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Évek óta megrendezik Kőröshegyen a fa-
lunapot. Három évvel ezelőtt, az 5 éves 
völgyhíd születésnapja alkalmából mi is 
csatlakoztunk a rendezvényhez, mely 
a  „Híd a Balatonra” fesztivál nevet viseli. 
Mint hajdani hídépítők azóta is részesei va-
gyunk az ünnepnek, s lehetőségeinkhez 
mérten támogatjuk is. 
Megújult, illetve kibővült a faluház, de egy 
impozáns szabadtéri színpaddal is gazda-
gabb lett az esemény színhelye. Évről-évre 
egyre változatosabb a program (hídláto-
gatás, egészséges életmód program, báb-
színház, néptánc, különböző versenyek, 
utcabál stb.) 
A Hídépítő focicsapata eddig minden évben 
szerepelt ezen a napon megrendezésre 
kerülő labdarúgó kupán. Idén is sikerült 

elhozni az első helyezést, valamint a gólki-
rály címet is.
Az idén a Hídépítők Egyesület tombola 
díját, egy  Philips tv-t, Kovács Gyöngyi kő-
röshegyi lakos nyerte. Ő az egyik alapító 
tagja a  lángossütő csapatnak a „KÖTYE”-
nek is. A  délelőtti munkavégzés közben 
biztos nem gondolta, hogy Ő lesz a nyer-
tes. Ezúton is gratulálunk a nyereményhez!
A hagyománynak számító süti-sütő ver-
senyre 26 féle sütemény érkezett. Az idén 
a hídépítők zsűriztek. A következő ered-
mény született:
Édes kategória:
1. Tóth Viktória: Málnás-joghurtos szelet 
2. Kadlicskó Lászlóné: Almás krémes 
3.  Mecseki Henrietta: Juliska néni meggyes 

kockája

Sós kategória:
1. Mészáros Tímea: Sajtos csúcs
2.  Szabó Dániel és Szabó Péter: Krumplis 

pogácsa 
3. Barna Ágnes: Kapros-túrós pogácsa

Ismét csak gratulálni tudunk a szervezők-
nek azzal a megjegyzéssel, ha jövőre is 
meghívnak, mi ott leszünk.

A hídépítők rendszeresen visszajárnak 
a  rendezvényre. Idén egy 15 fős baráti kö-
zösséggel érkezett Simon Hunor aki a híd 
építésekor még nem volt cégünk dolgo-
zója, és először vett részt a fesztiválon. 
Őt  kértük meg, hogy ossza meg velünk 
 élményeit.

Dombóvári Éva

Kőröshegyi Völgyhíd 
nézőben
„Borongós időre ébredtünk, és bár szombat lévén időben kellett 
indulnunk, hogy Kőröshegyre érjünk, a körülmények senkinek 
sem szegték kedvét. 15 fős kis csapatunk úgy indult, mint va-
lami osztálykirándulásra: szendvicsekkel, hátizsákkal, esőkabát-
tal felszerelkezve.
A helyszínre érve kellemes meglepetésként ért minket, hogy 
egy igazi, jó értelemben vett falusi búcsúba csöppentünk. Ja-
vában főtt a pörkölt és a lecsó; végre élőben is megmutathat-
tuk a  gyerekeknek, hogy mi is az a „mágikus csengésű” gulyás 
ágyú… Mivel a hídlátogatásig még bőven volt időnk, bejártuk 
a  környéket, kecskéket simogattunk és természetesen a tűz-
oltó autóba is „kötelező” volt beülni. Ráadásul egy kellemes fel-
kérésnek is eleget tettünk: a süti sütő verseny zsűrijeként 26 
különböző süteményt kóstoltunk és pontoztunk végig „nagy 
duzzogva”. 
Végre elérkezett a hídlátogatás ideje: kis városnéző vonat-
tal lehetett az egyébként forgalomtól elzárt területig eljutni, 

a  Kőröshegyi Völgyhíd hídmesteri telepére. Rövid kisfi lmet te-
kintettünk meg a híd tervezéséről és kivitelezéséről, majd ki-
osztották a narancssárga kobakokat és következhetett az igazi 
kaland: a híd belseje. Lenyűgöző volt a híd belsejében sétálni, 
majd a pilon tetejéről madártávlatból megcsodálni az alattunk 
elterülő völgyet és a Balatont a Tihanyi-félszigettel. A gyerekek 
a  létrákon való közlekedést is kihívásként élték meg, illetve ele-
inte félénken lépdeltek a rácspadlón, melynek résein keresztül le 
lehetett látni egészen a pilon aljáig. 
A fesztivál helyszínére visszaérkezve megebédeltünk – válasz-
tékból nem volt hiány, és minden résztvevő készségesen kínálta 
főztjét. Kicsit még belehallgattunk a fellépők előadásaiba, vet-
tünk vásárfi át, aztán mindenki hazaindult. Remek családi prog-
ram volt, élményekkel és helyi koszttal megtelve tértünk haza.
Egy-egy kirándulás után a hazaúton mindig átbeszéljük, hogy 
kinek mi tetszett a legjobban. Vince a pilon belsejében lévő 
lépcső és létra rendszert élvezte nagyon, Sári szerint a híd-
látogatáson kívül a bábelőadás is nagyon vicces volt, Ábel 
szerint a  pilonból a kilátás volt a jó, mert látta maga felett 
a kamionokat.”

Kisfaludy Zsuzsanna és Simon Hunor
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