így fo-
galmazott: „Deák Ferenc egy európai kitekintésű ember volt, 
aki Magyarországot tágabb összefüggésbe helyezte el, és olyan 
munkásság fűződik a nevéhez, amiről azt gondolom, hogy 

mérföldkő volt Magyarország történeté-
ben.” A miniszter szerint a haza bölcseként 
is aposztrofált elődje rendkívüli személyiség 
volt. „Nem egyéni karrierre törekedett, ha-
nem az ország érdekeit tartotta szem előtt. 
Lehetett volna miniszterelnök – de nem kí-
vánt miniszterelnök lenni. Ha kellett, akkor 
visszavonult, és a távolból tudott meghatáro-
zó személy lenni. Nekem az irodámban Deák 

Ferenc festménye van, vele szemben ülök, és azt gondolom, 
hogy amikor az ember jogszabályt alkot, akkor mindig eszébe 
jut az a miniszter, aki felépítette ezt az igazságügyi minisztériu-
mot 1848-ban” – mondta el a miniszter.
A miniszter ünnepi megemlékezését követően a helyi általá-
nos iskolások, óvodások adtak elő verses, zenés műsorokat. Az 
ünnepséget napra pontosan az egykori igazságügy-miniszter 
születésének napján, annak kétszáztizenötödik évfordulóján 
tartották. Az iskolások színes műsorát követően Deák Ferenc 
szobránál koszorút helyezett el Lázár István és Trócsányi Lász-
ló, továbbá több helyi vezető, valamint az igazságügyi terület 
képviselői is tisztelegtek Deák Ferenc előtt.

Vindornyaszőlős, a túrázók fellegvára
VINDORNYASZŐLŐS A BAKANCSOSOK EGYIK 
FELLEGVÁRA. A CSODÁLATOS TERMÉSZETI 
ADOTTSÁGOKKAL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSEN 
JELENLEG HÁROM TANÖSVÉNY TALÁLHATÓ.

A faluból a hegyre felvezető Buruczki tan-
ösvény, a település ökológiai játszóterétől 
Vindornyafok irányába a Vindornya-
csatorna vonalát követő Vidra tanösvény, 
és a Kékperjés tanösvény szintén nagy 
élményt kínál a természetbarátok számá-
ra. A Vindornya-láp szintén egyedi, azt 
néhány éve állították helyre.
– Aki a természetet kedveli, érdemes el-
látogatnia Vindornyaszőlősre – fogalmaz 
Tálos Zoltán polgármester. – A falu egy-
fajta kiindulópontja a túráknak, innen 
minden elérhető, ami a környék látni-
valóival, a Kovácsi-heggyel kapcsolatos. 
Ráadásul idén sikerült részben felújítani 
az önkormányzat tulajdonában lévő egy-
kori erdészházat, melyből a későbbiek-
ben turistaszállót szeretnénk kialakítani. 
Szükség van, lesz rá, hiszen a települé-
sünkön egyre több a turista.
S hogy a vendégek mit is láthatnak a 
faluban és környékén? Nos, széles a kí-
nálat. A Kovácsi-hegy kétszáz méter 
hosszú bazaltutcája páratlan földtani 

képződmény, benne lakásokra emlékez-
tető barlangokkal, hasadékokkal. A vul-
kanikus kőzet a lazább altalaj süllyedése 
miatt, megrepedezett, és monumentális 
bazaltoszlopok, hasadékok keletkeztek. 
A sziklafolyosónál található Vadlány-lik 
barlang kapcsán sok legendát ismernek a 
helyiek. Ezek közül az egyik: „A legenda 
szerint egy szép leány szerelmes lett egy 
szegény legénybe valahol a Kovácsi-hegy 
környékén. Mikor a lány szülei rájöttek 
erre, mindent megtettek, hogy megaka-
dályozzák a frigyet. Örömöt színleltek, 
és felbíztatták leányukat, hogy hívja csak 
meg hozzájuk választottját vendégség-
be. A leány szíve repesett az örömtől, 
amikor végre bemutathatta kedvesét. A 
galád szülők azonban addig kínálgatták 

a legényt borral, míg az alaposan felön-
tött a garatra. Mámoros állapotában a 
gazda hívta, hogy bemutatja az istállót 
és a gazdaságot. Az istállóban azonban 
már zsandárok várták, akik az apa ké-
résére megölték a legényt. Amikor a 
lány ezt megtudta, szinte beleőrült nagy 

fájdalmába, és elmenekült otthonról. 
Soha nem látták többé, csak a falubéliek 
hallottak néha éjszakánként a fák közül 
szomorú leányéneket.” A Vadlány-lik 
barlang a bazaltutcával egy időben ke-
letkezett. A kibillenés és a suvadás moz-
gása következtében a bazaltutca árkával 
párhuzamos és arra merőleges repedé-
sek jöttek létre. Egy ilyen, a bazaltutcá-
ra merőleges repedés nyomán született 
meg a Vadlány-lik barlang. Számos ál-
lat talált itt lakó- és búvóhelyet, melyek 
közül talán legérdekesebbek az éjszaka 
aktív denevérek. A szoba vakkürtje alatt 
felhalmozott guanó jelenlétük bizonyí-
téka. E barlang különleges helyet foglal 
el a környék barlangjai sorában, mert 
méretei, beosztása, „komfortos hatása” 

alkalmassá tehették, még ha időszakosan 
is, hogy emberi lakóhelyül is szolgáljon. 
Utoljára a német megszállás alatt hasz-
nálták, majd később, Rákosi Mátyás be-
szolgáltatási rendszere alatt a környéken 
élő parasztok terményeiket rejtették itt el. 
Népi elnevezései: Vadlán-lik, Vindornya-

szőlősi Vadlánlik, Savanyú Jóska 
tanyája, Savanyú Jóska barlangja 
mind arra utal, hogy bizonyosan 
akadtak, akiknek hosszabb-rövi-
debb időre hajlékul szolgált.
Kitűnő túraútvonalat és csodá-
latos, egyedi látnivalót kínálnak 
Vindornyaszőlős mellett, a Ková-
csi-hegy nyugati peremén az egy 
kilométer hosszú bazaltfolyosó 

5-15 méter magas oszlopai, a barlangok 
és különböző üregek érdekes morfológiai 
képződményei. Megközelíthető Vindor-
nyaszőlős felől, a nagy kőbányán keresz-
tülhaladva. Az 1999 májusában megnyílt 
hat kilométer hosszú természetvédelmi 
tanösvény érint minden fontos természe-
ti értéket, és bemutatja a térség növény- 
és állatvilágát. A hegy tetején a lápos Ra-
kottyás-tavak ritka állatok és növények 
élőhelyei. Ritka jelenségnek számítanak 
és ezért érdekes látnivalók a bazaltfolyo-
só és az álkarsztos jelenségként számon 
tartott bazaltdolinák, melyek mélyedé-
seiben apró tavacskák húzódnak meg. 
A több száz méter hosszú bazaltfolyo-
sókban igen érdekes, mediterrán jellegű 
moha- és zuzmóvegetációk találhatók.

A VÜZ Nonprofit Kft. a keszthelyi Városi strandon található 
üzlethelyiségeire bérlőt vagy egyéb 

hasznosítási lehetőségre vállalkozót keres. 
Érdeklődni a csendes.antal@khvuz.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 30 436 2963 telefonszámon lehetséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. értékesítésre, illetve bérbeadásra 
meghirdeti a keszthelyi északi iparterületen, a 

Csapás út 15. szám alatt található közművesített ingatlanát. 
Érdeklődni a molnar.mihaly@khvuz.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 30 436 2957 telefonszámon lehetséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. a Keszthelyi Városi Piacon található 23 m2 

alapterületű, kereskedelmi célú üzlethelyiségére bérlőt keres. 
Érdeklődni a jantasz.ferenc@khvuz.hu e-mail-címen, 
illetve a +36 30 300 8031 telefonszámon lehetséges.

A VÜZ Nonprofit Kft. 
értékesítésre meghirdeti 

a keszthelyi Libás 
strandon található 94 m2 
alapterületű üzlethelyiségét, 
98 m2 terasszal.  
Az üzlet önálló helyrajzi 
számmal, főmérőkkel  
rendelkezik.  

Érdeklődni a  
titkarsag@khvuz.hu  
e-mail-címen, illetve  
a +36 83 515-330-as  
telefonszámon  
lehetséges.
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Kehida Termál
Gyógy- és Élményfürdô, HotelHHHH

kehidatermal.hu

8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.

E-mai l : sales@kehidatermal.hu

Tel. : +36 83/534-503

Minden nap 17 órától kedvezményes jegyárakkal!

Wellness kalandok a Kehida Termálban
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HOME CENTER ÁRUHÁZ
8360 KESZTHELY, Tapolcai út 53.
( 06 30 525-3683

HOME CENTER ÁRUHÁZ 
8900 ZALAEGERSZEG, Balatoni út 12. 
(  06 30 926-2362 

www.butoroutlet.com
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119.990 Ft 149.990 Ft
199.990.- helyett 158.300.- helyett 

Csak a készlet erejéig!
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AJÁNLATUNKRAKTÁRRÓL 

          AZONNAL!

Compact 
szekrénysor 

320 x 210 x 52 cm, 
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Járdaépítés, sikeres pályázatok és özönvíz
MOZGALMAS ÉVE VOLT KARMACSNAK EDDIG. JÁRDÁT ÉPÍTETTEK, TÖBB PÁLYÁZATOT NYERTEK, ÁM TÖRTÉNTEK NEM KÍVÁNATOS DOLGOK IS, PÉLDÁUL AZ 
ESŐZÉS OKOZTA ÖZÖNVÍZ, MELYNEK KÖVETKEZMÉNYEIT – A MEGELŐZÉST IS BELEÉRTVE – PRÓBÁLJÁK ELTÜNTETNI.

Kelemen István polgár-
mester elmondta: a Kisfa-
ludy utca járdáinak felújí-
tása a végéhez közeledik. 
Előreláthatóan november-
ben sikerül befejezni a fel-
újításokat. A szeptemberi 
vis maior károk szakértői 
felmérését követően a kár-
igény 8,5 millió forintra 
módosult. A támogatásra 
a pályázatot benyújtották. A zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatására benyújtott, nyertes pályáza-
tuk megvalósítása elkezdődött. A tervezett befejezés 2019 már-
ciusa. A fejlesztés során az egyik legforgalmasabb hegyi út lesz 
felújítva, valamint egy, az önkormányzat tulajdonában lévő te-
rületen őshonos gyümölcsöst alakítanak ki. Az óvoda felújítása 
várhatóan december hónapban befejeződik. 
– A Területfejlesztési Operatív Program keretében megvaló-
sítandó „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhíváshoz 
(TOP-5.3.1-16) konzorciumban benyújtott kérelmün-
ket pozitívan bírálták el. A pályázat címe Közösségfejlesztés 

megvalósítása Rezi, Karmacs és Vindornyaszőlős településeken. 
A támogatás révén mindhárom településen több évre szólóan 
változatos programok megvalósítása válik lehetővé – mond-
ta. – Támogatást nyertünk továbbá az EFOP-1.5.2-16-2017-
00003 azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Tá-
tika-Rezi régióban címen, Gyenesdiás, Karmacs, Rezi, Vállus, 
Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Zalaszántó települések 
konzorciumában benyújtott pályázatban. A projektben külön-
féle közösségi programok, képzések valósulnak meg, illetve 
lehetőségünk nyílik az IKSZT-ben kisebb felújítás elvégzésére, 
valamint eszközbeszerzésekre.
Hozzátette: 2019-ben testvértelepülési találkozót szeretnének 

tartani, erősítve az együtt-
működést és a kulturális 
kapcsolataikat. 
– Az ausztriai Lichtenau és 
az erdélyi Csíkszentsimon 
testvértelepüléseinkről 
érkező vendégeinket fo-
gadnánk. A programokat 
pályázati támogatásból 
szeretnénk megvalósítani 
– mondta Kelemen István.

INFO: Vonyarcvashegyi
Turisztikai Egyesület
és Tourinform Iroda

30/380-6690
info@vonyarcvashegy.hu
www.vonyarcvashegy.hu

VONYARCVASHEGYI

KOLBÁSZOLÓ
Disznótoros és Kolbásztölto Verseny november 17.

Vonyarcvashegy,
Rendezvénytér
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  “Az ara Fusion4 
  cipo szuper kényelmes,
 még egész napos viselet 
 után is. A megjelenése
  modern és divatos!
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Ula, blogger
@blog4over40
Németország

˝

ara SHOP Hévíz • Erzsébet királyné utca 8.

Textreklám:
• Balatoni Krónika
• Képújság

Médiaspot:
• Műsortámogatás
• Főműsoridős reklámblokk
• Képújság

Hirdetési kreatív:
• Balatoni Krónika
• Balatoni Régió
• Képújság

TV

E-mail: marketing@tvkeszthely.hu
Telefon: +36 (30) 927-0003 • +36 (70) 423-8833

     Júniustól két  
választott felülethez     

 egyet mi adunk 
       ajándékba!

Ez az ajánlat 

Önnek
(az Ön vállalkozásának) 

szól, ha a 
minőséget 
meg szokta 
fizetni!

Hogy semmiről le ne maradjon,  
és az Ön ajánlatáról se maradjon le senki!

 

Sármelléki ősz
Sármelléken a nyári szezont követően az ősz sem telt unalmasan, számos program vár-
ta a lakosságot és vendégeket.

Horváth Tibor polgármester elmondta: 
ismét megrendezték a Hagyományok 
Őszi Fesztiválját, melynek keretében 
szüreti felvonulás, főzőverseny, számos 
gyermekfoglalkozás, egészségmegőrző 
program, kulturális műsor várta az ér-
deklődőket. A programon jelen voltak az 
erdélyi testvértelepülés, Csernát képvise-
lői is. 

Sármelléken október 20-án rendezték 
meg az immár hagyománnyá vált Arany-
korúak napját. Az ÁMK színpadán fel-
lépett a Tüskevár néptáncegyüttes vala-
mint Mrahovics Emil népdalénekes és 
kísérete. Őket megelőzte Horváth Tibor 
polgármester és Bereczky Szilárd ünnepi 
köszöntője. Ezen a napon köszöntötték a 
jubiláló véradókat településünkön, mely-

nek támogatója a Zala Megyei Vö-
röskereszt és a Keszthelyi tagszerve-
zet. A műsorokat követően minden 
megjelentet vendégül látták egy 
vacsorára. A rendezvény megvaló-
sulásában a helyi nőklubos csapatok 
működtek
-Ötödik esztendeje, hogy megren-
dezzük a „Tökügyes” hetet, melybe a 
szülőket is bevontuk – tette hozzá a 
polgármester. - Fő témája az  egész-
séges élet, mozgás, étkezés, mese 

szerepe, mint lelki táplálék. A szülők na-
gyon aktívak voltak már hetekkel előtte. 
Pályázatot írtak ki őszi dekorációra mely 
szintén nagyon jól sikerült, hiszen a szü-
lők nagyon lelkesek voltak. A hét zárása 
a lámpás felvonulás ahol idén a Lángoló 
Leguánok (tűzzsonglőrök) is színesítet-
ték az estét.
A programok sora az adventtel folytató-
dik a településen. 
Az adventi vásárt december 15-én, szom-
baton, a déli óráktól tartjuk az ifjúsági 
tábor udvarán. Kulturális műsorok lesz-
nek, forral borral, teával, sült gesztenyé-
vel. Jótékonyságú vásár lesz, az iskolások 
javára. 16.00 órától a templomban Kudlik 
Júlia és Szvorák Katalin Várakozás című 
adventi műsorát láthatják az érdeklődők.
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November 23. (péntek) 18.00
Balaton Színház 
Távcső – Mozipótló Filmklub
FUNNY GAMES

November 23. (péntek) 18.00 
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
PTE KAMARAKONCERT

November 23. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
DUMASZÍNHÁZ: KIS EMBER NAGY GONDDAL JÁR
Dombóvári István önálló előadása
Vendég: Bellus István

November 24. (szombat)18.00 
Helikon Kastélymúzeum, tükörterem
ZENE HATÁROK NÉLKÜL…
Fellépők: keszthelyi Helikon Kórus és vendégei

November 28. (szerda) 18.00
Balaton Színház
Nyitott szemmel: A TEREMTŐ ZENEI ARCA
Előadó: Hintalan László János zenetanár

November 29. (csütörtök) 14.00; 18.00
Balaton Színház
Ifjúsági bérletes előadás
SZENT PÉTER ESERNYŐJE
Zenthe Ferenc Színház

November 29. (csütörtök) 18.00 
Balaton Színház 
Páratlan Klub - MI A BARÁTSÁG?

November 29. (csütörtök) 19.30 
Helikon Kastélymúzeum 
OPERA - ÉS OPERETT KONCERT 
AZ EvENTOPERETTA TÁRSULAT előadásában

November 30. (péntek) 16.00
Balaton Színház 
TMKE - AZ ELLENTÉTEK ORSZÁGA - KÍNA
Előadó: Horváth Béláné klubvezető

November 30. (péntek) 16.30
Balaton Színház
Családkarát-kertbarát kör
EGÉSZSÉG A KERTBEN 2.
A málna és az egészség, 5 dolog, amit érdemes tudni.
Előadó: Czémán Ildikó agrármérnök

November 30. (péntek) 18.00
Balaton Színház
Nyitott szemmel
MISZTIKA ÉS ÖNAZONOSSÁG AZ ÉLETÜNKBEN
Előadó: dr. Csókay András idegsebész

November 2. (péntek) 14.00-17.00
Balatoni Múzeum
MúZEUMOK ŐSZI FESZTIvÁLJA
ŐSZI KIKAPCSOLóDÁS 
Családi program, kézműves foglalkozás

November 3. (szombat)
Belvárosi Múzeumok
TEMATIKUS MODELLEZŐ NAP
bemutatóval egybekötött kiállítás

November 3. (szombat) 9.00-11.00
GKMK, NépmesePont
CSALÁDI MESEFOGLALKOZÁS
Vezeti: Tóth Adél

November 4. (vasárnap) 17.00
Szent Miklós temető, kopjafa
MEGEMLÉKEZÉS
az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján
Megemlékező beszéd: Tamáska Péter történész

November 6. (kedd) 18.00
Balaton Színház
KEDD-vELEM
Vendég: DR. KOVÁCS JÓZSEF professor, emeritus

November 8. (csütörtök) 17.00-18.30
Balatoni Múzeum
MúZEUMOK ŐSZI FESZTIvÁLJA
KÖLTÉSZET KESZTHELYEN
Kötetlen beszélgetés

November 8. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház
Balaton Színház Baráti Köre
SZÍNHÁZBEJÁRÁS PINCÉTŐL A PADLÁSIG

November 8. (csütörtök) 19.30 
Helikon Kastélymúzeum
OPERA - ÉS OPERETT KONCERT 
AZ EvENTOPERETTA TÁRSULAT előadásában

November 9. (péntek) 15.45
Balaton Színház
Természetgyógyász Klub
DAGANATOS KóRKÉPEK KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁJA
20 Év TÁvLATÁBóL
Előadó: prof. dr. Bertha András a Bertha Medical Zrt. 
igazgatótanácsának elnöke

November 9. (péntek) 16.00
Balaton Színház
KESZTHELYI ÉRTÉKNAP

November 10. (szombat)
Helikon Kastélymúzeum (északi szárny)
ESKÜvŐI NYÍLT NAP

November 11. (vasárnap) 16.30
Fő tér
SZENT MÁRTON NAPI ÜNNEPSÉG
Szervező: Da Bibere Zalai Borlovagrend

November 12-17. (hétfő-vasárnap)
Balaton Színház
NÉPMŰvÉSZET HETE

November 14. (szerda) 19.00
Balaton Színház
Bérleten kívüli színházi előadás
CSINIBABA
Pannon Várszínház

November 15. (csütörtök) 17.00 
Balaton Színház
Lélektani esték
SZÜLŐK vAGYUNK… DE HITELESEK?
Előadó: Fülöp Csenge kineziológus

November 15. (csütörtök) 19.30 
Helikon Kastélymúzeum 
OPERA - ÉS OPERETT KONCERT 
AZ EvENTOPERETTA TÁRSULAT előadásában

November 16. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
HABANNA SOCIAL CLUB

November 17. (szombat) 14.00
Balaton Színház
MAGYAR BOROK MUSTRÁJA
Fellép: Vagabond Trió

November 17. (szombat)
GKMK, NépmesePont, nagyterem
15.00: CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ
17.00: APRóK TÁNCA
18.00: FELNŐTT TÁNCHÁZ

November 19. (hétfő) 19.00
Balaton Színház, színházterem
BERIOZKA TÁNCEGYÜTTES

November 20-21. (kedd-szerda) 19.00
Balaton Színház
Felnőtt bérletes előadás
Ron Hutchinson
A FORGATóKÖNYv

November 22. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház
Út a zenéhez
A BÖLCSELETI ZENEDRÁMA, A TÖBBRÉTŰ ZENEI 
JELLEMZÉS KIFEJEZÉSI TÖBBLETE

November 22. (csütörtök) 19.30 
Helikon Kastélymúzeum 
OPERA - ÉS OPERETT KONCERT 
AZ EvENTOPERETTA TÁRSULAT előadásában

November 23. (péntek) 15.45
Balaton Színház
Természetgyógyász Klub
MINDENNAPI MÉRGEINK, AMIRŐL KEvESET TUDUNK
Előadó: Szávics Gyula agrármérnök, 
a film- és médiatechnikai egyesület alapítója

2018

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! További információ: www.keszthely.hu

Ke     thely
Programok

november

Szeptember 22 - december 10.
Balatoni Múzeum
FESTŐI vILÁGOK
Vallon B. Marcelle életmű kiállítása

Október 6 - 2019. március 29.
Helikon Kastélymúzeum
A HELIKON KASTÉLY 
KORTÁRS MŰvÉSZETI 
MŰHELYÉNEK KIÁLLÍTÁSA

Október 13 - december 31.
Balatoni Múzeum
KÖRÁRKOKTóL 
A KŐFALAKIG
Válogatás az elmúlt 10 év 
Zala megyei régészeti leleteiből 

Október 18 - december 15.
Balatoni Múzeum
vIII. MŰSZAK KIÁLLÍTÁSA

Október 24 – november 13.
Balaton Színház, Kacsóh terem
ŐSZI SÉTÁK 
Mogyorósi József festmény kiállítása.

Október 30 – november 14.
Balaton Színház, Simándy terem
ÉLŐ-vILÁG 
A sepsiszentgyörgyi 
Vadon fotóklub kiállítása.

November 15 – november 30.
Balaton Színház, Kacsóh terem
NÁDUDvARI IFJú NÉPMŰvÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Kiállítók: Vancsa  Boglárka szövő, Imeli Soma fafaragó, 
Juhász Áron bőrműves.

November 16 – november 30.
Balaton Színház, Simándy terem
A TEREMTŐ ANYAI ARCA
Blaskó Sándor szobrászművész, Blaskó Marcela 
és Blaskó Kata népi kézműves nemez készítők kiállítása.

KIÁLLÍTÁSOK:

Nem kísérlet, valóság!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.keno.hu

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!

Mindennapos jelenség!

VM-KENO reminder sajto 180,3x267.indd   1 2018. 09. 19.   16:00



GasztroBalatoni Krónika

– Szervusz, Toto bácsi!
– Szia, Tiborka!
– Jöhet a szokásos?
– Kérem, persze, de nem engedem, hogy megint te fizess!
Térültem is hamar a dohányboltból, „tipli” szilvapálinkával, 

hozzá való gőzölgő feketével. „Ugyan, nem kellett volnák!” köze-
pette, örömszemekkel, szürcsölve, anekdotákkal rótta le adóssá-
gát. Fiammal, Marcival, mi is döntöttük magunkba a kilencven-
éves énektanár féldeciktől megtáltosodott frontélményeit.

– Tudjátok, hogyan járt tucatnyi bajtársam? Megmondom: az 
a babona járta, hogy ahová bomba már becsapott, oda másod-
szorra nem fog. A német fronton voltunk. Jöttek a kutya ameri-
kai repülők. Menekültünk a közeli bombatölcsérek felé, de én a 
nehéz gépfegyver miatt lemaradtam. Aztán már késő lett, mert 
már fejem felett sípoltak, szaggatták a léget a liberátorok. Elve-
tődtem, fülemre szorítottam öklömet, de inkább mint vakond, 
föld alá kapartam volna magam. A Mindenhatónak könyörög-
tem. Csattanás, dobhártyarepesztés, földindulás, izzó napalm 
hunyt pilláim alatt. Szóval, én ott több világvégét éltem egyszer-
re! Miután kiástam magam a rám zúdult rögökből és fűcsomók-
ból, idegen „táj” rémisztett: társaim gödre telitalálatot kapott, 
és kétszer akkorán tátongott. Már nem az alján, hanem körben, 
szanaszét, fákon, bokrokon, kilőtt tankok és autók oldalán, több 
„részletben” csüngtek karok, lábak és húscafatok formájában…

Toto, a máltai „mittudomén” és egyben gazdájának névadója 
szukát látván ráncigálta a mesélőt, kinek reflexe máig kifogás-
talan, mert még időben sikerült szájába mentenie a koffeines 
szilvóriumot.

– Totóka, viselkedj! Nem hozlak magammal legközelebb! – fe-
gyelmezte kedvencét, kiért ha lánya nem hozta le Pestről, erősen 
szomorkodott. Annyira, hogy kevesebbszer tette tiszteletét asz-
talunknál. Egyre apróbb léptekkel csoszogott társa után, aztán 
hogy el ne essen, nem adtak már pórázt kezébe, de ami igazán 
lesújtotta, hogy vaut sem a másik végére…

Már a kilenckor nyitó boltos lányok is megitták kapucsínó-
jukat, és sóhajtva vették célba nyolcórás „börtönüket”. Öreg 
barátunk, mint a régi szép időkben, hű társával felénk vette 
a kanyart. Istenem, nehogy utoljára tegye! – szorult belém az 
eszme, és keserű ízt éreztem nyelvemen, de ahogy törzsszékébe 
ereszkedett, egyre meszesült bennem: nem akkora vitéz az a 
zörgőcsontú sátán – mármint az idő! Jobban esett a szilvórium, 
mint neki, pedig ő itta… Csillagszórós tekintetében félévszáza-
dos élmények tolongtak, majd kastélyvárosi „polgáradandóban” 
megültek az asztalok felett. (Sokan felénk is fordultak.) Szólt 
fiam:

– Apu, Toto bácsi már tavaly ugyanezt előadta, kicsit más-
képpen… – Nekem új volt, betudván annak, hogy elmúltam 
hatvan…

A virágágyás kőperemén utcaseprők zsibongtak, s a tisztaság-
mániás szélre hagyták a folytatást. Az eladók a napellenzőket 
kurblizták. A trendi rongyokba öltöztetett macsókat és pévécé 
macákat leugratván a lépcsőkön a lúzer turisták pénztárcájára 
bízták „jelmezüket”.

– Meg aztán, tudjátok, Marcikám, hogyan babráltunk ki a 
németekkel? Nem? Akkor most elmondom: alig pelyhedzett 
állunk, mikor a nyilasok besoroztak. Puskát nyomtak kezünkbe, 

és a frontra zavartak. Mentünk Magyaróvár, Győr, aztán Hitler 
hazáján keresztül Németországba. Ott állt meg velünk a gőzös. 
Aztán gyalogoltunk, mentünk, féltünk, hiszen hát gyerekek vol-
tunk. Énekelnünk kellett elnyűtten, éhesen, szomjasan, méghoz-
zá a harci éneküket, az Erikát. A hátam borsózott a vastagcson-
túak indulójától, de hogy a széptevésről szól, s a virágruhás lányt 
köre döngicsélő méhecskékről meg a mezei virágokról?  Hogy 
ezek a szűklelkűek ilyesfélére masíroztak? Máig sem értem!

– Tanár úr! Miért nem szólt legszebb hangú diákjának? Bese-
gítettem volna – szólt oda vejem, Attila.

– Neked, te botfölű? Hiszen még apád sem volt a világon! De 
az is inkább énekelt volna, minthogy asszonyán babrál!

Az ajtóban állva, a háta mögül elővarázsolt furulyán a „Hull a 
pelyhes fehér hó”-t kezdte tapogatni, majd aztán az öreg tekinte-
téből ítélve jobbnak látta visszahúzódni a bolt homályába.

– Többet szenvedtem az ilyen zsiványoktól, mint a háborúban! 
– nevetett, és dallamba fogott. Szép virágénekbe, mely szintén 
Erika nevű lányról szólt, de itt az ősi dallam, a lágy hajlítások és 
a pentaton meglassították a járókelők lépteit. Aztán kis szünet 
után a nyeldeklőjén pálinkára cserélte a szépséges lányt.

– Szóval így cseleztük ki az übermenschet, kicsit militarizál-
tuk a dallamot, sarkossá, szögletessé tettük, és az Erikát jobban 
megnyomtuk…

– Már a dallambelit, ugye, tanár úr? – évődött újra a rossz 
diák.

– Elmenj innét, mert szekundát kapsz, mi több, ingyen sem 
kell a kávéd!

– Péter bácsi! – szóltam. Hadd vegyem magnóra az éneket, 
és telefonomat a poharak közt szlalomozva elétoltam. Az-
tán Totókát simiztem, hogy nyugton maradjon. Készségesen 
csokorba gyűjtötte a hangjegyeket, mi több, most mint tanár, 
szolmizáció szerint, kezével is prezentálta a dó, ré, mi, fá, szó, lá, 
ti, dókat, annyira, hogy le is vert egy kávéscsészét.

Örültem piszokul, hogy ilyen zenetörténeti mannával gazda-
godok, és elhatároztam, hogy mint alulírott, valamint szem- és 
fültanú, nem temetem el magamba: a helyi médiának beajánlom, 
vagy jobb híján született gonoszságom által indíttatva leírom a 
nyájas… Nektek!

A felvétel jól sikerült. Először recitálva, másodjára dallamra 
kapva vetítette elénk a felnőtt bakaruhába bújtatott, anyja búcsú-
csókját arcán vigyázó gyermekkatonát.

Este válogattam a hangrögzítőn. A vagy húsz felvételt kigyom-
láltam, maradt három, s nem volt köztük Kovács Péter nyugdíjas 
ének-zene tanár felvétele! Sebaj, legközelebb pótlom, de hiába is 
lestem hetekig a dohánybolti teraszt, se ő, sem barátja nem tette 
tiszteletét. Aztán megtudtam, hogy kórházban van, s hogy már 
nem fog kijönni, nincs magánál.

Eltűnt nemcsak öreg, szép, magyar arca, de nyoma veszett az 
utolsó élőszavas nagy háborúnak, nem leltük a fehér ölebet, s 
a kis zöld, múltszellemű sziget, hol megpihent a köznapoktól 
kifakult lelkünk, végleg elsüllyedt…

Valahogy így szólt a „germanizált” virágének: 
„…Erika!...”

Feljegyezte: 
Turi Török Tibor

Toto bácsi

Tökös-almás tekercs
Hozzávalók: 
5 dkg élesztő, 1 evőkanál cukor, 2 dl tej, 50 dg liszt, 1 tojás, 15 dkg margarin, csipetnyi só, 1 kg sütőtök, 1 nagyobb alma,  
10 dkg porcukor, 1 evőkanál méz, 1 evőkanál rum; tetejére: 1 tojás, porcukor

Az élesztőt a langyos, cukros tejben megfuttatjuk, 
majd a liszttel, tojással, a puha margarinnal és csi-
petnyi sóval lágy tésztává dagasztjuk. Két cipóba 
osztva langyos helyen a kétszeresére kelesztjük.
Eközben a sütőtököt feldaraboljuk és megsütjük. 
Az almát lereszeljük, a megsült tök összetört húsát 
hozzáadjuk, a porcukorral, a mézzel és a rummal 
simára keverjük.
A tésztacipókat deszkán ujjnyi vastag téglalappá 
nyújtjuk, a tölteléket egyenletesen ráterítjük, és 
mint a bejglit, felcsavarjuk. A tekercseket sütőpa-
pírral bélelt tepsire fektetjük, tojással megkenjük. 
Közepes lángon, 180°C-on kb. 40 perc alatt pirosra 
sütjük. Felszeletelve tálaljuk, a tetejét porcukorral 
megszórjuk.
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Keszthely, Murvás u. 3.
Stop Shop mellett
Telefon: 83/511-826
Nyitvatartás:
H-P: 8-18-ig, Sz: 8-13-ig

Diego Keszthely

SZÕNYEG • VINYL PADLÓ • LAMINÁLT PADLÓ • FÜGGÖNY • TAPÉTA

6.2.

1. Számtalan  
újdonsággal  
várjuk kedves  
vásárlóinkat!

3. 4.

1. Impala 
25-brown 
80x150cm 12.990 Ft/db, 
120x170 cm 21.990 Ft/db, 
160x230 cm 39.990 Ft/db, 
200x290 cm 62.990 Ft/db

2. Softissimo 
barna  
4 m széles   
13.999 Ft/m² 
7.999 Ft/m² 

3. Vincent  
Blackout  
sötétítő menta 
295 cm-es 
tekercsben 
3.499 Ft/m²  
(10.322 Ft/fm)

4. Kiddy szőnyeg Bunny  
80x150 cm 9.990 Ft/db, 
120 cm kör 11.990 Ft/db, 
120x170 cm 19.990 Ft/db, 
160x230 cm 34.990 Ft/db

5. Aspen  
leveles organza 
fényáteresztő 
függöny 290 cm-es 
tekercsben, 
1.699 Ft/m² 
(4.927 Ft/fm)

6. Woodstep 
Castle 16405 
öregített 
rusztikus tölgy 
AC4/10mm 
6.999Ft/m²

Már áruházunkban az új,    ingyenes õszi-téli termékkatalógus!

5.
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Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház • 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

(A 4 órás Tófürdő belépő (3 700 Ft) 5 órás benntartózkodásra jogosít.)

Hévízi Tófürdő
belépő

4+1 óra
(2018.10.01-2018.11.15.)

Helló 
ősz!

Élje át Ön is az unikális 
őszi kikapcsolódás élményét!


