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Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava, Somogy megye ékköve: a Balaton

Kormányhivatal: komplex ügyintézés gyorsan, precízen
Jelentős utat tett meg a Somogy Megyei
Kormányhivatal – s vele együtt az apparátus minden tagja – azért, hogy elérjék a kitűzött célt: a magasabb színvonalú, átlátható, hatékony közigazgatás megteremtését.
Az elvégzett feladatokról, eredményekről
Juhász Tibor kormánymegbízott beszélt
magazinunknak.
– A tavalyi év elejétől tartó átalakítás során a
kormány azt tűzte ki célul, hogy összehangolt,
koordinált, átlátható, a társadalmi igényeknek
megfelelő legyen a közigazgatás. Hol tartanak?
– A rendszerváltás óta egyetlen kormány sem
kapott akkora felhatalmazást, mint a jelenlegi. Az új kormánypolitika fontos feladata az
állam megfelelő, ésszerű és hatékony működtetése, az úgynevezett jó állam kialakítása. A
közigazgatás rendszerét az ésszerűség útjára
tereljük, és újra a közjó szolgálatába állítjuk.
A célkitűzés megvalósításának két legfontosabb eleme az egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása és a széttagolt területi közigazgatási szervezetrendszer egységesítése.
Az előbbire a kormányablakok kialakítása,
utóbbira pedig a járási rendszer újbóli bevezetése a válasz. Célunk, hogy a legkisebb faluban élő állampolgár igényeit is figyelembe
vegyük. Úgy gondolom, eddig jól haladunk.
– A kormányhivatalok létrehozásával takarékosabb, hatékonyabb működés volt a cél.
Sikerült elérni?
– A Somogy Megyei Kormányhivatal
apparátusa 872 fő. A 2011. január 1-jei megalakulás óta a törzshivatal és az integrált szakigazgatási szervek vonatkozásában is folyamatosan a költséghatékony működés megvalósítására törekszünk. Erre irányult többek
között a szakigazgatási szervek elhelyezésére
szolgáló épületek esetében a bérleményekből
állami tulajdonú helyiségekbe költöztetés, a
gépjármű diszpécserszolgálatának megszervezése, vagy a nem közbeszerzés hatálya alá
tartozó, a hivatal számára hátrányos szerződések felmondása. Az év folyamán meghozott,
jelentős költséghatékonysági intézkedések hatására a dologi kiadások mértékét is csökkenteni tudtuk. Ez persze nem mehet a hatékony-

ság rovására, dologi és folyó kiadásokat nem
kellett sem mellőzni, sem pedig elhalasztani.
– Hányféle ügyet intézhetnek Önöknél az
ügyfelek?
– A kezdeti 29 ügykör után a kormányablakokban jelenleg már 63 féle ügy intézhető.
Az ügyintézés három csoportba sorolható: kérelmek előterjesztése, bejelentések befogadása, például családtámogatási kérelmek, fogyasztóvédelmi panaszok, tájékoztatásnyújtás
eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.
– Mennyire népszerűek az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok?
– Azt mondhatom, hogy egyre jobban
megismerik és elismerik az integrált ügyfélszolgálat munkáját. A kormányablakhoz forduló állampolgárok ügyfél-elégedettségi
kérdőívet tölthetnek ki, melyek alapján – valamint az ügyintézés során tapasztaltak szerint
– egyértelműen pozitív visszajelzéseket kapunk. Különösen az ügyintézés gyorsaságát
és komplexitását dicsérik az ügyfelek, hiszen
itt többféle problémájukra is választ kaphatnak. Jómagam azt vallom, és kérem is a kollégáktól, hogy dolgavégezetlenül egyetlen
ügyfélnek se kelljen elmennie.
– Zökkenőmentesen zajlott a megyei intézmények átvétele, az intézményfenntartó központ létrehozása?
– Finanszírozhatóság, feladatellátás, fejlesztések – ezt a három prioritást tűzte a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ a
zászlajára. A január 1-jén alakult központi
költségvetési szerv 14, korábban megyei önkormányzati fenntartású intézményt működtet, s több mint 2000 dolgozónak ad munkát.
Több mint 7000 diák, 1500 szociális ellátott,
1100 állami gondozásban nevelkedő gyermek
jelene-jövője bízatott ránk 8,5 milliárd forintos költségvetésből. A zökkenőmentes átadásátvétel a megyei önkormányzat által 2011-ben
megkezdett reorganizációnak is köszönhető.
Az idei évtől a feladatellátás sérülése nélkül
sikerült úgy csökkenteni a működési kiadásokat, hogy mintegy másfél milliárd forinttal kevesebb lett a fenntartáshoz szükséges forrás.
Az állami fenntartás stabilitást hozott.

– A közigazgatás átalakítása ezzel még
nem fejeződött be. Folyik a járási rendszer
előkészítése. Hány járás lesz, sikerült-e a települések igényeit figyelembe venni?
– A járások kialakításáról tavaly szeptemberben döntött a kormány a közigazgatás
átfogó átalakításának egyik fontos állomásaként. A cél olyan modernkori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a jelenleg működő
közigazgatásnál hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás létrejöttéhez. Az önkormányzatok bevonásával
elindított társadalmi egyeztetés lezárult, Somogy megyében nyolc járás lesz a következő
járásközpontokkal: Barcs, Csurgó, Fonyód,
Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok, Tab.
Az Országgyűlés júniusban elfogadta a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényt,
mely rendelkezik a járások és a jegyzők közötti feladatmegosztásról is.
– Mit tart a közigazgatás átszervezése terén akár országos, akár megyei szinten a legnagyobb eredménynek?
– Idéntől Magyarországnak új alaptörvénye van, a 2011. június 10-én meghirdetett
Magyary Program célja a minőségibb és átláthatóbb közigazgatás. A végrehajtandó feladat Európa-szerte példanélküli, jelentős figyelem irányul ránk, a végső véleményt
azonban az állampolgárok mondják ki. Mi
azért dolgozunk, hogy nekik jobb legyen.

Juhász Tibor kormánymegbízott 1951-ben
született Szombathelyen. Magasépítészeti
tervezés, területrendezési tervezés szakirányon végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1988–1994 között Barcs város főépítésze. 1998–2002 között megyei önkormányzati
képviselő.1998–2011 között Kaposvár megyei jogú város főállású alpolgármestere.
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Kedves
Olvasó!

A Közjónak épített gyönyörű, klasszicista stílusú Vármegyeháza visszanyerte eredeti funkcióját

Egy országnyi megye: Somogyország
Olyan megyét építünk, amely a munka, a
család, a becsület, a hagyomány értékét tekinti fundamentumnak, amely európai értelemben is versenyképes, nem a hatalmat, hanem a
somogyi embert szolgálja – mondta Gelencsér
Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke,
kaposvári országgyűlési képviselő.
– Miként értékeli a megyéknél végbement változásokat?
– A rendszerváltás után háttérbe szorultak
a megyék, pedig ezeréves történelmünk során
Magyarország államiságának szilárd bástyái
voltak. Ma már jól látszik, tévedtek, akik a megyék ellen, a régiókért lobbiztak, hiszen a
megyék figyelmének homlokterében mindig az
ott élő emberek álltak. Ezt a filozófiát követi a
megyék profilváltása is, hiszen az emberek elsősorban támaszt várnak a megyei önkormányzatoktól, nem egyszerű intézményfenntartást. A
lehetőség most megadatott, a területfejlesztő
megye eljuthat valamennyi településre, minden
somogyi polgár érdekét képviselheti.
– Azt mondják, a somogyi embereknek sokkal
erősebb a kötődésük a megyéjükhöz, mint
máshol. Mi lehet ennek a titka?
– Nem véletlenül mondják, hogy Somogyország ország az országban. Összekötnek bennünket hagyományaink, történelmünk, vadban
gazdag erdeink, a dimbes-dombos somogyi táj,
Európa legnagyobb édesvizű tava, és egyetlen
zabolázatlan folyója, a Dráva. Nagyszerű olyan
megyében élni, ahol Rippl-Rónai, Vaszary,
Kunffy, Csokonai, Berzsenyi és Takáts Gyula
alkotott.
Összetartó, erős és büszke közösség a miénk.
Ezt szimbolizálja a Közjónak épített gyönyörű,
klasszicista stílusú Vármegyeháza is, mely ismét

visszanyerte eredeti funkcióját, újra a megye
ügyeit intézi ezen a helyen a megyegyűlés.
– A felsorolt értékek mellett beszédes
történelme van Somogynak. Meghatározó ez is?
– Büszkék vagyunk Somogy múltjára, hiszen
elsőként adományozott címert és pecséthasználati jogot II. Ulászló megyénknek. Ez is arra
sarkallt bennünket, hogy folytassuk elődeink
hagyományát, elsőként tegyünk le az ország asztalára meghatározó jelentőségű terveket, hozzunk
létre jövőbe mutató fejlesztéseket.
– Napjainkban miben tud országosan első
lenni Somogy?
– Elsőként építettük fel és adtuk át világszínvonalat képviselő kórházunkat Kaposváron,
elsőként hajtottunk végre teljes intézményhálózatot érintő megyei újjászervezést, mellyel
rengeteget spóroltunk a somogyiaknak. Elsőként
kezdtünk megyejárásba közgyűlési képviselőinkkel, hogy felmérjük a somogyi emberek
fejlesztési igényeit, s elsőként készíthessük el a
következő uniós pénzügyi ciklus területfejlesztési koncepcióját.

Gelencsér Attila 1968-ban
született Kaposváron. Tanítói,
valamint német nyelv, testnevelés szakos tanári diplomái
mellett közoktatási vezetői
szakon is szakvizsgázott. 2006
óta a Somogy Megyei Közgyűlés és más megyei és regionális szervezetek elnöke. A
Fidesz somogyvári szervezetének alapítója, 2006 óta a párt országos választmányi
tagja. 2009-től a MOB tagja, országgyűlési képviselő.

1971 őszén szerződtem a Kaposvári
Csiky Gergely Színházhoz. Soha azelőtt nem jártam Somogyországban,
csak olvastam a „virágos” Kaposvárról. Az a 25 évad, amit a városban
töltöttem, meghatározta az életemet.
Somogyi lettem. Hiába szólított el a
sors, ha odamegyek, HAZA megyek. Szeretem a környékét is a városnak, ismerős az odavezető út,
amely olyan falvakon át visz, amelyeknek még honfoglalás kori nevük
van, mint ahogy egyszer egy somogyi muzeológustól megtudtam.
Büszkeséggel töltött el, hogy engem
választottak nemrégiben a megye
gasztronómiai „arcának”.
Kevés olyan vidéket tudnék említeni, amely ennyi kinccsel, kulturális örökséggel rendelkezik, mint
Somogy. A helyi kulturális örökségek között megtaláljuk egyebek
mellett a petesmalmi vidraparkot,
Somogyvámos Pusztatornyát, a
balatonendrédi vert csipkét, a KisBalaton „fővárosának” katolikus
templomában évről évre látható
vörsi betlehemet, amely Európa
legnagyobb beltéri betleheme, a
Kaszópuszta határában lévő, 1942
óta védett Baláta-tavat, a babócsai
basakertet, amely évszázadok óta
minden májusban virágpompába
öltözik. Somogy tradícióiról és
gazdag népművészetéről is nevezetes. Érdemes arra, hogy Ön is
megismerje, kedves olvasó!

Molnár Piroska
Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színművész
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A megújult kaposvári főtér

Szita Károly: Kaposvár megtalálta a kitörési pontjait
Az összefogás ereje újította meg Kaposvárt
– vallja Szita Károly polgármester. S valóban, ha valaki mondjuk két évtizednyi
kihagyás után most látogat el a somogyi
megyeszékhelyre, nem ismer rá. A tudatos
építkezés meghozta eredményét: egy biztos
alapokon álló, emberléptékű város született a Dél-Dunántúl szívében.
– Kaposváron nem kezdődött meg a nyár?
– Nem úgy vettem észre, miért kérdezi?
– Ahhoz szoktunk hozzá, hogy a nyári
hónapokban szinte kiürülnek a városok, itt
pedig akkora a zsongás, mint a felkapott üdülőhelyeken.
– Éppen ezt szerettük volna elérni, amikor
célul tűztük ki, hogy munkahelyteremtő ágazattá tesszük a turizmust Kaposváron.
Ráadásul a kaposváriak is úgy gondolják,
hogy nekik is jár az a színvonal, ami NyugatEurópában sok helyen természetes. Miért ne
lehetne egy országos jelentőségű fürdőnk,
ha jók az adottságaink? Miért ne szerveznénk olyan nívós fesztiválokat, amelyek
ország-világ előtt ismertté tehetik Kaposvárt? Az eredmények már érzékelhetők,
hiszen egyre több vendég érkezik hozzánk, s
egyre több időt töltenek nálunk. Most ráadásul éppen négy földrész 27 országának csaknem háromezer ifjú focistáját látjuk vendégül a nyolcadik ifjúsági futballfesztiválon,
néhány hét múlva pedig kezdődik a nemzetközi kamarazenei fesztivál, amely egy-két
éven belül a világ legrangosabb ilyen jellegű
rendezvénye lehet.
– Vagyis sok-sok turista is érkezik, akik
otthon elmesélik, milyen volt Kaposváron...
– A legjobb ajánló kétségtelenül az, ha az
itt szerzett pozitív benyomásokat, személyes

élményeket mindenhol elmesélik. Megmutatják fényképeiket, videóikat, hírét viszik a
világban Magyarországnak és Kaposvárnak.
Abban is biztosak vagyunk, hogy aki megismeri a jelenkori Kaposvárt, vissza fog térni
hozzánk máskor is.
– Úgy tűnik, van mit megmutatni, hatalmas változáson ment keresztül ez a város.
– Az szinte természetes, hogy egy vendég,
aki jó esetben néhány évente látogat el egy
városba, észreveszi a fejlődést. Mi, kaposváriak viszont naponta rácsodálkozunk arra,
hogy mi mindent értünk el az elmúlt másfélkét évtizedben. Ki kellett találnunk Kaposvárt, fel kellett ismernünk az értékeinket,
amire építeni lehet, és fel kellett szabadítani
azokat a mélyben szunnyadó erőket, amelyek
nélkül nincs jövője egy településnek. Ilyen
erő a lokálpatriotizmus.
– És nyilván élni kellett a mindenkori
lehetőségekkel.
– Kaposvár példája éppen azt üzeni minden településnek, hogy összefogással semmi
sem lehetetlen. Mert lássuk be, mi nem rendelkeztünk semmivel sem több pénzzel, mint
más városok, viszont elmondhatjuk, hogy
Kaposvár az itt élők akarata szerint épül. Ha
olyan fejlesztésekbe, beruházásokba fogunk,
amelyekkel a túlnyomó többség egyetért, ha
azon az úton járunk, amit a kaposváriak jelöltek ki, akkor minden sikerülhet. Márpedig mi
egy olyan emberléptékű várost álmodtunk
meg, amely vonzó az itt élőknek és a hozzánk
érkezőknek is. Mindig is az volt a célom,
hogy olyan jövőkép szülessen, amelyben
kivétel nélkül mindenki megtalálja a maga
javaslatát. Olyan program, amely mellé mindenki jó érzéssel teszi le a voksát, s amiért
kellő lelkesedéssel tud majd dolgozni.

– Említette már a turizmust, viszont csak
szolgáltatásból nehéz lenne ma egy városnak
sikeressé válnia. Milyen kitörési pontok vannak még a Dél-Dunántúl szívében?
– Természetes adottságunkkal mindenképpen élnünk kell, hiszen földrajzi elhelyezkedése logisztikai központnak teremtette
Kaposvárt. Fontos, hogy a Budapest és
Rijeka közötti, Kaposvárt is érintő vasúti
pálya mihamarabb megújuljon. Annak idején
hatalmas lökést adott a gazdasági fejlődésnek
a vasút, a korszerűsítéstől most is ezt várjuk.
Ugyanezért fontos az M7-es autópályával
összeköttetést biztosító 67-es főút településeket elkerülő szakaszainak a megépítése.
Szeretnénk, ha minél több vállalkozás telepedne le városunkban, így folyamatosan azon
dolgozunk, hogy megfelelő körülményeket
biztosítsunk számukra. Mindenképpen érdemes megemlíteni az élelmiszer-ipari programunkat is, amelyet a Kaposvári Egyetem
szellemi tőkéjére alapozva, a helyi és környékbeli termelőket bevonva dolgoztunk ki.

Szita Károly 1956ban született Kaposváron. Növényvédelmi üzemmérnökként, okleveles
agrármérnökként
és környezetvédelmi szakmérnökként végzett. 1990-től kaposvári
alpolgármester, 1994-től polgármester.
Nős, két leány édesapja.
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Páratlan természeti környezetben várják a vendégeket Kaszón
Kaszó „Somogy zöld szíve”. Sokan hallottak már róla, de igazán csak kevesen ismerik. A település neve egységbe foglalja az
egymástól elválaszthatatlan kaszói erdőt, az
azt kezelő erdőgazdaságot, a fokozottan védett természeti értékeket őrző Baláta-tavat,
az erdő mélyén megbúvó kisközséget és az
itt található vadászházat, a hozzá kapcsolódó üdülővel. A HM Kaszó Zrt. vezérigazgatójával, Galamb Gáborral beszélgettünk.
– Milyen területet gondoz a HM Kaszó Zrt.,
és mekkora társaságról van szó?
– Erdőgazdaságunk bemutatásakor többször is
használhatunk felsőfokú jelzőt: a 22 állami erdőgazdaság közül a legkisebb, ugyanakkor az
ország legnagyobb, egybefüggő síkvidéki erdejét kezeljük. Ezenkívül a megye legrégebbi
természetvédelmi területe is nálunk található.
A két meghatározó fafajunk közül a kocsányostölgy-állományok a legkiválóbb minőséget képviselik, míg Magyarország mézgáséger-állományának 10 százaléka, Somogy
megyéének több mint 30 százaléka társaságunk területén található.
A kaszói erdők kezelését a HM Kaszó Zrt.
az országban egyedülálló struktúrával látja el.
Nincsenek erdészetek, nincsenek különálló
alközpontok. Annak köszönhetően, hogy a terület egy összefüggő tömbben helyezkedik el,
az erdőgazdaság mindennapjait, a 15 000 hektáros törzsterületen történő erdőgazdálkodást,
az ország különböző pontjain lévő, egykori –
mára elhagyott – honvédségi területek szakkezelését is mintegy 3500 hektáron, valamint
a közel 22 000 hektáron megvalósuló vadgazdálkodást egyetlen központból irányítjuk.
Az erdőkkel körbeölelt lápos vidéken számos ritka, védett növény- és állatfaj találta
meg élőhelyét. Alaptevékenységünk az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, de a vendéglátás, turizmus is a profilunk része. A zrt. tulajdonosa a magyar állam, a tulajdonosi jogokat
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolja.
– Egyik fő tevékenységi körük a vadgazdálkodás. Mekkora területen teszik mindezt?

BARANGOLÓ CSOMAG
Kaszó Vadászház és Üdülő
(egész évben foglalható, kivéve a kiemelt időszakokban!)

A csomag tartalma:
• Szállás, félpanziós ellátás
• Barangolás lovas kocsival a páratlan szépségű kaszói
rengetegben
• Barangolás kerékpárral a festői kaszói erdőben (egy napra)
• Barangolás kisvasúttal az érintetlen Baláta láp és erdőrezervátum területére
• Feszített víztükrű, kültéri medence használata
• Wi-Fi, zárt parkolási lehetőség
Már 9.990 Ft/fő/éjtől!
Várjuk szeretettel Kaszóban!
Telefon: +36-82/445-818 • E-mail: hotel@kaszort.hu
Web: www.kaszort.hu

Tiszteletadás a terítéknél
– Területünkön természeti kincsnek számító, európai hírű vadállomány él.
Mintegy 22 000 hektáros vadászterületen
gazdálkodunk, s a muflon kivételével valamennyi, Magyarországon előforduló nagyvad
megtalálható nálunk. Kiváló minőségű a gímszarvasállományunk, amellyel igyekszünk jó
gazda módjára sáfárkodni. A korábbi évek túlhasznosítását fontos volt megállítani. Immár
két éve – amióta átvettem a társaság vezetését
– egy kicsit „spórolósan” vadászunk a gímbikákra, hiszen ez az egyik kincsünk. Az idő
előtti kilövéseket lehetőség szerint elkerüljük,
illetve minimálisra csökkentjük. Területünkön
előfordul dámvad is, az őzállományunk átlagosnak mondható – főként erdei őzeink vannak. Társaságunk vaddisznóvadászatai – úgy
az egyéni, mint a társasvadászatok – rendkívül eredményesek és kedveltek.
– És csodálatos a környezet, ahol a vendégeket fogadják…
– A kaszói erdőgazdaság területén hozta
létre egykor a Honvédelmi Minisztérium a
vadászpilóták úgynevezett Kondicionáló és
Regeneráló Intézetét. Ennek megfelelően az
itt található szálláslehetőség sem szokványos.
A vadászház mintegy 30 fő befogadására képes, de mi egyidejűleg 80 főt tudunk fogadni
különböző minőségű szállásokon. A vadászházi lakosztálytól a vadászházi szobákon át
az erdei lakig. Valóban csodálatos természeti
környezetben van a vadászházunk.
Területünkön található az országos jelentőségű természetvédelmi terület, a Baláta-tó. Az
ősláp 1942 óta élvez védelmet, így Somogy
megye legrégebbi természetvédelmi területe.
Védettségét gazdag növény- és állatvilága, illetve a jégkorszaki lápmaradvány megőrzése
indokolja. 2008-ban a kibővített természetvédelmi terület bekerült a hazai erdőrezervátumok sorába. A területen otthon érzi magát úgy
a szíveslevelű hídőr, a tőzegeper, mint a réti
sas, a fekete gólya, vagy a keresztes vipera fekete változata. Mégis talán a Baláta-tó legismertebb tagja az a „húsevő” (rovarfogó) évelő növény (Aldrovanda vesiculosa), amely
Magyarországon kizárólag nálunk található.
– Jól gondolom, hogy Önöknél a főszezon
inkább az őszi időszak?
– Igen, ahogy azt gróf Széchenyi Zsigmond is írja: „…ebbe a zavartalanul álmodo-

zó, szénaillatú csendbe, ebbe a kegyeletes erdei templomba – belezsongott egy szarvasbika
orgonája.” Szeptemberben a gímszarvas „nászával” kezdetét veszi a – mintegy fél éven át
tartó – vadászat, amit – októberben – a dámbarcogás követ, majd – novembertől – a tarvad és a vaddisznó vadászatával folytatódik.
Mi azonban nemcsak az őszi-téli hónapokat, hanem az év más időszakait is igyekszünk
megtölteni tartalommal, szállásainkat pedig
vendégekkel. Ez persze nem egyszerű feladat,
hiszen lényegesen több szállást kínálunk, mint
egy átlagos vadászház. A tapasztalat azonban
azt mutatja, hogy egyre kedveltebbek a szálláshelyeink, egyre többen veszik igénybe vadászati szezonon kívül is, olyanok is, akik
egyébként nem vadásznak, de igénylik a természetes környezetben megvalósuló kikapcsolódást, feltöltődést.
Arról, hogy Kaszó varázsát személyesen is
átélhessék az ide látogatók, az erdőgazdaság
vadászháza, üdülőcentruma gondoskodik.
Megtalálható itt sportcsarnok, úszómedence,
szauna, szolárium, fitneszterem, tanösvény,
kisvasút, különböző hosszúságú kerékpárutak,
ökocentrum, erdei tornapálya, halastó. És
mindez néhány kilométeres körzeten belül.
Célunk, hogy aki egyszer Kaszó levegőjét
szívta, örökké szomjazzon utána!
A két évvel ezelőtt újraindított erdei kisvasút is segíti a vendégeket abban, hogy „bejárják”
területünket. Amikor átvettem az erdőgazdaság
irányítását, úgy gondoltam, hogy az elvárható
eredményesség mellett egy erdőgazdaság életében nagyon fontos a közjóléti tevékenység is –
ezért indítottuk újra az erdei vasutat. Ahhoz persze, hogy az emberek ismét tudomást szerezzenek róla, még időre van szükség.

Galamb Gábor 46 éves, nős, két
gyermek édesapja. 1991-ben
agrármérnökként végzett Gödöllőn, 1997-ben pedig mint vadgazdálkodási szakmérnök. Munkahelyei: Csurgói Zrínyi Vt. fővadász, Kaszó Rt. vadászati osztályvezető, Lábod-Mavad Rt. vadászati igazgató, Lábod
Rt. vezérigazgató, HM Kaszó Zrt. vezérigazgató.
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Somogyváron ma is vár Szent László öröksége
Méltán büszke nemzeti emlékhelyére
Somogyvár, Somogy megye névadója, s fél
évezreden át székhelye. Aki egyszer eljön
ide, és sétálgat az egykori kolostor romjai
között, megáll Szent László sírhelyénél, az
biztosan érzi, hogy ennek a helynek különleges kisugárzása van – mondja Móring
József Attila polgármester. Somogyvár
most az emlékhely további fejlesztését tervezi, s abban bízik, hogy egyre inkább felfedezik a hazai turisták.
Somogyvár legfontosabb kincse és értéke a
nemzeti emlékhely. Több mint négyezer éves
leleteket találtak a Kupavár hegyen folytatott
ásatások során, itt volt Koppány vezér szálláshelye, és Szent László király egy bencés
apátságot alapított itt, ahol 1095-ben eltemették. Ezen a helyen hoztak ítéleteket, s itt volt
az első levéltár, az apátság falai között híres
kódexek készültek – részben vagy egészben.
A polgármester szerint méltatlanul feledték el
ezt a helyet, és mindent megtesznek azért,
hogy az emberek számára egyre ismertebbé
váljon. 1983-ban ugyan történelmi emlékhellyé avatták, de azóta is igen hányatott sorsa volt. A polgármester szerint sokáig nem
kapta meg azt a figyelmet és megbecsülést,
amit megérdemelt volna, hiszen csak 1991ben, az alapítás 900. évfordulóján készült el
az emlékhely, többé-kevésbé az eredeti formájában. 2000-ben, az első Széchenyi Terv

Különleges kincs a nemzeti emlékhely
keretében pályáztak a kilátóra, amelynek tetejére 91 lépcső vezet. Megéri azonban a fáradságot, hiszen a Balaton, a Balaton-felvidék, illetve a csodálatos somogyi táj tárul a
szemei elé annak, aki megmássza. Móring
József Attilától megtudtuk, hogy az elmúlt év
végén a kulturális örökségvédelemről szóló
törvény nevesítette a nemzeti emlékhely kategóriát, s óriási öröm és megnyugvás volt a
somogyváriak számára, hogy a mindössze 12
nemzeti emlékhely között ott lehet.
Ráadásul a településnek komoly fejlesztési
elképzelései vannak, hiszen a tervek szerint
egy új – kiállító- és konferenciateremmel ellátott – látogatóközpontot, valamint egy várszínházat alakítanak ki. Somogyvár két pályázati
lehetőséget is szeretne elnyerni a további fejlesztéseihez. Egyik a nemzeti emlékhely meg-

közelítését segíthetné a Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága és az önkormányzat együttműködésében. Kiemelt beruházásról lévén szó a
kormány pozitív döntésére várnak. A színház
és az ehhez kapcsolódó létesítmények megépítését pedig a Regionális Operatív Program
(ROP) segíthetné. Sikeres elbírálás esetén 2
milliárd forint állna rendelkezésre a megvalósításhoz – mondja a polgármester.
A település legnagyobb rendezvényét, a
Szent László napokat június utolsó hétvégéjén
tartják, de a színház létrejöttével szeretnének
több rendezvényt is tartani. A település 20-30
kilométerre van a Balatontól és a megyeszékhelytől, így méltán számíthat közönségre is.
Móring József Attila abban bízik, hogy a belföldi turizmus figyelme előbb-utóbb a nemzeti emlékhely felé irányul, hiszen Szent László
szellemisége, az ő törvényei ma is aktuálisak.

Móring József Attila 1968ban született Kaposvárott.
Nős, két gyermek édesapja.
1993-ban a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző
Főiskolán általános iskolai tanító szakon végzett. 1992-ben
belépett a Fideszbe. 1998-ban
Somogyvár polgármesterévé választották. Jelenleg a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja.

Vendégváró Buzsák
A Balatontól délre – 15 km-re –
található a népművészetéről és népi
hagyományairól híres település,
Buzsák. Látnivalói közül kiemelkedő jelentőségű a Népművészeti
Tájház, amelynek része a ma ajándékboltként működő magtár és a
régi istállóspajta, melyben a buzsáki
hímzőasszonyok készítik szebbnél
szebb munkáikat. A Faluházban, sőt
a Nagyboldogasszony tiszteletére
felszentelt Római Katolikus Templomban is láthatóak a buzsáki kézimunkák. Ezeken három hímzésfajta
jelenik meg, a „vézás”, a rátétes és az
úri hímzés néven is ismert „boszorkányos”. Nagy hagyománya van a
fafaragásnak, illetve a táncnak, amelyet a 60 éves múltra visszatekintő
Buzsáki Boszorkányos Néptánc
Egyesület örökít tovább.
A község négy fő rendezvénye a
Pünkösdi Napok, az Aratófesztiváljuniális, a Buzsáki Búcsú – idén
augusztus 12–13-án, színvonalas
programokkal –, valamint a Szüreti
Napok. Valamennyi legfőbb eleme a
folklór, e köré épülnek a különböző
– reményeink szerint minden igényt
kielégítő – egyéb programok, hang-

A Tájház
súlyozza Kara Lajos polgármester,
aki szerint Buzsák messze földön
híres vendégszeretetéről. – A településen mintegy 60 kiadó ház áll a
gyógyulni vágyó, a népi hagyományokat, népi építészeti alkotásokat kedvelő vendégek rendelkezésére. Egyre több reumatológiai,
nőgyógyászati vagy gyomorbántalmaktól szenvedő látogat el a
községbe, hiszen a közigazgatási
területéhez tartozó Csisztapuszta
gyógyvize 1952 óta szolgálja az
ilyen jellegű problémákkal küzdők
gyógyulását. A felújítás alatt álló
gyógyfürdőről, a hímzésekről, szálláshelyekről és rendezvényekről
bővebb információt található a
www.buzsak.hu honlapon.
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Megújult a fél évszázados igali fürdő
Ötven éves idén az igali fürdőkomplexum,
amelynek gyógyvize kiváló, létesítményei
az elmúlt évtizedben zajlott fejlesztések
eredményeként korszerűek.
Olajat keresve találták meg azt a vizet, amely
immár ötven éve szolgálja a gyógyulni vágyókat a somogyi kisvárosban, Igalban. Czimmerman Árpád, az üzemeltető Igal-Fürdő Kft.
ügyvezetője kiemelte, hogy 2000 után igen
komoly fejlődésen ment át az alapításának
ötvenedik évfordulóját ünneplő fürdő. A legjelentősebb egy most véget ért félmilliárdos
beruházás, amelynek átadása június 15-én
volt. 1400 négyzetméteres új épület készült,
megújult a fogadóépület, a szociális blokk,
beleértve az összes öltözőt, zuhanyzót. Az
akadálymentesítésre nagy hangsúlyt helyeztek, a burkolatok a látássérültek tájékozódását segítik, hat olyan medence van, ahová be
tudják emelni a mozgássérülteket.
A fedett részen egy új termál és egy gyermekmedence készült el, mindkettő tele élményelemekkel. Épült egy kültéri gyógyvizes
élménymedence is. Az új és a már meglévő,
összesen tizennégy medence szolgálja a vendégeket, közte három családi, négy gyógyvizes,
egy-egy úszó- és tanmedence. A finn és infra
szaunákkal, merülőmedencékkel felszerelt szaunavilágba nem kell külön díjat fizetni, és a
hatvan méteres, három pályás óriáscsúszda
használata is ingyenes idéntől. Szintén ebben

Gyógyulni, pihenni vágyók az igali fürdő egyik medencéjében
az évben vezették be a családi belépőt. A hatéves gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. –
100 km-en belül, de merem állítani, hogy a
Dél-Dunántúlon is a mi fürdőnk a legjobb árérték arányú – húzta alá Czimmerman Árpád.
Mint elmondta, az Igal-Fürdő Kft. változatlanul száz százalékos önkormányzati tulajdonú,
önálló gazdálkodású cég. A most befejezett
beruházást részben uniós támogatásból, részben banki hitelből finanszírozták, és mintegy
80 millió forintot saját forrásból fedeztek. Az
eredmény magáért beszél, kényelmes, harmonikus a fürdő, nagy belső terekkel, ami a kiteljesedés élményét nyújtja a vendégeknek. Az öt
és fél hektáros területen fekvő fürdő parkja
szép és gondozott, a dolgozók kedvesek, a

masszőrök kiválóak – sorolta tovább az előnyöket az ügyvezető. Mint elmondta, sok a
gyógyulás érdekében hozzájuk látogató vendég. Ez részben kiváló gyógyvizüknek, részben
a sokrétű gyógyszolgáltatásnak köszönhető.
Reumatológus szakorvos rendel minden kedden, az OEP által támogatott kezelések vannak:
súlyfürdő, tangentor, gyógyvizes medence,
kádfürdő és gyógymasszás.
Az igali fürdő vizének nagyon magasak a
beltartalmi értékei, sótartalma, kiválóan alkalmas külső és belső gyulladások, ízületi, nőgyógyászati problémák kezelésére, különféle műtétek után rehabilitációra, speciális bőrbetegségek
kezelésére. A gyógyszolgáltatások körét a mostani fejlesztésnek köszönhetően tovább bővítik.

Felejthetetlen randevú a város felett
Az egész Balaton a lábai alatt hever mindazoknak, akik felmennek a felújított siófoki víztoronyba, ahol kávézó, kilátó,
élményközpont és oxigénbár várja a látogatókat. Az üzemeltető Siótorony Kft.
ügyvezetője, Kis János beszélt a rendkívüli élményt nyújtó helyről.

A felújított víztorony a város főterén

Siófok jellegzetessége, a főtéri víztorony 420
millió forintból, EU-támogatással újult meg.
A modernizált torony az önkormányzat tulajdona, a Siótorony Kft. üzemelteti.
A százéves ipartörténeti ikon glóbuszába
két panorámalifttel juthatnak fel a látogatók a
torony nyugati oldalán. A város kilátóként is
funkcionáló jelképének egyik felső szintjén
működik a Szentkirályi Oxigénbár, amely
elsősorban a cég oxigénnel dúsított ásványvizének népszerűsítésére jött létre. Az oxigénbár egy időben 25-30 vendég kiszolgálására
alkalmas. Egyedisége abban rejlik, hogy a
Balatonon és környékén először nyílik alkalma a helybélieknek és turistáknak arra, hogy
az egészségre jótékonyan ható, 90-95%-os
oxigént szippantsanak a speciális oxigénkészülékek segítségével.
A vendégek a legfelső szinten kialakított
forgó kiállítótérből akár egy helyben ülve is
körbenézhetnek A látogatóközpont padlója –
hasonlóan a torontói tévétoronyhoz – lassan
körbeforog, hogy a látogatók így élvezhes-

sék a balatoni panorámát és a 360 fokos
videófalon futó bemutatókat. Itt mutatkozik
be először Magyarországon a Surface 2, a
Samsung és a Microsoft fejlesztése. Az idehaza egyedülálló információs központ megvalósításához a nagy formátumú monitorokból álló videófalat, valamint a Surface-t a
Samsung szállította. Az itt lévő interaktív
üzenőhelyekről a ma létező legfejlettebb
technika segítségével a világ különböző
pontjai könnyedén elérhetők. A Surface 2
tulajdonképpen érintőképernyős asztalokat
jelent, amelyeken a Balatont és térségét új
megközelítésben bemutató galériák, filmek
kaptak helyet.
Kis János kiemelte, hogy sokan kételkednek abban, hogy fentről a Balaton látható, akik azonban megfordulnak náluk, csodás panorámában gyönyörködhetnek a
Badacsonytól a Tihanyi Apátságon át a tó
keleti végéig. A torony maga 45 méteres, a
kávézószint 30 méteren van, vázolta az
ügyvezető. Hozzátette: a felnőtt jegy 800, a
nyugdíjas- és a diák- 600 forint, 10 éves
korig pedig nem kell fizetni. Siófok-kártyával 50 % kedvezményt lehet igénybe venni.
Reggel 9-től éjfélig tartanak nyitva, de
igény szerint tovább is, illetve arra is van
lehetőség, hogy különféle rendezvényekre,
szűk körű exkluzív összejövetelekre bérbe
vegyék az érdeklődők.
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Siófok a válság idején is képes volt megújulni
Teljesen átalakult Siófok központja az elmúlt esztendőben. Egy 21. századi, mediterrán hangulatú belváros látványa tárul
az utazó elé, amely tágas tereivel, sétálóutcás, korzós jellegével igazi fórumként máris az itt élők és ide érkező látogatók kedvenc találkozási pontja.
Siófok városa az elmúlt években számos beruházással igyekezett növelni a település vonzerejét.
Több mint 6 milliárd forintnyi fejlesztés valósul
meg a városközpontban, részben magánberuházásban és jelentős önkormányzati szerepvállalással – tájékoztat Balázs Árpád polgármester. A
főtér – amellett, hogy meghatározza a városközpont arculatát – kitűnő helyszínt biztosít a társadalmi és kulturális élet szabadtéri eseményeinek,
Siófok jelképe, a megújult víztorony június óta
újra látogatható. Kilátó-teraszáról a környék legszebb panorámája tárul a nézelődő elé. A legfel- A megújult főtér biztosítja a helyet a város kulturális programjainak is
A polgármester elmondta, hogy a legközeA fölszinten óriás élménymedence, tanső szinten kialakított interaktív látogatóközpont
padlója lassan körbeforog, hogy a látogatók így medence, gyermekmedence, pezsgőfürdő lebbi program Szent István napjához kötődik.
élvezhessék a balatoni táj egyedülálló látványát. várja a látogatókat, egy 88 méter hosszú óri- Augusztus 18–20. között rendezik a Bor és
A megjelenésében és funkciójában is megválto- áscsúszda ígér különleges kalandokat felnőt- Kenyér Ünnepét, Siófok pezsgő kulturális élezott 100 éves torony januárban kapta meg a teknek és gyerekeknek egyaránt, a gyógyulni tének legnagyobb nyári fesztiválját. A hajóálvágyóknak egy kül- és egy beltéri gyógyvizes lomásnál kialakított borudvarba hazánk kiváló
Somogyország Kincse kitüntető címet.
Szintén júniusban nyílt meg a 17 ezer medence nyújt enyhülést. A föld alatti szau- pincészetei hozzák el legjobb boraikat, s meg
négyzetméter összterületű Sió Pláza, amely navilágban egy nagyméretű finn szauna, egy lehet kóstolni a helyi pékségek finomságait is.
meghatározó szerepet kíván betölteni a szol- kellemes bioszauna, tengeri levegős szoba, il- A programtervezet szerint augusztus 18-án
gáltatás, kereskedelem, szórakozás és kultúra letve sókamra, fényelemekkel felszerelt óriás koncertet ad Szirtes Edina Mókus és a Fabula
területén. Az épület Kálmán Imre sétány felőli jakuzzi, valamint egy egyedülálló jégkabin Rasa, 19-én vasárnap a Compact Disco, illetve
oldalán, a város múltjára is tekintettel, eredeti várja a kikapcsolódni, feltöltődni vágyókat. A Felly K, az extravagáns énekesnő Fashion Life
állapotában újították fel a Sörbárt. A különle- második emeleti szaunavilágban egy finn and Discoteque című koncertje várja a közönges formavilágú plázát a világ 2009–2012 kö- szaunával, egy fény- és aromaterápiás szau- séget. Azon a napon legtöbben bizonyára
zött készült legjelentősebb 400 épülete közé nával, infraszaunával, gőzkabinnal, valamint Péterfy Bori & Love Band koncertjére lesznek
egy merülőmedencével és egy jakuzzival kí- majd kíváncsiak. A programot kézműves váválasztotta az Atlas of World Architecture.
A téren áll Varga Imre Kossuth- és Herder- nálunk tökéletes kikapcsolódást. A Galerius sár, mesterségek bemutatói, gasztronómiai küdíjas szobrászművész Széchenyi Istvánt, mint Fürdőben mindezek mellett szolgáltatások lönlegességek és a Balaton-régió leglátványosabb tüzijátéka teszi teljessé.
a Balaton Gőzhajózási Társaság alapítóját és széles palettája várja a vendégeket.
– A beruházásokon túl nívós rendezvéörökös elnökét megjelenítő szobra. Átellenben az 1,6 milliárd forintos saját forrásból nyekkel is igyekszünk növelni Siófok vonzemegújított Balatoni Regionális Történeti Ku- rejét, amely napjainkban is számos népszerű
tatóintézet és Könyvtár, amelynek háttér-inf- művészeti, kulturális és gasztronómiai renDr. Balázs Árpád 1958-ban
rastruktúrája, technikai felszereltsége, infor- dezvény helyszíne. A város hírnevét színvoszületett Aparhanton. Nős, két
nalas programok erősítik a Márciusi Tavaszi
matikája túlmutat a XXI. századon is.
gyermek édesapja. A Pécsi
Siófokot nem csak nyáron és jó időben érde- Fesztiváltól kezdve a Pünkösdi SzezonnyiJanus Pannonius Tudománymes felkeresni, hiszen az év minden napján vár- tón, a New Orleans Jazz Fesztiválon, a
egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.
ja vendégeit a nemzetközi színvonalú Galerius Siofolkon, majd a folytatásban a Siófoki
1994 óta Siófok polgármestere,
Fürdő. A Galerius császárról elnevezett élmény- Nyári Estéken, a Bor és Kenyér Ünnepén át
tagja a Somogy Megyei Közfürdő és wellnessközpont, nevéhez méltóan a egészen az októberi Tojásfesztiválig, illetve
gyűlésnek. 2000 óta elnöke a Siófok és Környéke
római fürdők hangulatát idézi, az élet szépségét, a Márton-napi Pálinkafesztiválig – sorolja
Kistérségi Társulásnak.
Balázs Árpád.
szeretetét, egyfajta életörömöt sugározva.

ÉS

S ZERETETTEL VÁRJUK Ö NT
CSALÁDJÁT, BARÁTAIT, ISMERÕSEIT
A SIÓFOKI STRANDOKON !
BALATON-PARTI KFT.
Siófok • www.balaton-beach.com
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A Széchenyiek nyomdokában a 20 éves város, Balatonföldvár
A Széchenyi-család kezdeményezésére
Balatonföldvár üdülőtelepet 1896. július
14-én délután 5 órakor nyitották meg a
nagyközönség előtt. Így talán ez az egyetlen olyan hazai település, amelynek létrejötte órára pontosan behatárolható –
mondja Holovits Huba polgármester. A város idén kettős jubileumot ünnepel, hiszen
létrejöttének 116., és várossá avatásának
20. évfordulója van.

Sétány a Balatonföldvári mólón
Balatonföldváron az ilyenkor szokásos ünnepi aktusok mellet két olyan különlegesség
volt az évforduló kapcsán, amely maradandó
emléket állít ennek az eseménynek. Az egyik

az újjáépített Széchenyi-szobor megáldása
volt, a másik pedig maga az esemény helyszíne, amely idén a Kulipintyó villa volt –
mondja a város első embere. Holovits Huba
magyarázatként hozzáteszi: a Kulipintyó villa a települést létrehozó testvérpár egyikének,
Széchenyi Viktornak a villája volt. Az ő fia,
Széchenyi Zsigmond Afrika-vadász, író töltötte itt gyermekkorának nyarait. A város a
villát térítésmentesen kapta meg a magyar államtól, és az elképzelések szerint a Széchenyi család munkásságát bemutató tematikus
kiállításoknak, továbbá egy helytörténeti tárlatnak ad majd helyet.
A város vezetése 2010-ben zászlajára tűzte, hogy az alapító Széchenyi-család szellemiségének megfelelően irányítják a települést – tudjuk meg a polgármestertől. Így az
infrastruktúra fejlesztését és a városi vagyon
gyarapodását tartják szem előtt a 2300 lakosú
Balatonföldváron. Holovits Huba elmondta:
Balatonföldvár működési költségvetése 680
millió forint, s az elmúlt két évben több mint
másfél milliárd forinttal nőtt a város ingatlanvagyona. Új kerékpárút épült, amely mentén
elvezették a csapadékvizet is. Keleti szabadstrandjuk a kékhullám zászló legmagasabb,
háromcsillagos minősítését kapta meg idén, a
Nyugati Strand rekonstrukcióját, valamint
egy új vitorláskikötő megépítését pedig az
elődök elképzelésének megfelelően, magántőke bevonásával valósítanák meg.

Balatonföldvár turizmusát mintegy 80
százalékban a hazai vendégek határozzák
meg, s főként a rövidebb tartózkodás jellemző – mondja Holovits Huba. Ennek ellenére a
néhány évvel ezelőtti mélyponthoz képest némiképpen emelkedett az idegenforgalmi bevétel, amely a város költségvetésének mintegy egyhatodát, az állami hozzájárulással
együtt több mint 100 millió forintot tesz ki. A
II. világháborúig Balatonföldvár főként az
arisztokrácia és a gazdasági élet reprezentánsainak üdülőhelye volt, ezért a város ma is a
balatoni üdülőhelyek egyik kulturális fellegvára. A szabadtéri színpadon másfél hónapon
át tartó nyári programsorozat, júliusban az országos népzenei fesztivál, országos evező- és
vitorlásversenyek, s újabban decemberben
Óévbúcsúztató fesztivál várja a vendégeket
és a lakosságot.

Holovits Huba 1972-ben született Siófokon. 1996-ban
középiskolai tanárként diplomázott a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen.
1998-tól önkormányzati képviselő, 2010-től Balatonföldvár város polgármestere, a
Somogy Megyei Közgyűlés tagja.
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Zamárdi a Ba la ton szí ve – kéz a kézben

A „Balaton szíve” szobor a szabad strandon
Folyamatos fejlesztések, élénk zenei, kulturális és sportélet jellemzi Zamárdit, amely
védjegyét – jelesül, hogy a Balaton szíve –
abból a kezdeményezésből kapta, hogy
évekkel ezelőtt többszáz ember egymás kezét fogva szívet formált a tóban. Csákovics
Gyula polgármester azt szeretné, ha az emberek éreznék, hogy nehéz körülmények
között is lehet fejlődni, és jó itt élni.
Zamárdi sikeres turisztikai vonzerőnövelését
célzó pályázata révén tavaly jelentős fejlesztések valósultak meg a városban – elkészült
egy parkoló, egy játszótér, a parton egy

konténer, amely a vízi mentők és az orvosi
ügyelet számára nyújt bázist. Azonban a
strand akadálymentesített vizesblokkjának és
a mozgáskorlátozottak tóba jutását segítő
liftjének átadása az idei esztendőre húzódott
át. A városrehabilitációs pályázat révén elkészült a szabad strandon a Balaton tér I., illetve Balaton tér II. rendezvénytér. Megújult, és
nemrégiben teltházas nyitóelődással át is adták a Kertmozit. A létesítmény egyébként ma
már nem csupán a klasszikus mozi szerepét
tudja betölteni, hiszen színpaddal is bővült,
amely így számos más kulturális rendezvény
megtartására is alkalmassá teszi. S ha már
kultúránál tartunk: ugyancsak a városrehabilitációs pályázat egy nagyon fontos eleme
a közösségi ház felújítása, hiszen ezek az
épületek ugyancsak otthont adnak a kultúrának, találkozási helyet biztosítanak a különböző közösségeknek, a civil szervezeteknek,
szakköröknek – mondja a polgármester.
Amikor kultúráról beszélünk, Zamárdi
hallatán nem hagyható figyelmen kívül a
Balaton Sound. Ez ugyanis jelentős országos, s egyben a Balaton legnagyobb zenei
eseménye, amely ugyanakkor komoly megterhelést és természetesen tekintélyes bevételt is hoz a városnak, illetve a vállalkozóknak. A program évről évre mintegy 100 ezer
embert mozgat meg, mégis biztonságosan,
jó hangulatban zajlik le. Zamárdi egyébként
tavasztól őszig folyamatos programokkal

várja vendégeit, mint például a Balatoni
Játszadalom vagy a Kettesfogathajtó Verseny. – Érdekes látnivaló lesz a terveink szerint a Szamárkő környékén megvalósuló
avarkori történelmi játszóhely, illetve tematikus park, amelynek célja, hogy ily módon
is továbbvigyük az utókor számára ezt az
örökséget – mondja Csákovics Gyula.
Ősszel tovább folytatódnak a beruházások. A legnagyobb a városháza külső felújítása, továbbá a hivatal körüli Szabadság tér
teljes rekonstrukciója és parkosítása, s ehhez kapcsolódóan a Rákóczi utca sétálóutcává alakítása lesz. Mindez azért is különleges dolog – mondja Csákovics Gyula –,
mert válságos időszakban tudják megvalósítani, s az embereknek hitet ad, hogy ilyen
kö rül mé nyek kö zött is le het fej lőd ni,
előbbre lépni.

A negyvenhét éves Csákovics
Gyula tősgyökeres zamárdi lakos. Nős, két gyermek édesapja. Mérnökként végzett, s
1994-től nyolc éven át az önkormányzat településfejlesztési
bizottságának elnöke volt,
majd 2002–2006 között alpolgármester, s 2006 óta Zamárdi polgármestere.
2004–2008 között a Zamárdi Petőfi SE elnöke.

Mauro: magas minőség immár húsz éve
Hét évesen nagybátyja híres éttermében, az Il Candorillóban tette meg az első lépéseket
a vendéglátás világában Mauro Tenebruso. Azóta nagy utat tett meg a szó szoros és átvitt
értelmében is. Zamárdiban megnyílt pizzériája idén húsz esztendős.
Remek ételek, korrekt ár, tisztaság, barátságos kiszolgálás – valójában nem kell több
egy vendéglő sikeréhez. Mauro zamárdi
pizzériájában ehhez még hamisítatlan olasz
hangulat és kivételesen pazar kilátás társul.
Egy vendéglő megnyitását elősegíteni érkezett Magyarországra Mauro. Úgy tervezte,
egy-két évig marad. Szerződése lejártával
nem tért vissza hazájába: rabul ejtette a Balaton. Egy saját étteremről álmodott. Ezeket az
álmokat gyorsan követte tett: 1992-ben
Zamárdiban, közvetlenül a Balaton partján
megnyílt Mauro pizzériája, ahol immár húsz
esztendeje törekszik – munkatársaival együtt
– arra, hogy vendégeik náluk töltött ideje a finom ételek és italok elköltésén túl másról is
szóljon. Ezt szolgálják a társult szolgáltatások, a fejlesztések, amelyek nyitás óta folyamatosak. A húsz évvel ezelőtti ötasztalos kis
étterem már a múlté, ma ötven asztal, 120
négyzetméteres terasz várja a vendégeket.
Utóbbi a Balatonra, a Tihanyi-félszigetre néz,
az ott helyet foglalók a balatoni naplementében gyönyörködhetnek. Az olasz tulajdonosnak, remek szakácsainak és vidám felszolgálóinak köszönhetően nemcsak a dél-olasz
konyha ízvilága, hanem a dél-olasz hangulat

meg is me ré sé re
is lehetőség nyílik. E két dolog
tette országszerte
ismertté az éttermet, amely mindennap 9-től
éjfélig tart nyitva. A Mauro Étteremben a tulajdonos két fő szenvedélyét ötvözte, a gasztronómiát és a színházat: a rendező és a társulat állandó, a darab, a díszlet és a jelmezek
minden évadban megújulnak. Mauro sok
egyéb mellett ragaszkodik a magas minőséghez, az ételeket – beleértve a velencei desszerteket is – kizárólag kiváló, egészséges alapanyagokból készítik.
Étkezés után a vendégek kényelmesen
strandolhatnak, ehhez napozóágyakat, friss
törölközőt, bárszervizt, széfhasználatot biztosítanak.
Azok pedig, akik egy vidám, hosszúra
nyúlt este után már nem szívesen ülnének
autóba, megszállhatnak az étteremhez hasonlóan igényes Villa Mauróban, amely a
szabad strandtól tíz percnyi sétára, a vasútállomástól 100 méterre várja vendégeit. A
Villa Mauróban nyolc fürdőszobás, kábeltévével, trezorral felszerelt szoba, családbarát környezet fogadja a betérőket.
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Nem csak az unokáknak ültetik a diót Lengyeltótiban
A néphagyomány szerint diófát az ember
az unokájának ültet, hiszen a növény átlagéletkora 100 év. Rácáfol azonban erre
Dankó József, a Juglans Hungária Kft.
tulajdonos-ügyvezetője, aki a 70-es évek
elején fiatal kertészmérnökként kezdett
diótermeléssel foglalkozni, de az 5 évvel
ezelőtt ültetett diófái is teremnek már.
Diót tehát a gyermekeinknek, sőt magunknak is érdemes ültetni – mondja.
Lengyeltótiban és környékén hagyományai vannak a diótermesztésnek, hiszen
már a 60-as években volt egy nagyon jelentős magoncállomány (magról kelt növények – a szerk.), amely helyett később korszerű fajtákból álló dióoltványokat telepítettek. Ennek köszönhetően itt található
Közép-Európa legnagyobb egybefüggő
dióoltvány-ültetvénye, amely igazi kuriózumnak számít.
Miközben a mezőgazdaságban periférikus
növénynek számít a dió, magas tápanyagtartalmú, omega 3 zsírsavban gazdag, értékes
élelem. Naponta 4-5 szem dió elfogyasztása
mind fizikailag, mint szellemileg segít karbantartani az egészségünket. Fontos szerepe
van a rákos betegségek, valamint a szív-érrendszeri betegségek, a köszvény, számos
vesebetegség és az érelmeszesedés megelőzésében, továbbá koleszterincsökkentő hatása is van. Nem véletlen tehát, hogy a dió má-

ra nemcsak az ázsiai, hanem az európai
konyhában is igen kedvelt lett. A Juglans
Hungary Kft. tapasztalatai szerint a héjas
dió iránti kereslet nagy, így minden jó minőségű dió eladható. A növény magas tápanyag-, napsütés- és vízigényű, így ahol
ilyen körülmények vannak, ott szívesen él
meg – avat be a részletekbe Dankó József.
Azt is megtudjuk, hogy a gazdasági társaság
dióültetvényét a legjobb magyar – az Alsószentiványi 117-es, a Milotai 10-es és a Tiszacsécsei 83-as – fajtákból válogatták össze,
egy-egy növény héj-bél aránya 50-50 százalékos. A társaság diója pedig nemcsak a jó
fajták miatt, hanem a gyors feldolgozásnak
és szárításnak köszönhetően is könnyen eladható. Éppen ezért a termés jelentős része
exportra kerül.
A Juglans Hungária Kft. egyébként 1997ben, az egykori balatonboglári Állami Gazdaság átalakulása, a szőlő-gyümölcs ágazat
megszűnése után jött létre. Nevének jelentése: magyar dió (a latin juglans=dió). A társaság létrejöttét követően minden évben Diós napot tartottak Lengyeltótiban, ahová
meghívták az ország jelentősebb diótermelőit, illetve azokat a partnereket, akikkel
gazdasági kapcsolatban állt a kft. Az egynapos esemény azonban időközben Diófesztivállá nőtte ki magát. A városban ugyanis
300 hektár szőlőültetvény is van, s a bortermés ünneplése mellett jól megfér – idén

Ikon Borászat –
etalon a borkészítésben

Határainkon túli
piacokat is meghódított
boraival Konyári János.
A Tulipán nevet viselő cuvée-je
Kínában a TOP100-ba került, s a
borversenyeken is rendre jól szerepel.
Az Ikon Borászat egész évben felkereshető
– Egy igazán jó házasítás az Ikon Tulipán,
a 2008-as három, a 2009-es négy fajtából
készült. Sikerült eltalálni a fogyasztók
ízlését, és a szakma is elismeri, mondja
Konyári János borász. Arról is beszámolt,
hogy az Ikon-birtok borai egyre népsze-

rűbbek Kínában. Az elmúlt évben 3-400
ezer palack bort készítettek, idén hasonló
mennyiségre számít, illetve arra, hogy
rövidesen eléri a tervezett félmillió
palackot. A mennyiség azonban csak
másodrangú, az első természetesen a

szeptember 15–16-án – az akkor érő dió
fesztiválja is. A Diófesztiválhoz – a kulináris élvezeteken túl – minden évben szakmai
tanácskozás is kapcsolódik, amely értelemszerűen a dió termesztéséről, a növény védelméről is szól.

A tavalyi Diófesztivál egy részlete

VIII. DIÓFESZTIVÁL 2012. szeptember 14–16.

„De jó a dió!”
Helyszín: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház
és Könyvtár épülete és udvara
Ízelítő a programokból:
diótermesztési tanácskozás, ültetvénylátogatás,
„Építsünk várat szilvás gombócból!”,
kocsikázás a diósba, csőszkunyhó- és
madárijesztőépítő-verseny, szőlőtiprás

minőség, amit számos eredmény fémjelez.
Konyári János az 1990-es évek elején a
legelsők között jelent meg a piacon
palackozott boraival, úttörő volt a barrikhordós érlelés alkalmazásában. A barrikolás művészetén túl azt is elsőként
bizonyította be, hogy a Dél-Balatonon is
lehet kékszőlőből csúcsborokat készíteni.
2008-ban az Év bortermelőjévé választották. Egy évvel később hazánk egyik
legrangosabb borversenyén, a Pannon
Bormustrán 2008-as Cabernet Franc-ja
csúcsbor lett. Ez az egész család munkájának gyümölcse.
– Egyszerre hiszek a hagyományban és
az újításban – vallja Konyári János, aki
évtizedek óta a magyar borkultúra egyik
meghatározó alakja. Hozzáteszi: mindent
elkövet, hogy a Balatonlelle környéki
bortermelési hagyományokat feltámassza.
A Konyári-birtok egyik ékköve az 1757ben épített téglaboltozatos pince, a balatonlellei Kishegyen található, ahol a szőlőművelés és borkészítés hagyománya 800
éves múltra tekint vissza.
Néhány éve fűződik nevéhez az Ikon
Borászat, ahol a legmodernebb technológiát
használják, az épület viszont szinte belesimul a rádpusztai tájba. – Bízom benne,
hogy igazi, szinte ikonikus, nagy borok
születnek majd itt. Olyanok, amelyek hivatkozási alapul szolgálhatnak. Az Ikon az én
értelmezésemben a legjobb szinonimája.
Embléma, etalon – vallja a borász.
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Balatonboglár, a családbarát üdülőváros
Száz év alatt sok minden változott Balatonbogláron. Sőt éppen most is jelentős átalakulások történnek: megújult az egészségügyi központ, korszerűsítik a városközpontot.
„Aki a gyerekeket szereti, Balatonboglárra
hozza őket” – a múlt század elején a Bécsi
Boglári Fürdőegylet ezzel a mondattal csalogatta a pihenni vágyókat. Balatonbogláron
ma is hűek ehhez a gondolathoz, ezért fontosnak tartják, hogy a gyermekek és szüleik
visszatérő vendégként otthonosan érezzék
magukat. Boglár nem a hangos diszkók,
hanem a gyermekes családok üdülővárosa. A
folyamatban lévő, uniós támogatásokkal megvalósuló fejlesztési programok célja, hogy a
város igazodjon a változó igényekhez – vallja
Mészáros Miklós polgármester.
A 325 milliós családbarát örökségvédelem
program részeként a mobil szabadtéri színpad
és rendezvénysátor a múlt évtől üzemel, már
látogatható interaktív kiállítótérként a 140
éves Balaton műemlékhajó. A város főterén
korszerű és igényes turisztikai piac létesült,
ahol az élelmiszerek mellett kézműves termékeket is árusíthatnak. A felújított Gömbkilátó
augusztustól már látogatható. A kalandpark
őszre készülhet el, a jövő tavasztól üzemelhet. A program része az Árpád-házi Szent
Erzsébet Emlékpark felújítása, ami a Kék és
a Vörös Kápolna környezetének újraalkotását

ból támogatott – vállalkozói
beruházás eredményeként.
Félmilliárdos beruházás
valósul meg az idei őszön:
uniós pályázat eredményeként újult meg és szolgáltatásait bővítheti az egészségügyi központ, ahol komplex
járóbeteg-ellátást nyújtanak,
beleértve az egynapos sebészetet is. Ez egyaránt szolgálja a helybeliek, a város
környezetében élők és a
turisták érdekeit is.
Balatonbogláron ingyenesen lehet parkolni, strandolA felújított Gömbkilátó augusztustól már látogatható
ni. Mindez nagyon vonzó a
jelenti sétányokkal, értékes növényekkel, turisták számára csakúgy, mint a város hagyoérdekes kertépítészeti megoldásokkal. A mányos rendezvényei. Százezreket várnak a
Platán strandon „Boglári Buborék” élmény- legismertebb programra, a Szüreti Fesztiválra,
amely augusztus 17-től 20-ig tart.
fürdő és játszótér épül.
– E fejlesztésekhez igazodva – a városrehabilitációs pályázat eredményeként – a
Platán sor és részben a Parti sétány is megújul, a Platán strandon „bababarát” gyermekMészáros Miklós 1966-ban
foglalkoztató, játszó- és sportterek, sportpászületett, nős, három gyerlyák létesülnek a következő szezonra. Mivel
meke van. Biológia-kémia
szakos középiskolai tanár. A
egységes koncepció szerint fejlesztik a
Mathiász János Középiskola
várost, a képviselő-testület egyetértésével és
igazgatója volt. 2010-től
támogatásával a Várdomb Kaland-, és
Balatonboglár város polgárSzabadidőpark önkormányzati területen valómestere.
sulhat meg, egy – ugyancsak uniós források-
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Ügyfélközpontú fejlődésben a DRV
Látványosan erősödik és fejlődik az
ország legnagyobb területén szolgáltató
víziközmű-társaság, a Dunántúli Regio ná lis Vízmű Zrt. A siófoki székhelyű
víziközmű-szolgáltató Baranya, Fejér,
Somogy, Tolna, Veszprém és Zala
megyékben már 331 település lakosainak, ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek zavartalan vízellátását
biztosítja, és mintegy 170 településen
gondoskodik a keletkező szennyvizek
kezeléséről. A társaság lassan két éve új
vezetés alatt működik, melynek köszönhetően a DRV Zrt. mára a térség nem
csak a legnagyobb, de az ügyfelek által
is kedvelt közműszolgáltatója lett. A
részletekről Winkler Tamás vezérigazgatóval beszélgettünk.
– Milyen változásokon ment keresztül a
DRV, mióta a Tettye Forrásház Zrt.-től
átigazolva átvette a vállalat irányítását?
– Az elmúlt két évben minden területen
jelentős változtatásokon ment keresztül a
DRV Zrt. Amellett, hogy több lépcsőben
átszerveztük a cégirányítást, és átláthatóvá
tettük a gazdálkodást, az ügyfelek elé gedettségének érdekében is hatalmas lépéseket tettünk. A folyamatos műszaki fejlesztések mellett mára sikerült kialakítanunk
egy olyan ügyfélszolgálati rendszert, amit
a fogyasztók szeretnek és elismernek.
Egy nemrég készült, független felmérés
szerint a térségben a fogyasztók a
közműszolgáltatók között a DRV Zrt.
ügyfélszolgálatával a legelégedettebbek,
amire rendkívül büszkék vagyunk. De
nemcsak a kisfogyasztóink, hanem partnereink és az önkormányzatok is egyre
elégedettebbek a társaságunk által nyújtott
szolgáltatásokkal.
– Milyen hozadékai vannak ennek a
bizalomnövekedésnek?
– A legfontosabb hozadéka, hogy társaságunk tíz százalékkal növelte szolgáltatási területét az elmúlt hónapokban. A 28
új település csatlakozását egyértelműen
pozitív visszajelzésnek tartjuk, ami ráadá-

A fogyasztók a közműszolgáltatók között a DRV Zrt. ügyfélszolgálatával a legelégedettebbek
sul összhangban van a megváltozott
törvényi előírásokhoz igazodó tulajdonosi
elvárásokkal is. A szóban forgó önkormányzatok döntése visszaigazolja az előbb
említett erőfeszítéseket. Az elért eredmények pedig a DRV Zrt. legfontosabb
stratégiai célkitűzése, az ellátásbiztonság
és az ügyfél-elégedettség érdekében
elvégzett munka eredményeit tükrözik, és
a közeli jövőben további települések csatlakozását is előrevetítik.
– A megváltozott törvényi előírásokkal
gondolom, az idén hatályba lépett víziközműtörvényre utalt. Mit várnak az új
törvénytől?
– A víziközműtörvény életbelépésével,
véleményem szerint, fontos mérföldkőhöz
érkezett a hazai víziközműszektor, hiszen
a szakma már 15 éve vár egy olyan
törvény elfogadására, amely biztosítja a
hazai víziközművagyon védelmét, és
megszünteti a profit kiszivattyúzását az
ágazatból. A kormányzati szándék az,
hogy a jelenlegi, csaknem négyszáz
víziközmű-vállalat száma jelentősen csökkenjen, mellyel teljes mértékben egyetértünk. Jelen pillanatban a minőségi és
biztonságos szolgáltatás fenntartása mellett csak így garantálható az árak féken

A DRV Zrt. siófoki központjának főbejárata

tartása, a munkahelyek megőrzése és a
már említett hazai víziközművagyon megvédése.
– Az ügyfelek, partnerek, a tulajdonosi
és törvényi előírásoknak való megfelelés
mellett a DRV Zrt. jelentős aktivitásokat
végez CSR területén is. Miért tartja
fontosnak a civil szféra támogatását?
– Mert a felelősen gondolkozó
víziközmű-szolgáltató vállalatnak össz han got kell teremtenie szakmai céljai
elérése, a környezet védelme, a fenn tartható fejlődés és a társadalmi egyensúly
fenntartása között. Az ország első számú
víziközmű-szolgáltatójának tehát nem
csak a szakmai- és műszaki felkészültségben, de a társadalmi felelősségvállalás
terén is példát kell mutatnia. Ezért támogatjuk például a szolgáltatási területünkön
folyó oktatási, kulturális, egészségügyi és
sporttevékenységeket, és veszünk részt
dolgozóinkkal aktívan a helyi társadalmi
csoportok életében is. Mi a DRV Zrt.-nél
úgy gondoljuk, hogy ezeknek az elveknek
és értékeknek a napi működés részét kell
képezniük. Munkatársainkat pedig arra
ösztönözzük, hogy járuljanak hozzá ők is
felelősen környezetünk és lakóhelyeink
értékeinek megóvásához.

Winkler Tamás 1990-ben
fejezte be tanulmányait a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Kilenc éve
lát el vezetői feladatokat a
víziközmű szektorban: a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói, a Fővárosi Vízmű vek tanácsadói, a Biatorbágyi Vízművek Kft.
ügyvezetői, majd a Tettye vezér i gazgatói
pozíciója után került a DRV Zrt. élére.
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Katica Tanya – óriás élmények a legkisebb somogyi településen
A mindössze 55 lelket számláló Patcán
található Katica Tanya időről időre felhívja magára a figyelmet: ott található
Közép-Európa legnagyobb fedett csúszdaparkja, az ország egyik leghosszabb kötélpályája. A folyamatos turisztikai fejlesztéseken belül a legfontosabbak a természetközeli programok, melyek keretében megismertetik a gyerekeket a vidéki
életformával, az állatokkal, a hagyományokkal, aktív pihenési lehetőséget kínálva a
látogatóknak.
A Handó házaspár közel másfél év alatt körbeautózta a világot, és utazásuk során döntötték el: létrehozzák a Katica Tanyát, hiszen
manapság már nem csak a nagyvárosokban,
de a kisebb településeken élő gyermekek
sem tudják megkülönböztetni a kacsát a
libától, és – kis túlzással – azt gondolják,
hogy a tehén lila színű, a tej pedig a szupermarketben „terem”. A vidéki környezet, a bemutatógazdaság és
hagyományőrző programok mellett a Katica Tanyán található
Közép-Európa legnagyobb fedett
csúszdaparkja, valamint az ország
egyik leghosszabb kötélpályája.
Az év elején adták át a Katica
Tanyán a beltéri csúszdaparkot és a hatalmas játszóházat, amely uniós forrás segítségével épült meg. A három beltéri óriás-

Idilli környezetben a Katica Tanya
csúszda – melyek 4 és fél, illetve 6 és fél
méter magasak – kicsiknek és nagyoknak
egyaránt elérhető: nincs súlykorlát és korhatár
sem, vagyis akár három generáció is egyszerre élvezheti a csúszás örömét a 3 csúszda
8 pályájának valamelyikén.
Az öt pályás kalandparkot úgy
építették meg, hogy 3 és 103 éves kor
között bárki igénybe veheti felkészültségtől, fizikai állapottól és bátorságától függően. A legkisebbek 10
akadályon küzdhetik át magukat a „pöttöm” pályán, a kis tinik a „tizenéves” pályán
kúszhatnak-mászhatnak, míg a tettre kész
tizenévesek a „bátor” pályán bizonyíthatnak.

Hatalmas csúszdapark
Az extrém akadályokra vágyók számára
készült az „adrenalin” lecsúszópálya, ez két
magasabb domb között húzódik, s bizony
kell hozzá kurázsi, hogy valaki el merjen
rugaszkodni a tetején – mondta Handó
János, a Katica Tanya tulajdonosa. Hozzátette: a lecsúszópálya 190 méter hosszú, és
20 méteres magasságban van, ezzel a
Dunántúl leghosszabb pályája rangos címmel büszkélkedhet. Aki kevésbé bevállalós,
az is talál kisebb kötélpályát, hiszen a „csillapító” lecsúszópálya 120 méteres hosszúságával és néhány méteres magasságával
az óvatosabbaknak nyújt feledhetetlen
élményt.

A Somogy Kertje Üdülőfalu **** és Étterem
A Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem Bonnyán, egy kicsiny somogyi zsákfaluban található, erdők és dombok veszik körül.
Ha élményekkel teli, aktív kikapcsolódásra vágyik a természet harmóniájában, akkor ezt nálunk megtalálja!
Összesen 7 házban tudunk szállást biztosítani – többségük csodásan felújított régi parasztház, a mai kor szellemének és kényelmének megfelelően, egyedileg berendezett szobákkal. Az Üdülőfalu különlegességét az adja, hogy a házak, a jakuzzi, a medence és
a szaunaház egymástól és a főépülettől kicsit távolabb helyezkednek el. Nálunk igazi csend
van, és reggel a megszokott zajok helyett hamisítatlan falusi hangokra lehet ébredni – kakaskukorékolás, távoli kutyaugatás és esetleg egy traktor messzi hangja a szántóföldeken...
Mi, itt Somogy Kertjében azzal is tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehéz jó rendezvényhelyszínt találni. Legyen különleges, ne legyen elcsépelt és rendelkezzen meggyőző
referenciákkal... Ezért bátran kijelenthetjük: ha ilyet keres, akkor nálunk jó helyen jár!
Rendezvényét, céges tréningjét, találkozóját különlegessé és egyedivé tudjuk varázsolni!
Az év nagy részében éttermünkben, teraszunkon és kertünkben különleges hangulatú programokat, vacsorákat, fogadásokat és olykor esküvőket is szervezünk. Komfortos házak, színvonalas étterem, barátságos, vendégszerető személyzet gondoskodik arról, hogy vendégeink
felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak Somogy Kertjében!

Somogy Kertje Üdülőfalu**** és Étterem
7281 Bonnya, Kossuth L. u. 90-92.• Tel.: +84 376 165 • Fax: +84 375 593
E-mail: info@somogykertje.hu• Web: www.somogykertje.hu
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Máréfalvától a lisszaboni Jerónimos kolostorig
2012-ben egy 80 éves
székely-magyar nyugdíjas pedagógus lett
az Európai Unió kulturális örökségvédelmi díja, az Európa
Nostra különdíjasa.
Kovács Piroska az erdélyi székelykapuk
értékmentése terén
kifejtett tevékenysége miatt érdemelte ki a
magas kitüntetést.
A székely falvak utcaképét mindmáig meghatározó míves, faragott és festett kapuk az utcasorból délcegen kiemelkedve büszkén hirdetik
közös magyarságunkat. Kovács Piroska, vagy
ahogy lakhelyén, a Székelyudvarhely melletti
Máréfalván mindenki ismeri: a tanító néni
egész életét a kapumentés szolgálatába állította. Nem csupán tanította, de vallja is Márai
gondolatait: „Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a
környezőben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerűt.” Kovács Piroska magyar szakos tanítóként – egy brutális lebontást látva – az 1970-es
évek elején határozta el, hogy ő bizony megmenti és feldolgozza az utókor számára ezt az

arányaiban és szerkezetében tökéletes építményt, melyet a köznyelv székelykapuként ismer. Az elhatározást tettek követték, és a lelkes tanító saját kezűleg kezdte megörökíteni a
megmaradt székelykapukat díszítő népi motívumkincset. A pályázati lehetőségek kihasználása miatt 1993-ban alapította meg Piroska néni
a Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesületet. Az egyesületen keresztül 1999-ben szervezték meg először a Székelykapuk Napját,
amelyet kétévente, azóta is nagy sikerrel rendeznek meg. A lelkiismeretes terepmunka
eredményeként jelentős adatbázis készült a
székelyföldi födött kapukról. A legveszélyeztetettebb kapukat Kovács Piroska összegyűjtötte, restauráltatta, majd Székelyudvarhely
mellett védett környezetben kiállította. A kapumentés eseményeit könyvekbe és digitális
hordozóra rendezte, és kitartó munka után
Máréfalván tájházat alapított. Nyaranta az
anyaországból számtalan látogató keresi fel
Máréfalvát, ahol mintegy 150 díszített kapu
található, a tájházba pedig kapufaragó táborokat szerveznek. Hargita Megye Tanácsa is belépett a hagyományőrző egyesületbe, és mindenben támogatja az idén 80 éves Piroska néni
tevékenységét. Aki pedig egész életét csendben, a felnövekvő generációk oktatásának és
egy letűnt időszak népi emlékeinek megmen-

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Népi motívumokkal díszített székelykapu
tésére áldozta. 2011 őszén Hargita Megye
Tanácsa pályázatot nyújtott be az EU örökségvédelmi díjára. 2012. július elsején egy parasztasszonytól megörökölt, vérvörös színű
székely népviseletben, Piroska néni vehette át
a székelykapuk terén végzett tevékenységéért
az Európa Nostra Különdíjat a Jerónimos kolostorban. Ahogy mondta, ő ott azon a díszes
dobogón úgy érezte, lélekben az egész magyar
nemzetet képviselte, és a díj valójában az
egész Székelyföldé és minden magyaré, bárhol éljen is a nagyvilágban!

