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KITÜNTETETT KOLLÉGÁINK

A Magyar Hidrológiai Társaság szeptemberi közgyűlésén Pro
Aqua emlékérem kitüntetésben
részesült Horváth András főtechnológus, technológiai csoportvezető, aki több mint 38 éve
tevékenykedik a hazai víziközmű
ágazatban, a BAKONYKARSZT
Zrt. és jogelődjeinek alkalmazásában. Vegyész üzemmérnöki diplomájának megszerzése után, mint
a vízmű laboratóriumának munkatársa kezdte megpályafutását.
1985-től, 25 éven át a BAKONYKARSZT Zrt. Veszprémi
Szennyvíztisztító Telepének és a
hozzá kapcsolódó csatornahálózatnak, valamint néhány további
kisebb szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemeltetésének
volt az irányítója és felelőse, mint
üzemvezető. Munkáját mindig
rendkívül precízen, nagy odaadással végezte. A szakmai újdonságokra való nyitottsága, kiemelkedő szakmai felkészültsége
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
a Veszprémi Szennyvíztisztító
Telep mára az ország egyik meghatározó tisztító telepévé vált.
Így például a biogáz hasznosítást, valamint a SOLAR rendszerű iszap szárítást az országban
elsők között vezették be az általa
irányított tisztító telepen.
Szakmai
tapasztalatainak
szélesebb körű hasznosítása érdekében 2010-től a víziközmű
társaság
főtechnológusaként,
technológiai csoportvezetőként
tevékenykedik.

Az MHT Veszprém Megyei Területi Szervezetén belül több mint
30 éve aktívan tevékenykedik.
A folyamatosan megrendezésre kerülő Víz Világnapi rendezvényünk, valamint a Területi Szervezet tanulmányi útjainak egyik
aktív koordinátora. A közel 15
éve Veszprémben is megrendezésre kerülő, novemberi Hidrológus Bál főszervezője. A Veszprém
Megyei Területi Szervezetnek
2004 óta elnökségi tagja.
Ugyancsak a Pro Aqua emlékérem kitüntetésben részesült
Réfi Ferenc üzemmérnökség vezető-főmérnök kollégánk, aki 32
éve áll a BAKONYKARSZT Zrt. és
jogelődjeinek alkalmazásában.
Munkáját példaértékű precizitással és szorgalommal végzi.
Az elmúlt 32 évben folyamatosan
képezte magát, aminek köszönhetően a legkorszerűbb technológiák üzemeltetési kérdéseiben is
mértékadó szakembernek tekinthető. Mind az ivóvíz-szolgáltatási,
mind pedig a csatorna-szolgáltatási ágazatban nagy tapasztalattal
rendelkező munkatárs.
Két város és további 43 település víziközmű-rendszereinek
üzemeltetését végzi az általa irányított egység. Ügyfélközpontú
üzemeltetői magatartása példa
értékű a szakmában dolgozó
mérnökök számára.
A Kolontár-Devecseri „vörösiszap” katasztrófa elhárításában végzett kiemelkedő
szakmai tevékenysége elisme-

réseként kormányzati kitüntetésben is részesült.
Az üzemeltetési feladatok ellátása mellett, Ajka városban és térségében több víziközmű fejlesztési projektben vett rész, illetve
irányította azok sikeres megvalósítását. Az MHT Veszprém Megyei
Területi Szervezetének immár 35
éve tagja. A Társaság Veszprém
megyei rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában több
évtizede lelkesen vesz részt.
A Magyar Víziközmű Szövetség Víz Világnapi Emlékérem
kitüntetésében részesült Somodi Ferenc kollégánk, a Veszprémi Üzemmérnökség vezetője,
aki szakmai munkássága első
éveiben a víziközművek kivitelezésben szerzett építésvezetői
tapasztalatot, majd 1997-től,
azaz immár 24 éve a BAKONYKARSZT Zrt. alkalmazásában áll.
Vízműves életútját a BAKONYKARSZT Rt. Üzemviteli
osztályának keretén belül kezdte meg. Egy év múlva került át
a Veszprémi Üzemmérnökség
kötelékébe, ahol már hasznosíthatta kivételes gyakorlati
képességeit. Alapos szakmai
tudása és kiváló probléma megoldó képessége rövid időn belül
kiderült és a Veszprém városi
vízellátó hálózat hibaelhárítási
feladataiban kamatozott. Kivitelezői vénájából fakadóan, az
elmúlt 24 évben, több jelentős

rekonstrukciós munka megvalósítása fűződik nevéhez.
A gyakorlati munka mellett
folyamatosan képezte magát. A
Baján megszerzett diploma után,
előbb Építőmérnöki oklevelet kapott a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a környezetvédelem szakterületén, szakmérnöki
oklevelet szerzett a Veszprémi
Egyetemen. A BME Mérnöktovábbképző Intézetében a műszaki ellenőri minősítést is megszerezte 2006-ban.
A Mérnöki Kamara aktív tagja és a Vízépítési tagozat vezető
tisztségviselője. Mint üzemegység vezető, lelkesen foglalkozik
a fiatal munkavállalók – mérnökök – betanításával, a „vízműves
ismeretek” átadásával. Kiváló
előadó, több szakmai előadás
szerzője, előadója.
A víziközműves szakma iránti
elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
felügyelete alá tartozó víziközmű
rendszereken bekövetkező hibákat kész a nap 24 órájában bármikor szó nélkül orvosolni.
Munkatársai elismerik, kollégái bizalmát élvezi, munkája
az egész Társaságban elismerést
kiváltó, hosszú évek óta mértékadó.
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FÓKUSZBAN A MUNKAVÁLLALÓI
AJÁNLÁSI PROGRAM
Társaságunknál Vezérigazgatói
utasítás keretében került bevezetésre a Munkavállalói Ajánlási
Program, 2018. július 1-jével. Az
ajánló kollégák anyagi juttatásban is részesültek, amennyiben az
ajánlott munkavállaló első körben
a próbaidőt követően, második
körben pedig legalább egy évig
maradt Társaságunknál munkaviszonyban.
A program indulása óta ajánlással 12 új kollégát sikerült
munkavállalóink között tudni.

A közeli jövőben társaságunknál csaknem 50 fő nyugdíjas állományba vonulása várható. A szakképzett kollégák
utánpótlása igen fontos és jelen
helyzetben egyre kevesebb a
pályakezdő fiatal. Ezért ismét
időszerű felhívni a kollégák figyelmét a programra.
Kérjük és várjuk munkatársaink ajánlásait, hiszen a víziközmű ágazatban a folyamatos ellátás sikere a megfelelő dolgozói
létszámon is múlik.
S. E.

BÉRMEGÁLLAPODÁS
JELENLÉTI PÓTLÉK
A munkaerő piaci változásokat és a külső környezeti tényezőket figyelembe véve, (SarsCov2 világjárvány) a munkavállalók folyamatos rendelkezésre
állását, munkavégzését elismerő
jelenléti pótlék bevezetésére
került sor 2021. szeptember 1
napjától - egy év határozott időre - 2022. augusztus 31. napjáig.
Társaságunk vezérigazgatója és
az érdekképviseleti szervezetek
vezetői 2021. szeptember 23-án
írták alá bérmegállapodást.
A jelenléti pótlék mértéke, a
munkavállaló tárgyhó első napján
érvényes alapbérének 4 százaléka.

A pótlék kifizetésének feltétele, hogy a munkavállaló adott
hónapban legalább 12 munkanapot ledolgozzon, amelybe beleszámít a kiadott tárgyévi alap és
pótszabadság is.
A pótlék nem jár annak a
munkavállalónak, aki felmentési idejét tölti, a tárgyhóban
3 napot meghaladóan fizetésnélküli szabadságon van, gyermek-gondozás miatt mentesül
a munkavégzési kötelezettség
alól, vagy a tartós távollétet követően a felhalmozott szabadságait veszi igénybe.

HUMÁN HÍRMORZSÁK
Új munkavállalók:
Nyitrai Szilárd ivóvízszolgáltatási művezető (Veszprémi
Üzemmérnökség);
Beck Roland Miklós raktárkezelő (Műszaki Osztály).
Munkaviszonyuk megszűnt:
Bódiss Norbert csőhálózat és
berendezésszerelő, karbantartó
(Veszprémi Üzemmérnökség);
Szécsi Örs projekt koordinátor
(Üzemviteli Osztály).

Gratulálunk:
Üveges Dánieléknek, kislányuk Flóra (2021.10.09) születéséhez.
Búcsúzunk:
Lohn János nyugdíjasunktól,
aki a Nagyvázsonyi Üzemvezetőség vízműkezelője volt.
Stadler Emese

NYÍLT NAPOK
KÖRNYEZETTUDATOS
SZEMLÉLETFORMÁLÁS A
GYAKORLATBAN

Társaságunk idén öt nyílt napot tartott, ahol összesen 2107en vettek részt. A KEHOP-2.1.7.
„Tiszta vízzel a fenntartható
fejlődésért – Környezettudatos
szemléletformálás a klímaváltozás korában” című projekt
keretében megrendezett nyílt
napokat Veszprémben, az Ipari Szakközépiskolában, Devecserben, Zircen, Herenden az
általános iskolákban és Ajkán a
Szélespataki gépháznál tartottuk
meg. Mindenki, aki részt vett a
bemutatókon és megválaszolta
a szerencsekerék vagy kvízjáték
során feltett kérdéseket, kis ajándékban részesült, amelynek elsősorban a kisebb, de a nagyobb
gyerekek is nagyon örültek.
A nyílt napjainkon a következő bemutatókkal készültünk a
diákok és tanáraik részére:
• Ivóvízhálózat műszeres vizsgálata
• Vízértékesítés, mérő leolvasás, mérőórák működésének
bemutatása
• A hálózatok építésénél használatos anyagok, szerelvények, berendezések bemutatása
• Szennyvízelvezetés és - tisztítás
• Vízminőség vizsgálat
• Vízbázisvédelem

• BAKONYKARSZT film bemutatása és a vízműves szakmával, képzési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató
• Szerencsekerék és kvízjáték
Az iskola vezetését és a környező települések meghívott
önkormányzati képviselőit a BAKONYKARSZT Zrt. cégvezetése
várta, a 13 órakor kezdődő kötetlen beszélgetésre és igény szerint
egy rövid bemutatóra.
Mindegyik iskolában szeretettel fogadtak minket a pedagógusok és diákok egyaránt és
megköszönték a hasznos bemutatókat.
Társaságunk ezúton is szeretne köszönetet mondani az
iskolák vezetésének és pedagógusainak a már sok-sok éve tartó együttműködésért, amelyet
a Víz Világnapi rendezvények,
nyílt napok és szakmai üzemlátogatások során tapasztaltunk.
A jövő évben újabb öt nyílt
napot tervezünk Berhidán, Nemesgörzsönyben, Várpalotán,
Nagyvázsonyban és Dudaron. A
2022. évi nyílt napokat tavasszal
szeretnénk megrendezni. Reméljük, hogy ezt a járványhelyzet sem akadályozza majd meg.
Szabó-Csuka Dóra
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LÓKÚT
VÍZVEZETÉK REKONSTRUKCIÓ A
BEM UTCÁBAN
A lókúti ivóvízhálózat kiépítése az 1950-es években
kezdődött. A vezeték rendszer
legrégebbi részei között található a Bem utcai is. Sajnos
ez a csőtörések számában is
megmutatkozik. Szerencsére,
idén lehetőség nyílt nagyságrendileg mintegy 300 fm
hosszban a meglévő NA80 ac.
csövek kiváltása D110 KPE
vezetékre. A cserélendő sza-

kasz kiváltásában elsősorban
azt vettük figyelembe, hogy a
település ivóvízvezetékén hol
található a legrosszabb állapotú rész, ebben az utcában.
A jelenlegi munka a befejezéséhez közeledik ezen 300 fmen, de remélhetőleg a jövőben
további szakaszok is kiváltásra kerülnek majd.
Renkó Péter

FENNTARTHATÓ
ÉLETVITEL
Kétnapos rendezvényt szervezett a VKSZ Zrt. szeptember
utolsó hétvégéjén főként diákok
és az ott élő lakosok részére a
Kálvin Parkban, Fenttarthatóság mindenkor címmel.
A rendezvény a fenntartható
életvitel népszerűsítését célozta
meg. Az érdeklődők számos témakörben tájékozódhattak, így a
földmentés, a madár és rovarvédelem, a méhek és porzó rovarok
fontossága, a zöldhulladék gyűjtése, kezelése, a komposztálás, a
kreatív újrahasznosítás, a természetjárás, valamint a víz szerepe
a különböző ökoszisztémákra.
Ez utóbbi témakörben a BAKONYKARSZT Zrt. munkatársai
vállaltak szerepet.

A rendezvényen a BAKONYKARSZT Zrt. Üzemviteli Osztályának munkatársai a csapvíz
kampányról, PET-palack mentesítésről, vízminőségről tájékoztatták az érdeklődőket, míg
az Értékesítési Osztály dolgozói
a számlaküldés gyakoriságának
változásáról adtak tájékoztatást,
illetve a vízmérőket mutatták
meg az érdeklődőknek. A szinte
nyárias idő kedvezett a rendezőknek, melynek okán a Veszprémi Üzemmérnökség kollégái
biztosították, hogy a résztvevők
a kihelyezett tartálykocsiból kancsókba kitöltött friss ivóvízzel
hűtsék magukat.

CSŐBÉLELÉS AJKÁN
Tapolcafőt Ajkával öszszekötő NA 600 acél ivóvíz
távvezeték 1950-ben épült és
keresztül szeli a várost.
A városrehabilitáció során
szükségessé vált egy 80 m-es
szakasz bélelése a Május 1.
téren.

A bélelés tömlőző eljárással, egy a helyszínen kikeményedő béléscsövet alkalmazó
technológiával (Process Phoenix) történt.
R.F.
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IX. LÓGAT-A-KARSZT

A VÉGLETEK VERSENYE

A Széki-tó adott otthont az
október 2-án megrendezett
hagyományos horgászversenyünknek. A Lógat-a-Karszt
évenkénti eseménynek ez a
horgásztó már 2016-ban is
helyszíne volt.
Az egyesület által biztosított 30 helyre 24 mindenre elszánt horgász adta le
a jelentkezését. A reggeli
hidegindító és zsíroskenyér
elfogyasztása és nem utolsó
sorban a regisztráció után
sor került a helyek kisorsolására. Azoknak, akik még
nem voltak ezen a versenyen
elmondanám, hogy ez a
„procedúra” a következőképpen zajlik. Elsőnek a vezérigazgatónk húz helyet, majd
utána sorsol egy versenyzőt.
Ő is helyet húz, majd a következő horgászt sorsolja ki.
Addig míg mindenki sorra és
a helyére nem kerül.
E sorok íróját idén is elkísérte a családja, a felesége és a fia, akik már-már

kabalaként vesznek részt a
versenyen, hiszen mindig
szerencsét és legtöbbször
dobogós helyet hoztak eddig!
Zalán nekem a 27-es számot
emelte ki, szomszédnak meg
Pordán Árpi kollégánkat, aki
a tó jó ismerője és a 2016-os
verseny győztese.
Amikor kipakoltunk arra
gondoltam, hogy ma itt
nem kell sok halat fognom.
Eszembe jutott az is, hogy
többen kérdezték, mi szükséges a versenyen való jó szerepléshez? A válaszom „csupán” annyi: szerencse, hogy
jó, akadálymentes helyet
húzzunk, ahonnan lehet jól
horgászni, esetleg még halat
is fogni. Kell még hozzá az
optimális etetőanyag, csali,
módszer megtalálása.
A végletek versenye volt
az idei! Kollégám Bende
István, akivel sokat dolgozom együtt és így sok ,,szárazedzésen” veszünk részt,
az egyik favorit helyet, az

1-est húzta. A most először
használt, felszerelt vadonatúj botjának első tagja az első
dobásnál ketté tört. Mivel ő
is rutinos horgász, gyorsan
orvosolta a bajt. Különben
is, sok a tapasztalata a széki
tavi pecázásban, így aztán
az esélyesek egyikeként versenyzett. Az első 2,5 kg-os
ponty után - mely fogás élmény beszámolójában már
7 kg-os volt -, valamint a
később fogott keszegeknek,
amúroknak köszönhetően a
jó peca tudatával és a jó helyezés reményében csomagolhatott össze.
Nem messze a 10-es rajthelyen Horváth András indult. Neki is sorban jöttek
a pontyok, csak az apraja.
Az egyik ponty olyan heves
kapással jött, hogy az orsón a damil használhatatlan
,,gólyafészekké” alakult át. A
zsinórt kézzel befejtve sikerült ezt a halat is zsákmányként megfognia.
Szomszédom Pordán Árpi
a verseny elején nagyon jó
kapásnak vágott be és jó ha-

lat kezdett fárasztani, én csak
bíztam benne, hogy nem
velem akadt össze. A stég
előtt húzódó bokorsorban
ez a hal, de a később akasztott másik is itt szabadulást
nyert, mint ahogy a szomszédja, Szegletes Attila hala
is. Azért, hogy jó élménye is
legyen, a Tó Szelleme Árpi
horgára küldött egy 6 kg-os
harcsát. Nálam a botspiccek
törtek, Árpinál a szerelékek
szakadtak, mint Süle István
kollégámnál, akinél a keszegek jelentkeztek a csalijára.
Középen ült vezérigazgatónk, akinél idén minden összejött. Sorra fogta a
szebbnél szebb pontyokat.
Hamar eltelt az 5 óra versenyidő. Többségében elégedett horgászok pakolták
össze a felszerelésüket. A
finom ebéd, ami gulyásleves
volt pogácsával, Bali Ervin és
segítőinek keze munkáját dicsérte. Mikor már mindenki
jóllakott, elérkezett az eredményhirdetés is.
Összesen 76,465 kg halat
fogtak a vízművesek. A 24
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horgászból a rajtlap szerint
10 fő nem fogott halat, de tudomásom szerint köztük is
voltak, akik a „néhány keszegüket” nem mérlegelték. Így
aztán elmondhatjuk, hogy a
leghalasabb Lógat-a-Karszt
lett az idei!
Az eredmény:
1. hely Kugler Gyula
/Központ/ 21,5 kg , legnagyobb hal 4,72 kg (1. hely)
2. hely Etlinger Gábor
/Ajkai Üm/ 11,225 kg, legnagyobb hal 3,055 kg (2.
hely)
3. hely Bende István
/Ajkai Üm/ 9,18 kg
4. hely Lukács József /
Ajkai Üm/ 6,63 kg

A helyezettek horgász
szobrokat, oklevelet és vezérigazgatói
felajánlásból
vásárlási utalványokat, Sikos
Csaba kollégánktól pedig lövészeti lehetőséget nyertek a
noszlopi lőtérre.
Jövőre lehetséges, hogy új
helyszínen, de biztosan új
rendező szervezi a 10. jubileumi versenyt.
Etlinger Gábor
A képeket Takács Györgyi
készítette

HÓDÍTSUK MEG A HAJAGOT!

ÜNNEPI GYALOG-A-KARSZT CSÚCSTÚRA HERENDEN

A meghirdetett túrára
Herenden a Porcelánium parkolójában találkoztunk, ahol
egy fellobogózott, remek állapotú, legendás Csepel teherautó várt bennünket a parkolóban, körülötte a HATESZ
1956-os nemzetőr viseletében, illetve korabeli katonai egyenruhába bújt tagjai

sürgölődtek. Az odaérkezők
természetesen körbejárták
és megcsodálták a járművet,
majd bemelegítésként egyegy kupica remek pálinkával
üdvözölhettük egymást. A
bemelegítést szó szerint kell
érteni, mivel 7-8 ºC-os reggelen kicsit elkezdett a szél is
kellemetlenkedni.

Szerelvényakna az erdőben

Ezután elhangzott az
ukáz: Járműre! – és elhelyezkedve a teherautó platóján
már indulhattunk is a túra
kiindulási pontjához. A túrázókkal megrakott teherautó
meglepően
dinamikusan
teljesítette az Alsó-Hajagra
vezető meredek, helyen-

Harkály tintagomba

ként kanyargós-szerpentines utat. A festői Alsó-Hajag
Dávidtanyai tisztástól már
gyalogosan folytattuk a túraútvonalat.
A tisztás mellett a 100 éve
ezen a tájon élő, korabeli
szénégetők mindennapjairól
hallhattunk egy kis előadást,

Erdészeti emlékmű
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majd megcéloztuk a Hajag
szívét: ez egy olyan fenyőkből álló facsoport a lombos
erdők ölelésében, amelynek
alakja madártávlatból szív
alakot formáz. A bájos fenyőerdőtől a Fekete István
tanösvény felé vettük az
utat. A tanösvényt egy csodálatos, szikla tetejére nőtt
bükkfa lombja alatt értük el.
A tanösvényen egy szakmai rejtélyt is megtekinthettünk: egy elég jó állapotban
lévő (na jó, a fedlap azért
hiányzott) szerelvényaknát
tanulmányozhattunk
az
erdő közepén! Az akna és
az út túloldalán lévő forrás
vélhetően a területen a ’80as években működő titkos
szovjet bázis vízellátását
szolgálhatta.
A tanösvényt elhagyva
a Szilfa-kő völgyben kaptattunk fel a Dornyai Béla

A BAKONYKARSZT Zrt.
adótornya

turistaútig, amelynek ösvényét követve a Ferencházai
pihenőházhoz értünk. Ott
egy kis ideig (egy tízóraizás
erejéig) pihenőt tartottunk.
A rövid pihenőt követően
folytattuk utunkat az ún.
Óriáspöfeteg tanösvényen.
Óriáspöfetegek helyett csupán egy kis növendék apró
pöfeteggombát találtunk, viszont többször találkoztunk
az úton az ún. harkály tintagombával, annak is különböző korú egyedeivel.
Az erdő nyújtotta örömök
közül az elágazó „varázsfák”
energiát adó ölelését többen
is megtapasztalhattuk.
Ezután a Középső-Hajag
csúcsát céloztuk meg, útközben érintve egy sziklakápolnát, ahol a sziklafalba
egy kis Szűz Mária szobrot
helyeztek el. Miután túravezetőnk kijelentette, hogy
most már csak lefelé vezet
az út a hegyről, nekiindultunk a 646 m magas
Középső-Hajagra
vezető
meredek domboldalnak –
természetesen felfelé. A
csúcs előtt még volt egy
majdnem függőleges domboldal, amire felkapaszkodva értünk a csúcsra, ahol

Szinte érzeni a jótékony
energia áramlását

kifújhattuk magunkat egy
faragott kopjafa, erdészeti
emlékmű „árnyékában”.
A faragások az erdőben
élő, gazdálkodó emberek
életének fontos eseményeit örökítették meg. Az emlékmű mellett álló odvas
„manófa” egy kis mókázásra
serkentette a játékos kedvűeket. Az emlékműtől aztán
valóban könnyebb terep következett: északkeletnek vettük az irányt a turistaúton.
Kis idő múlva rádióadó tornyokat pillantottunk meg,
köztük a BAKONYKARSZT
Zrt. tornyát.
Innen visszafelé, a Középső-Hajag
észak-keleti,
csodálatos bükkfákkal ékes
lankáin leereszkedve elhaladtunk egy egykori repülőszerencsétlenség emlékműve
mellett. Az emlékmű egy
1973-as tragédia mementója, amelynek során három
szovjet MIG-21-es repülőgép
ütközött a Hajagnak.
A következő látnivalót
egy sziklafalban meglehetősen magasan, nem túl
bizalomgerjesztő falétrákon
elérhető barlangok a Törkő
vagy Törkü-barlangok jelentették. A létrák bizonytalan

állapotát látva a társaságból
senki nem kockáztatta meg,
hogy felfedezi a barlangokat
belülről is.
Utunk már a végéhez közeledve elértünk az ismerős
tisztást, ahonnan a túra
elindult, majd a tisztástól
tényleg nem messze megleltük a Hajag turistaházat.
Hosszabb pihenő következett szalonnasütéssel. Túravezetőnk gyógynövényes teával kedveskedett, valamint
az udvarban lévő hatalmas
szelídgesztenye fa kincsét
is megkóstolhattuk, frissen
sülten. Mindezen felül még
tibeti hangtálas relaxációt
is élvezhettünk a sütögetés
közben.
A rendrakás - mosogatás során megállapítottuk,
hogy a bérelhető turistaház
ideális hely lehet egy túrázós – elvonulós hétvégére.
Ráadásul itt még mobilnet
sincs, úgyhogy akár a digitális detoxikálás sem válhat
kárunkra. A társaság egy része innentől befejezte a túrát, de az igazi kemény mag
még visszasétált a mintegy
8 km-re lévő Herendre.
S.K.CS.

Életkép szalonnával, hagymával és tibeti hangtállal
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