
ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉN
Csodálatosan szép kenyeret sütöttek

az asszonyok a délelõtti órákban, a táj-
házban. Szépen mutatott az ünnepi asz-
talon és jól vizsgázott felszelés után
is…

A polgármesteri hivatal udvarán tar-
tott megemlékezésen Kemendy Miklós
polgármester mondott beszédet, majd
kiváló közösségi munkáért adott át
elismeréseket. Ezúttal hárman kapták
meg az oklevelet. 

Nyéki Mihályné, a település több
civil szervezetében végzett átlagon
felüli mennyiségû munkájáért, minden,
a településsel kapcsolatos építõ-szépítõ
munkában történõ aktív részvételéért.

Molnár Mária, a falu gyermekeinek
több éve folyó esztétikai neveléséért,
tartalmas, színvonalas gyermekfoglal-
kozások vezetéséért.

Hegedûs Dezsõné, játékos gyer-
mekprogramok szervezéséért, Akali
civil szervezeteiben, különösen a „Le-
vendula” Nyugdíjas Klubban kifejtett
értékes munkájáért.

A Virágos Akaliért mozgalom az
„Élhetõbb Akaliért” jelmondattal
egészítette ki céljait. Változtattak a
módszereken is. Az értékelésre meg-
alakított állandó bizottság ugyanis –
Hegedûs Dezsõ – vezetésével úgy dön-
tött, hogy az idén ne jelentkezés alapján
versenyezzenek a házak, hanem min-
den egyes Balatonakali területén lévõ
ingatlannak adják meg az esélyt az elis-
merésre – függetlenül attól, hogy tulaj-
donosa jelentkezik-e a versenyre, vagy
sem. A civil szervezetek („Levendula
Nyugdíjas Klub, Balatonakali Erdélyi
Kör Egyesület, Balatonakaliért Támo-
gatási Közalapítvány, Horgászegye-
sület) aktivistái a falut többszörösen

bejárva pontozással választották ki a
legszebbeket. 

Összesen 42 házat jelöltek meg
elõször a bizottság tagjai, majd minden
páros visszatérve ezekhez az ingat-
lanokhoz 1–10 pontig értékelte a
látványt.

A versenyt támogatói a következõk
voltak: 

Balatonakali Község Önkormány-
zata; BÜTE (Balatonakali Üdülõtulaj-
donosok Egyesülete); Horgászegye-
sület.

(Örvendetes, hogy az üdülõtulaj-
donosok egyesülete tevékeny részt vál-
lalt a lebonyolításban és a díjazásban is.
A falu és az üdülõk együttmûködése – a
fõzõversenyek és a szüreti közre-
mûködés után – ismét egy újabb elem-
mel gazdagodott.)

A bizottság 5 házat jutalmazott,
újabb 5 ingatlant pedig elismerõ okle-
vélben részesített a következõk szerint: 

I. Pántlika u. 28. – Éder Vilmos, II.
Pántlika u. 9. – Obermayer Gyula,
III. Hóvirág u. 39. – Csereklyei
János, IV. Római u. 14. – dr. Szabó
István, V. Búzavirág u. 8. – Pintér
Kálmán

Oklevelet kaptak: Pacsirta u. 1.
(Czaun István), Gyöngyvirág u. 14.
(Heuschmidt Sándor), Liliom u. 9/a
(Vida István), Berek u. 8. (Sebestyén
Gyuláné), Kutirét u. 4. (Geiger
Erzsébet).

Újszerû jutalmazási módot is válasz-
tottak. 

A díjazottak vásárlási utalványt kap-
tak, amelyet egy közeli kertcentrum-
ban lehet beváltani – 2010-re ké-
szülõdve…

„Álmodja hazát magadnak!” Ezt a

címet viselte a Dallamvilág musical-
csoport ünnepi mûsora. 

Ez a fiatalokból álló társulat –
vezetõjük Nagy Anna-mária – mindig
színvonalas, szívet-lelket gyönyör-
ködtetõ programmal szerepel. Most
sem okoztak csalódást.

Mire a mûsor véget ért, Spanicsek
Attila tárogatómûvész már várta a par-
ton, a tábortûz fellobbanó lángjai mel-
lett a tárogatómuzsika híveit. A stran-
don nagyon sokan voltak kíváncsiak
erre a hagyományos mûsorra és az ezt
követõ színpadi zenés elõadásra is.

Sebõk Mónika és csapata fan-
tasztikus hangulatot varázsolt a
szabadtéri színpadra. Klasszikus dal-
lamokat szólaltattak meg a XXI. század
zenei nyelvén – kitûnõen. A közönség
alig akarta elengedni a mûvészeket,
különösen a kiváló hangi adottságokkal
rendelkezõ Sebõk Mónika aratott nagy
sikert.

Tûzijáték következett, amelyet a
Fék étterem mellõl lõttek fel. A vala-
mivel több, mint 10 perces bemu-
tatóban sokan gyönyörködtek.

Az ünnepet záró bálon, amelynek
színhelye ismét a strand volt, a Silve-
rado duó játszott – hajnalig.
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BALATONAKALI ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

A Virágos Akaliért mozgalom gyõztese:
Pántlika u. 28.
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Lapzárta elõtt...
Október 22-én, csütörtökön, az

ünnep elõestéjén rendeztünk közös
megemlékezést az 1956-os forradalom
és szabadságharc 53-dik évfordulóján. 

Kemendy Miklós polgármester
emlékbeszéde után Mészáros Márta új
filmjét, az „Utolsó jelentés Annáról”
címû alkotást nézhették meg a jelen-
lévõk. 

A film, amelyet néhány nappal az
országos bemutató után láthatott a
közönség, Kéthly Annáról, a legendás
szociáldemokrata politikus alakjával,
sorsával foglalkozik. Cserhalmi
György, Eszenyi Enikõ, Fekete Ernõ,
Czinkóczi Zsuzsa fõszereplésével. 

A történet nemcsak érzelemtelített
dramaturgiával, hanem Eszenyi Enikõ

kiváló játékával elevenedik meg a
vásznon. 

*
Október 28-án, szerdán képviselõ-

testületi ülés volt a következõ napiren-
dekkel:

1. Az idegenforgalmi szezon közbiz-
tonsági értékelése, közrendvédelmi
beszámoló, valamint beszámoló a pol-
gárõrség mûködésérõl, munkájáról.

2. A 2010. évi kulturális programok
tervezése.

3. A téli idõszakra való felkészülés.
4. A 2010. évi belsõ ellenõrzési terv

elfogadása.
5. A Hóvirág utcai járda építése.
6. Bérleti kérelem.
7. A játszótér fejlesztési pályázat

megbízása.
8. Nõi torna

A rendõrségi beszámoló szerint a
település közbiztonsági helyzete jó. 

Az idén csökkent a bûncselek-
mények és a balesetek száma
Akaliban. Júliusban Akali–Zánka
közös kihelyezett rendõrállomás
létesült Akali központtal, amely 24
órás szolgálatot látott el. 

Külön elismerést érdemel a körzeti
megbízott – Bódis István rendõr
fõtörzsõrmester – munkája. 

Rendszeresen ellenõrzi a kiemelten
veszélyeztetett objektumokat és részt
vett a község rendezvényeinek lebo-
nyolításában, biztosításában.

Nagy siker volt a nyugdíjas klubban
megtartott megelõzõ elõadásnak,
amely a megelõzésrõl, a „házaló
bûnelkövetõkkel” szembeni védeke-
zésrõl szólt.

Magyarfalu (Arini)
valamivel több, mint
1300 lelket számláló
csángó település Mold-
vában. Közel 150 gyer-
mek tanul itt magyar
nyelvet és irodalmat.

Balatonakaliban ta-
valy, s kedvezõ tapasz-
talatok alapján az idén
is, mintegy 100 kis
csángó lakott néhány
napig a Szent Imre
táborban.

Augusztus 19-én a
Templom téren õk, vala-
mint az ügyükkel rokon-
szenvezõ felnõttek vet-
tek részt a szabadtéri
misén.

Emlékezetes, szép
este volt…

Felsõ kép: A szertatáson

Alsó kép:  Mise után…

Csángó
mise
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Néhány éve követjük már azt a
gyakorlatot, hogy több napos ren-
dezvénysorozattal zárjuk az idegenfor-
galmi szezont augusztus végén.
Praktikus oka is van ennek, hiszen a
zárónap, a hónap utolsó szombatjának
mûsoraihoz szolgáló rendezvénysátor
már napokkal korábban áll, s így
kiváló helyszínt biztosít a programok-
nak.

Most a régen kívánt sváb zene volt
a fõszereplõ. 

Elsõként – csütörtökön – a márkói
Steixner István Nemzetiségi Énekkar
volt Akali vendége. Az együttes 2001-
ben alakult, s névadójául Balatonakali
Tiszteleti Polgárát, Steixner Istvánt
választotta. Céljukul a falu hagyo-
mányainak felelevenítését és ápolását
tûzték ki. A kórusnak 28 tagja van.
2007-ben Herenden arany minõsítést
értek el a német nemzetiségi
kórustalálkozón.

A márkói énekkar

Segítõk a bogrács körül

Balástyáról is befutott a busz

Eredményt hirdet a zsûri

A kövendi csapat, a megérkezés után (Folytatás a 4. oldalon)
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Akaliban Pfeiferné Takács Haj-
nalka vezetésével mutatták be dalaikat
– nagy-nagy sikerrel. Az együttest
Magasházi János kísérte tangóhar-
monikán.

A péntek már „vendégváró” nap
volt. Elsõként – délután – Kövendrõl
érkezett meg az autóbusz, az esti órák-
ban Balástya küldöttsége is befutott.
Nagy volt a készülõdés, hiszen este
közös vacsorára vártunk mindenkit a
sátorba. Nagy Tamás – mindig aktív
családjával és még több segítõvel –
virtuóz módon készítette bográcsban a
vadast, amellyel nagy elismerést ara-
tott.

Az esti program most is sváb zene
és tánc volt, a Ferenc Kapelle zenekar
és a herendi Vergießmeinnicht nem-
zetiségi énekkar közremûködésével.

Szombaton délre elmúlt az esõ és
viharveszély. Addig már javában
rotyogtak a bográcsokban a versenyre
készülõ pörköltek. A benevezõk –
dacolva az idõjárás viszontagságaival
– nagy hozzáértéssel és fantáziával
vetették bele magukat a fõzésbe. A
zsûriben neves szakemberek, élükön a
nagy-nagy népszerûségnek örvendõ
„Benke Laci bácsival”, bírálták el a
készítményeket.

Eredmények: 
Arany minõsítés: Akali Öregbikák,

Gasztro-man a’ la Kikötõ vendéglõ,
Vén kecske és a gidák.

Különdíj: FÉ-KÖ-SZI. 
Ezüst minõsítés: Szilánkos fakana-

lak, ÜstTökösök – KÖZÖNSÉG díj!,
Csipet-csapat,  Jófejek, Akali Marha-
Jók, Ifjú Marha-Jók.

Bronz minõsítés: BÜTE Nusika-
Husika, Barátcsuha borház, Balogh
testvérek, Fenyehegyi betyárok, Bazsi
tem, Manfréd és János.

Dacolt az idõjárással a szüreti
felvonulók serege is. A kezdés kritikus
volt, késõbb azonban sokat javult a
helyzet. Mindenki azt mondta, kár lett
volna kihagyni…

Kitettek magukért az állomások is, a
Barátcsuha borház, a BÜTE csapata,
a Kikötõ vendéglõ és a Vági család
egyaránt. Enni és inni való bõven
akadt. 

A jó hangulatot a márkói Steixner
énekkar szereplése koronázta meg,
hiszen végig a menettel tartottak, és
minden megállónál énekeltek.

A felvonulást színesítette a borren-
dek részvétele, a minden eddiginél
több lovas, a hintó, valamint az igen
tetszetõsre sikerült szüreti harang és a
jelmezesek is.

A sátorban elõször a borverseny
eredményeit hirdették ki. A résztvevõ
borok száma 39 volt, ezek közül 6 bor
ért el arany érem minõsítést. A legma-
gasabb pontszámot Mlinkó István
kapta Olaszrizling borával. Ezzel õ a
„Balatonakali vándordíj” 2009. évi
kitüntetettje.

Aranyérmes lett még: a Dörgi-
cse–Bor Kft. Chardonnay, Pinot blanc
és Cabernet sauvignon borával,
Sárközy Csaba Cabernet sauvignon
borával, és Tóth János Olaszrizling
borával.

Ezután a Zánkai népdalkör foglalta
el a színpadot. Bemutatójuk nagy tap-
sot aratott. 

Felvonulók…

A BÜTE standja

…és áldozataik 1.…

…és áldozataik 2.

Az Öregbikák az újabb trófeával

(Folytatás az 5. oldalon)
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A fõmûsor a Kis-Bakony tánc-
együttes 60 perces, élõzenés produk-
ciója volt. Bámulatos mûsort láttunk
tehetséges, jól képzett fiataloktól, akik
a felnõtt együttes utánpótlás csa-
pataként dolgoznak Varga István
irányításával.

Hajnalig a bál zenekara, a hat tagú
Weekend együttes szolgáltatta a zenét
– mindenki kedvére.

*
Sok ember, segítõk, támogatók

sorakoztak fel a háromnapos ren-
dezvénysorozat mögé, amelyben
kiemelt feladat volt a testvértele-
pülések elszállásolása és megvendé-
gelése. 

Az önkormányzat mellett civil
szervezetek, vállalkozók és magán-
személyek vették ki a részüket a
szervezésbõl és a megvalósításból
egyaránt. Munkát, pénzt – egyesek
mindkettõt – ajánlottak fel az ügy
érdekében. 

Reménytelen kísérlet lenne mara-
déktalanul felsorolni mindenkit, de a
segítõk nem is tartanak erre igényt.
Valamennyien ellenszolgáltatás nélkül,
örömmel tették, amit vállaltak. 

Abban a szellemben, amelyet talán
az egyik vállalkozó tréfás mondása
fejez ki a legjobban. 

Arra a kérdésre, hogy mivel tar-
tozunk, ezt válaszolta: 

„Mondjátok be az Akali tévében,
hogy galuskát készítettem 100 sze-
mélyre!...”

Bemondtuk, elmondtuk, min-
denkinek köszönjük!

-kir-

(Folytatás az 4. oldalról)

Tehetséges, jól képzett fiatalok

Tisztújítás az Üdülõegyesületben
Augusztus 1-jén a Mûvelõdési

Házban (kertmoziban) tartotta éves
közgyûlését az akali üdülõtulaj-
donosokat összefogó civil szervezet, a
BÜTE. 

Idén nem csupán az eredményekrõl,
tervekrõl és feladatokról beszélt a
közel 80 tag, hanem – az alapszabály-
nak megfelelõen – az Intézõ Bizottság
újraválasztására is sor került.

A beszámoló és a munkaprogram
megbeszélésébe bekapcsolódott a köz-
gyûlést részvételével megtisztelõ
Kemendy Miklós polgármester is.
Tájékoztatójában és a kérdésekre adott
válaszában elmondta, hogy a falu min-
den anyagi és társadalmi korlát elle-
nére szépen fejlõdik, beszélt a további
fejlesztési tervekrõl és a falu és üdülõk
kapcsolatának fontossá-gáról.

Az egyesületi beszámolóban Mar-
tényi Árpád elnök és dr. Szilágyi Zsolt
titkár az egyesület kiegyensúlyozott és
alapszabály szerinti mûködésérõl adott
számot. Az elnök hangsúlyozta, hogy
fõ céljuk, az üdülés minõségének
javítása (szabad fürdési lehetõségek,
csend, rend, tisztaság, szórakozás stb.)
érdekében sokat tettek, értek is el ered-
ményeket az érintett vezetõkkel folyta-
tott tárgyalások során, de vannak még
feladataik. A tagság bírálatokkal és
tanácsokkal kiegészítve a vezetõség

beszámolóját és a végzett munkát elfo-
gadta.

A közgyûlés a jelölõbizottság, 
amelynek vezetõje dr. Palásthy
Júlianna volt, javaslata alapján a
következõ három évre megválasztotta
az egyesület új Intézõ Bizottságát. 

Az elnök továbbra is Martényi
Árpád maradt, de maradt a bizottság
titkára dr. Szilágyi Zsolt és tagja
Klemens Antalné Zsuzsa is. Két új tag
került be a bizottságba, két fiatalem-
ber: Keszthelyi István és dr. Váczi
Miklós, akik szakértelmükkel és
lendületükkel kapcsolódhatnak be a
munkába. 

Martényi Árpád elnök megköszönte
a két leköszönõ tagnak, Olasz
Józsefnek és Samarus Istvánnak a
fontos és pontos munkát, amit több
cikluson keresztül végeztek az üdü-
lõtársak érdekében, és ajándékként
helyi borkülönlegességeket adott át.

A régi-új elnök „székfoglalójában”
megerõsítette az egyesület és saját
alapelvét, miszerint az érdekérvé-
nyesítés legcélravezetõbb módja az
érdekegyeztetés, ezért mindig, min-
denhol és mindenkivel tárgyalni kell
céljaink elérése érdekében. Erre kért és
kapott felhatalmazást az új Intézõ
Bizottság is. 

(iá)

Kemendy Miklós és Martényi Árpád „párbeszéde” a gyûlésen
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BÚCSÚ
A Szentkereszt fel-

magasztalásának ün-

nepnapját (szeptember

14.) követõ vasárnapon

10 óra 30-kor kezdõ-

dött a búcsúmise a 

templomban.

Az események a

Tájházban folytatódtak.

Délután 14–16 óráig

kézmûves foglalkozást

tartott az udvaron Rab

Márta népi játszóház

vezetõ.

Ezt követte 16 órakor

dr. Limbacher Gábor

elõadása „A Szentke-

reszt a magyar és az

egyetemes Római Ka-

tolikus Anyaszentegy-

házban” címmel.

A jelenlévõk az elõ-

adás után megtekinthet-

ték „A Szentkereszt és

a megváltás mûvének

Balaton-menti emlékei

c. alkalmi kiállítást” is.

A búcsúi program a

Barátcsuha borháznál

megrendezett szeretet-

vendégséggel ért véget.

Felsõ kép:
Kicsiknek és nagyoknak…

Középsõ kép:
Múzeumi környezetben…

Alsó kép:
Szeretetvendégség
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Népi hangszerek
Különleges hangszerek szólaltak

meg a nyár folyamán többször is,
szinte minden fontosabb rendez-
vényen. 

Népi hangszerek, autentikus nép-
zene – felsõ fokon. 

Így foglalható össze Blaskovics
László produkciója, amely új színt és
színvonalat hozott, képviselt a szezon
délutáni, esti programjaiban.

Reméljük, találkozunk jövõre is!

Blaskovics László

Búcsúi 
horgászverseny

A márkói
nemzetiségi

énekkar tagjai
névadójuk sírjánál

Névadójuk, Steixner István sírjánál
tisztelegtek a márkói nemzetiségi

énekkar tagjai. 
Énekléssel és az emlékezés 

virágainak elhelyezésével rótták le
kegyeletüket Balatonakali temetõjében.

Szép idõben és sikeresen zajlott le a
hagyományos Búcsúi horgászverseny
szeptember 12-én, szombaton. Ezúttal
is két kategóriába sorolva értékelték a
résztvevõk teljesítményét. 

Az eredmények a következõk:
Felnõttek: I. Töreki Gyula (10630

gramm), II. Kiss Ernõ (7260
gramm), III. Ruzsics Zoltán (3300
gramm).

Utánpótlás: I. Holló Bence (1440
gramm), II. Schõnberger Erik (660
gramm), III. Schõnberger Arnold
(250 gramm).

Tekerõlant 
A tekerõlant (tekerõ, nyenyere, nyekerõ,

szentlélekmuzsika, kolduslant, forgólant) olyan
vonós hangszer, melynek dallamhúrját és
kísérõhúrjait a játékos a begyantázott fakorongot
forgatva egyidejûleg hozza rezgésbe, miközben
másik kezével a billentyûket benyomva, az érin-
tõket („kottákat”) nyomva a húrra – annak
hosszát, és ezzel hangmagasságát változtatva –
játssza a dallamot. Jellegzetes hangzást adnak az

állandóan megszólaló kísérõhúrok (burdon-
húrok), és a tekerõlant sajátos ritmushangjai, a
reccsentõ hangok is, melyek által a zenei
hangsúlyozás, a dallam ritmusa is kiemelhetõ.

Története. A 10. századtól egész Európában
elterjedt, akkoriban kifejezetten arisztokratikus
hangszer volt. Hívták „organistrumnak” az
állandóan zengõ burdonhúrok orgánumáról, volt
a neve „forgatólant”, fõképp francia területeken,
de talán legérdekesebb a „symphonia” név, ami
összhangzást jelent. A múlt század elején már

„kolduslant”, „nyenyere” névvel illették, régi
fénye megkopott, a kor, amit képviselt, elfelej-
tõdött.

Magyarországon az elsõ írásos emlék a 16.
századból maradt ránk, a kuruckorban ábrá-
zolják elõször. Népi hangszerként az Alföld
középsõ és déli részén volt használatos.

Ma reneszánszát éli, historikus hangszerként
ugyanolyan megbecsülés övezi ezt az érdekes,
régi hangszert, mint fénykorában, mikor
fejedelmek udvaraiban játszottak rajta.
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–15,30,

szerda: 8–15,30,
péntek: 8–13,00.

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György

Hétfõ: 12,00–13,00,
kedd: 08,00–10,00,

szerda: 17,00–18,00,
csütörtök: 08,00–10,00,

péntek: 12,00–13,00.

Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelõintézet Balatonfüred,

Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap

Rendelõintézet Balatonfüred,
Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt 

Hétfõ: 08,00–11,30,
kedd: 13,00–18,00,

szerda: 13,00–18,00,
csütörtök: 08,00–11,30.

Tel: 87/444-086

VALENTIN
GYÓGYSZERTÁR

Tel.: 87/444-298
Hétfõ: 08–16,30-ig, 
kedd: 08–16,30-ig, 
szerda: 12–18-ig, 

csütörtök: 08–16,30-ig,
péntek: 08–16,30-ig, 
szombat: 08–12-ig. 
Vasárnap: zárva

VÍZIRENDÉSZETI
RENDÕRÖRS

Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

VÍZIRENDÉSZETI
ÁLLANDÓ ÜGYELET
Siófok. Tel.: 84/310-712

VÍZIMENTÕK BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA

Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

POSTA
Kossuth u. 31.

Vezetõ: Nagy Tamásné
Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK ABC – ÉTTEREM
ABC: 

hétfõ–péntek: 06,30–18,00,
szombat: 06,30–14,00,
vasárnap: 06,30–12,00.

ÉTTEREM: 
hétfõ–péntek 10–21,

szombat 8–22,
vasárnap 08–20

Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. – Felelõs kiadó: Kemendy Miklós. Szerkesztõ: Királyhegyi Ottília.
A fejlécen szereplõ grafikát Holányi Julianna készítette.

Levélcím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 17. Tel./fax: 87/444–255. I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. Felelõs vezetõ: Iglói János. E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
MISEREND VÁLTOZÁS. Megváltozott Balatonakaliban a római katolikus 

templomban a szertartások rendje. Minden második vasárnap van szentmise, 
a közbeesõ vasárnapokon igeliturgiát tartanak. Kezdési idõpont: reggel 8 óra.

Római katolikus szentmise: minden második vasárnap 8 órakor.
Evangélikus istentisztelet: minden II. és IV. vasárnap 14.00 órakor.

Református istentisztelet: minden III. vasárnap 15.30 órakor.

A „bongyor” nõ meg a csuhás barát…
Hetek óta nézegetem a szobrokat –

Sorsközösség, egy Korpusz, A bor útja,
Bongyor nõ, atyafiak, vadász, csuhás
barát… – A két legnagyszerûbb természetes
anyagból, fából és kõbõl valók. Változatos
témák az elvonttól a naturálisig, telitalálat
szerû ötletek, érintésre, simogatásra
késztetõ formák, és egy kedves, jellegzetes
humor, amely családi vonás, csak itt, éppen
mûalkotásban jelentkezik.

Tóth Zoltán fa- és kõ-munkáit láthattuk
közel egy hónapon át a Fék étteremben és
környékén.

Mindössze öt éve farag, amióta nyugdí-
jas lett. Már gyerekként is szerette ezt a
munkát, készített is egy fejformát, amelyet
sokáig lehetett látni a szülõháznál, a régi
bástyán. 

Ebbõl azonban megélni nem lehetett
(különösen akkoriban), a napi munka, a

család a gyerekek, (s ma
már az unokák) voltak az
elsõk, nem jutott idõ
másra.

Elõször fából szület-
tek kisebb-nagyobb fi-
gurák, majd két évvel
ezelõtt lakóhelyén, Alsó-
örsön elment a kõfaragó
táborba. 

Attól az idõtõl kezdve
ez az anyag is gyakran
formálódik kezei alatt.
Sikerrel szerepelt 2007-
ben Kecskeméten a Népi
Fafaragó Kiállításon, az
idén pedig dr. Zsolnai
Mihály népi fafaragómû-
vésszel volt közös kiál-
lítása a Csere-hegyi kilá-
tónál.

Fõként körte-, dió- és
tiszafából dolgozik. 

Ezekben és a kõben is
benne van már a szobor,
csak ki kell bontani
belõle…

„Ketten” az étterem bejáratánál…


