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Egy olyan újabb sorozat első részének lehettek szem- és fültanúi azon útitársaink, akik 

jelentkeztek a Gasztro-túra: Zalai disznótoros kirándulásra, melyet egyrészt biztosan folytatni 

fogunk, másrészt ez a sorozat független az időjárástól. Azért folytatjuk, mert március 14-én a 

Bakonyba megyünk a helyi ételeket, italokat kóstolni. Az időjárástól pedig azért független, 

mert minden program fedett helyen zajlik. Az első egy kicsit kivétel volt, mert egy szabadtéri 

disznótoros volt Szécsiszigeten. A tervezés során derült ki, hogy amikor a vízimalmot nézzük 

meg, akkor náluk éppen egy termelői piacnap lesz, kiegészítve a mangalica disznótorossal. 

Innentől kezdve nem volt kérdéses, hogy ezt az elemeit is beépítjük a programba. Ehhez 

persze már csak a jó idő kellett. Igen, most is csodálatos napsütéses időnk volt. 

Nézzük sorban! Az ősi (mindenki nézzen nyugodtan utána, hogy miért mondom ősinek) 

Kerka-patakra épült, ma már csak egyedüli vízimalom volt az első célpontunk. Több dolog 

miatt egyedülálló ez a malom. Egyrészt a 3 kerék miatt, másrészt egyedüliként maradt fent a 

patak mentén. Az ismertetővel egybekötött nézelődés után bundás kenyeret reggeliztünk, 

majd véres és májas hurkát kóstoltunk, italként pedig ki-ki saját belátása szerint forralt bort, 

vagy forró teát fogyasztott.  

A Kerka Vízimalom - Szécsisziget jelentős műemlék épülete a vízi malom. Szinte 

bizonyos, hogy már a középkortól állhatott itt hasonló funkciójú épület, habár első írásos 

említése a vár jószágai között a XVII. századból való. Jelenleg is jellemző, barokk 

stílusjegyeket hordozó formáját a XVIII. század közepe táján a birtok tulajdonosai, a Szapáry 

család révén nyerte el. A három darab, egyenként kb. 5 m átmérőjű alulcsapott vízikereke a 

Kerka vízhozamának és az uradalmi igényeknek megfelelően három malomkő járattal 

rendelkezett. 

Különleges értékét az adja, hogy a hajdan oly sok Kerka menti malom közül ez az egyetlen 

maradt meg, sőt gyakorlatilag egész Dél-Zalában ez maradt meg egyedül. Néhány évvel 

ezelőtt szépen felújították és kialakították benne a Kerka Vízimalom Múzeumot. 

  
 

 
 



Ezt követően átugrottunk az Andrássy-Szapáry- kastélyba, ahol ismét egy nagyon jó 

ismertetőben volt részünk. Programon kívül megnéztük a helyi bivalyokat is, bár inkább csak 

messziről. Közben sok érdekes információt tudtunk meg róluk is.  

Andrássy-Szapáry kastély, Szécsisziget. A Kossuth utca 27. számú telken magasodik 

a Szapáry család XVIII. században épített kastélya, amit a szécsiszigeti vár egy részének a 

felhasználásával építettek. 

  
 

  
 

Következő helyszínünk pár kilométerrel távolabb, Pákán az Öveges József Emlékház volt. Itt 

is nagyon sok érdekes és új információval látott el bennünket vezetőnk.  

Öveges József Emlékház - Öveges József fizikus, piarista tanár lakóházában 

kialakított múzeum.  Megtekinthetők Öveges professzor bútorai, személyes használati tárgyai, 

kísérleti eszközei, valamint fotókiállítás is látható. A tárlatvezetés során kísérletek 

bemutatására is sor kerül. Öveges József, „Öveges professzor” neve bizonyára nagyon sok 

ember számára ismerősen cseng. A lobogó hajú, lelkesülten magyarázó alak hangja 

szenvedéllyel telt meg, még a legegyszerűbb kísérlet bemutatásakor is. Olyan volt felnőtt, 

gyerek számára egyaránt, mint egy középkori varázsló. 

  



 

Visszatértünk a vízimalomhoz, ahol az ebéd előtt megnéztünk egy programon kívüli 

helyszínt. Az elmúlt kirándulás beszámolójában is írtam, hogy szinte minden alkalommal 

rábukkanunk egy gyöngyszemre. Itt sem volt másként. Ezt a templomot kár lett volna 

kihagyni. Igaz, egy tévedés folytán felcserélték a két tervet és ebbe a 200 fős településre 

került véletlenül a Lentibe tervezett óriási templom, de ez nem zavart bennünket. Sőt! Bátran 

mondhatom, ilyen élményben még csak nagyon keveseknek lehetett részük. Több száz éves, 

csodálatos könyveket nézegethettünk közelről, sőt lapozhattuk is. Arany és ezüst szállal 

készült miseruhákat tapinthattunk. Közben Kati néni (akinek gyerekkori fotóját már 

megtekintettük a malomban) fergeteges vezetést tartott. A templom nagyon sok szempontból 

különleges. Mivel minden titkot nem szeretnék elárulni, ezért itt be is fejezem. Aki kíváncsi 

ezekre a titkokra, az nyugodtan jelentkezzen kirándulásainkra és jöjjön velünk! 

   
 

Befejezésül Elfogyasztottuk 3 fogásos ebédünket, ami orjalevesből, toros káposztából és 

eperlekváros fánkból állt.     

 

 
 

 
 


