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Egy-egy régió vagy megye ér-
téktára sokat elárul az ott élők-
ről is. Az  egyik legszínesebb 
megyei értéktára Vas megyé-
nek van, hiszen a természeti 
kincseinktől kezdve az épített 
örökségen és híres szülötte-
inken át, egészen a gasztronó-
miai különlegességeinkig ta-
lálhatunk köztük kedvünkre 
valót. Vas megye értéktáráról, 
az  abban rejlő további lehe-
tőségekről és az elmúlt hét év 
legjelentősebb megyei fejlesz-
téseiről Majthényi Lászlót,  
a Vas Megyei Közgyűlés elnökét 
kérdeztük. 

 
Ezt a lapszámot a Vas megyei érté-
keknek szentelték, ezért először arra 
lennék kíváncsi, hogy Önnek mitől 
lesz érték egy érték? 
 
A megyei értékek rendszerének 
van egy jogszabályi háttere, de 
a  valódi jelentőségük ezeknek 
az értékeknek az, hogy rajtuk ke-
resztül a  szülőföldünkhöz kötő-
dünk. Egy megyei érték attól me-
gyei érték – a  Jáki templomtól 
az egyházashetyei Berzsenyi kul-
tuszon át a  Toronyi kenyérig –, 
hogy képes érzelmi kötődést ki-
váltani. A Vas megyeiek többsége 
– akiket közös identitás köt össze – 
szinte ugyanazokat az  értékeket 
becsüli. A megyei értéktár magá-
ban hordozza a megyék megkülön-
böztető jegyeit, amely megmutatja 
mitől vasi és nem zalai, nem so-
mogyi vagy éppen nem budapesti 
valami. Érdekes, hogy a vidéki me-
gyék – Budapesttel és Pest megyé-
vel ellentétben, valószínűleg a kö-

zös identitás hiánya miatt – gaz-
dagabb, több értékből álló érték-
tárral rendelkeznek.   
 
2020-ban a  megyei önkormányzat 
megjelentetett egy könyvet Vas me-
gyei értékek címmel. Vas megye mi-
lyen értékekben a legerősebb? 
 
Második alkalommal került kia-
dásra a  megyei értéktár-könyv és 
jól jelzi a téma iránti érdeklődést, 
hogy az első kiadáshoz hasonlóan 
a második is pillanatok alatt elfo-
gyott. Ez egy tekintélyes kötet, ami 
bemutatja, hogy milyen komoly 
értéktár van Vas megyében. Ha be-
lelapozunk a  kiadványba, akkor 
láthatjuk, hogy a megye szinte min-
den területéről, minden kategóri-
ában jelentős számú megyei érték 
van és hogy milyen sokszínű az 
értékek rendszere. A megyei érték-
tárban nincsenek túlsúlyban az épí-
tett vagy természeti örökségek, és 
kellőképpen megjelennek a közös-
ségi életre és hagyományokra jel-
lemző értékek. Egyre inkább teret 
nyer benne a gasztronómiai terület, 
amely szerintem turisztikai szem-
pontból is fontos. Úgy látom, egyre 
inkább kezdik felfedezni az  em-
berek a  gasztronómia közösségé-
pítő szerepét. Ilyen közösségépítő 
ereje lehet a hagyományos kemen-
céknek, amelyekben a sütés-főzés 
csoportos élményt tud nyújtani 
a  családoknak, barátoknak, vagy 
egy település lakóinak.  

Nagyon szeretnénk, ha a  tele-
püléseinken épülnének ilyen ke-
mencék, gazdagítva a  gasztronó-
miai hagyományok megőrzését és 
a közösségi tevékenységeket.  

A cél az, hogy a települések az ün-
nepeiket, programjaikat egy olyan 
közösségi térben tudják lebonyo-
lítani, amely a  lakosság számára 
kapcsolódási pontot jelent. Kie-
melném az  ilyenfajta közösségi 
élet megteremtésében úttörő sze-
repet betöltő viszáki Tündérkert-
mozgalmat, illetve a Kaszás Attila 
Pajtaszínházat, amelynek ötlete és 
megvalósítása Szarvas József Kos-
suth-díjas színművész, Vas Megye 
Díszpolgára nevéhez fűződik.  
 
Melyik az Ön által legtöbbet látogatott 
megyei érték? 
 
Hetyén nem messze lakunk Dani 
uraság egykori szülőházától, a Ber-
zsenyi utcában. A munkahelyem, 
a  Megyeháza a  Berzsenyi Dániel 
téren található Szombathelyen. Ha 
kitekintek az ablakon, Kiss György 
Berzsenyi szobrát látom nap mint 
nap. Talán megbocsájtják nekem, 
ha a szívem Berzsenyihez húz… 
 
Már több gasztronómiai könyve is 
megjelent, így biztosra veszem, hogy 
van kedvenc gasztronómiai külön-
legessége a  megyéből. Megosztaná 
velünk? 
 
Ezeket a köteteket is a hagyomány 
tisztelete és a  régi idők ételeinek 
rekonstruálása hívta életre. Remé-
lem, nem egyedül vagyok vele, de 
az én egyik kedvencem a dödölle 
fokhagymás tejföllel, de egy őrségi 
tökös-mákos rétesért is képes va-
gyok elugrani Őriszentpéterre, 
a Bognár Laciékhoz.  
 

ÉRTÉKEK ÉS FEJLESZTÉSEK  
VAS MEGYÉBEN 



Mondana egy olyan megyei értéket, 
amely Ön szerint sokkal nagyobb 
érdeklődésre lenne érdemes, mint 
amit most kap? 
 
Az ikervári Batthyány-kastély. Régóta 
szorgalmazom, hogy Nemzeti Em-
lékhellyé nyilvánítsák és valamilyen 
módon a Nemzeti Múzeum kötelé-
kébe kerüljön, hogy emlékmúzeu-
mot lehessen kialakítani a Batthyány-
aknak, és nemzeti emlékhelyet 
a  negyvennyolcas forradalomnak. 
Büszkék vagyunk arra, hogy Ma-
gyarország első felelős  miniszter-
elnökét  – Batthyány Lajos személyé-
ben – Vas megye adta az országnak. 
 
A dunántúli megyék közül miben 
vagyunk erősek, miben tudnánk fej-
lődni és mi az, amit Ön szerint el 
kellene engednünk? 
 
Vas megyének nincs oka szégyen-
kezni a  Nyugat-dunántúli megyék 
között. Az elmúlt 10-12 év sikertör-
ténet, a városok – Szombathely, Sár-
vár, Kőszeg, Körmend, Vasvár – jár-
ják a saját fejlődési pályájukat. Kü-
lönböző intenzitással, de azért el 
lehet mondani, hogy Szombathely 
a maga ipari hátterével és helyzeté-
vel, valamint Sárvár és Bük a gyógy-
fürdőjével és turisztikai vonzerejével 
meghatározó szerepet tölt be a Nyu-
gat-Dunántúl gazdasági életében.  

Célszerű lenne kihasználni Vas 
megye aprófalvas településszerke-
zetéből adódó lehetőségeket. Ezeket 
a településeket kellene a következő 
évtizedben – az  elmúlt hét év fej-
lesztéseit folytatva – oly módon tá-
mogatni, fejleszteni, hogy még von-
zóbb legyen a vidéki élet. Az elmúlt 
években a  megyei önkormányzat 
ennek érdekében komoly össze-
gekkel támogatta ezeken a telepü-
léseken – orvosi rendelők, bölcső-
dék, óvodák és iskolák létesítésével, 

illetve korszerűsítésével – az alap -
infrastruktúra fejlesztését. Példa 
erre Csákánydoroszló, ahol az iskola 
1976-os megnyitása óta nem került 
sor semmilyen fejlesztésre, de az el-
múlt ciklusban végre megújulhatott 
az intézmény, sőt új sportcsarnokot 
is avattak a  településen, amellyel 
úgy gondolom, városi léptékű fej-
lesztés valósult meg.  
 
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében 
2014 és 2020 között összesen 36,5 
milliárd forint érkezett a  megyébe.  
Sikerült az  előzetes terveket meg-
valósítani ebből az összegből? 
 
Úgy gondolom önmagáért beszél 
az a tény, hogy az eredetileg elnyert 
21,1 milliárd forint olyan gyorsan 
és hatékonyan került felhasználás-
ra, hogy sikerült további 15,4 mil-
liárd forinttal megnövelnünk a me-
gye TOP-os keretösszegét. A  TOP 
források felhasználásában a  me-
gyék között Vas megye az élen van. 
Lakosságszám-arányosan nézve kü-
lönösen előkelő helyen vagyunk. 
Büszkék lehetünk arra, hogy a TOP-
os források felhasználásában a me-
gyei önkormányzat és hivatala mi-
lyen nagy arányban valósított meg, 
illetve menedzselt projekteket, ezzel 
ugyancsak az élbolyhoz tartozunk.  

Örvendetes, hogy számos olyan 
fejlesztés – oktatási intézmények, 
háziorvosi rendelők, ipari parkok, 
túraútvonalak, kerékpárutak, stb. 
létesítése, illetve felújítása – valósult 
meg, amelyek ténylegesen az itt élő 
embereket szolgálják. Ez köszön-
hető a ciklus eleji komoly paradig-
maváltásnak, ugyanis azt a döntést 
hoztuk, hogy a támogatások odaí-
télésénél előnyben részesítjük a ki-
sebb településeket. Lényegében ez-
zel egy kicsit megelőztük a Magyar 
Falu Programot itt Vas megyében. 

Mi volt a legégetőbb probléma, hiá-
nyosság, amit ebből a forrásból tud-
tak megoldani? 
 
A TOP indulásakor számos olyan 
vidéki közintézmény volt, amely 
fejlesztésre szorult. A  legfonto-
sabbnak azt tartom, hogy a  köz-
nevelési intézmények jelentős rész-
ben megújultak, amelynek ered-
ményeként reménykedhetünk, 
hogy nem folytatódik a fiatalok el-
vándorlása ezekből a térségekből. 
Bízom benne, ha egy modern böl-
csőde vagy óvoda áll rendelkezésre 
az adott településen, akkor a csa-
ládok is a minőségi vidéki élet és 
a maradás mellett döntenek.  
 
Van olyan jellegzetessége Vas me-
gyének, amely alapján egyből lehet 
tudni, hogy hol vagyunk? 
 
Persze több is van. Az Őrség szelíd 
lankái, a Ság hegy és a Kis-Somlyó 
szunnyadó vulkánja, az Írottkő rej-
télyes völgyei, a Rába folyó vadre-
gényes szakaszai, sejtelmes erdeink 
tiszta levegője mind-mind kirán-
dulásra csábítanak. A  turisztikai 
vonzerő részét képezik a történelmi 
eseményekre, a néphagyományok-
ra és helyi termékekre alapozó 
programjaink. Ezek közé tartozik 
a szombathelyi Savaria Történelmi 
Karnevál, a Kőszegi Ostromnapok, 
a sárvári Nádasdy Történelmi Fesz-
tivál, a  celldömölki búcsújárás, 
a velemi gesztenye-, a büki arató-
ünnep, a  vasvári rétes-, az  őrségi 
tök- és a  sitkei rockfesztivál. Me-
gyeszerte rendeznek pálinka- és 
szüreti fesztiválokat és számos bor-
ünnepet. Ezek mind – ha nem is 
a  szó hivatalos értelmében, de – 
Vas megye értékei. Hisz azért va-
gyunk a világon, hogy valahol ott-
hon legyünk benne…
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A „Vasmegye” legújabb lap-
számának fő témája a  Vas  
Megyei Értéktár, ezért szeret-
nénk röviden bemutatni 
Önöknek, hogy mit jelent 
az  elnevezés, miért fontos, 
hogy az itt lakók közül minél 
többen a sajátjuknak érezzék.  

Az Országgyűlés 2012-ben fogadta 
el azt a  törvényt, amely lehetővé 
teszi, hogy a  magyarság számára 
fontos értékeknek legyen egy hi-
vatalos gyűjteménye. Ennek a gyűj-
teménynek a legmagasabb szintjén 
a hungarikumok helyezkednek el.  
Ez az átlátható hierarchikus rend-
szer egy úgynevezett nemzeti ér-
tékpiramisba rendezi a különböző 
értékeket, melynek segítségével jól 
lehet látni, hogy miként lehet egy 
helyi javaslatból hungarikum. 

A Vas Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése 2013-ban hozta létre 
a  Vas Megyei Értéktárat, mely 
azóta már több mint száz helyi ér-
téket tart nyilván. Javaslatot bárki 
felterjeszthet az  illetékes telepü-
lési vagy tájegységi értéktárhoz 
egy szerinte arra érdemes épített 

örökségről, kulturális hagyo-
mányról, természeti szépségről 
vagy éppen gasztronómiai külön-
legességről. Ez az első lépése a me-
gyei értéktárba vagy akár a Hun-
garikumok Gyűjteményébe való 
bekerülésnek.  

Utolsó lépcsőfokként szintén 
ehhez a bizottsághoz lehet benyúj-
tani egy felterjesztést az adott érték 
hungarikummá nyilvánításáról, és 
ezzel egyidejűleg nyerhet felvételt 
a Hungarikumok Gyűjteményébe. 

Az értéktár bizottságok bevon-
ják munkájukba a  helyi, illetve 
megyei közművelődési feladat-
ellátás országos módszertani in-
tézményét, továbbá értékek  
gyűjtésével, megőrzésével, hasz-
nosításával foglalkozó országos és 
területi illetékességű szakmai és 
civil szervezeteket. A  Vas Megyei 
Értéktár Bizottságnak jelenleg 6 
tagja van. Néhány megyei érté-
künkről a későbbiekben részlete-
sen is olvashatnak. 

Hogy mindez miért fontos? 
Mert a minket körülvevő, esetleg 
általunk vagy a  felmenőink által 
létrehozott helyi kulturális vagy 
gasztronómiai érték, épített örök-
ség vagy természeti szépség nem 
csupán minket, de a közösséget is 
építi, összeköti. Ha látókörébe ke-
rült és tud egy olyan értékről, mely 
még nem került felterjesztésre 
egyetlen értéktárba sem, Ön vi-
szont érdemesnek találja rá, láto-
gasson el a  Vas Megyei Értéktár 
honlapjára és tegye meg az  első 
lépést közös értékeink megóvása, 
ápolása érdekében. 
 

MI AZ A VAS MEGYEI ÉRTÉKTÁR  
ÉS MI KÖZE A HUNGARIKUMOKHOZ?

Ha egy érték bekerült 
az adott megyei (vagy 
ágazati, esetleg külhoni 
nemzetrész) értéktárba, 
akkor kezdeményezhetik 
a Hungarikum 
Bizottságnál a Magyar 
Értéktárba való felvételt, 
azaz kiemelkedő nemzeti 
értékké nyilvánítást. 
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Az elmúlt 120 év legjelentősebb 
felújítási munkálatai hama-
rosan befejeződnek hazánk 
egyik legszebb és leghíresebb, 
román és koragót stílusú mű-
emlékén. Húsvétkor már 
a helyreállított Szent György-
templom belső terében tartot-
ták az ünnepi liturgiát.  

2018-ban kezdődött el a nagyszabású 
felújítás, amihez Magyarország Kor-
mánya 2 milliárd forint támogatást 
nyújtott a  Szombathelyi Egyház -
megyének. A majdnem teljesen el-
készült Szent György-templom mel-
lett azonban még hátravan a nyugati 
kapuzat, valamint a Szent Jakab-ká-
polna helyreállítása, a templom kör-
nyezetének rendezése, illetve egy új 
kiállítóépület létrehozása. A tervek 
szerint a teljes átadásra, így a projekt 
befejezésére jövőre kerülhet sor. 

A hamarosan régi fényében tün-
döklő, teljesen megújult műemlék 
nemcsak Vas Megye Értéktárának 
ékköve, de megállja helyét a  Kie-
melkedő Nemzeti Értékek sorában 
is. A jáki templomot 1214-ben ala-

pította Jáki Nagy Márton nemes, 
a  környék gazdag földbirtokosa. 
A templomot 1256-ig építették, ak-
kor szentelték fel. Ezt követően  
– egy korabeli oklevél alapján –  
50 bencés szerzetes élt itt, ám a fo-
lyamatos tulajdonosváltások és a tö-
rökök ostroma miatt 1562-re meg-
szűnt a szerzetesi élet, a kolostornak 

nyoma sem maradt. Szily János, 
Szombathely első püspöke javas-
latára kezdtek el foglalkozni a  le-
romlott állapotú templom helyreál-
lításával, amelyre végül az 1900-as 
évek elején került sor, Magyarország 
ezeréves fennállásának emlékére. 

A mostani felújítás nem csupán 
a Szent György-templom, a mellette 
álló Szent Jakab-kápolna, az Apáti-
ház és az egykori kolostori gazdasági 
épületek helyreállítását jelenti, egy 
látogatóközpont is létesül, ahol meg-
felelő körülmények között bemu-
tathatják a Ják nemzetség, a település 
és a  templom, valamint a kolostor 
történetével kapcsolatos művészeti, 
történeti emlékeket. Emellett a temp-
lom és a kápolna esetében is bizto-

sítják a  liturgikus használat zavar-
talanságát, így például a padfűtést, 
hangosítást is. Újjáépítették a Szent 
Jakab-kápolnánál található támfalat, 
hogy megakadályozzák a domb eró-
zióját, a kápolna elmozdulását, a ta-
lajnedvesség romboló hatása ellen 
pedig, a faragott kőelemek védelme 
érdekében sómentesíteni kellett  

a falakat. A falkutatások során bizo-
nyossá vált, hogy a  13. században 
emelt épületet megelőzte egy korábbi 
építmény, egy kisebb templom. A kü-
lönböző restaurátori munkák mellett 
felújítják a Szent Jakab-kápolna te-
tőzetét is, valamint az Apáti-ház hom-
lokzatát, gépészetét és elektromos 
rendszereit. Végül pedig megújul 
a templomdomb teljes környezete. 

Megyei értékeink közt így ismét 
egy olyan megújulásnak örülhetünk, 
mely nemcsak a helyi hívő közös-
séget szolgálja, hanem azoknak is 
különleges élményt nyújt, akik mű-
emléki, régészeti szempontból tart-
ják fontosnak, vagy akik hétvégi ki-
rándulásuk helyszínéül választják 
ezt a Vas megyei községet. 

ÚJRA LÁTOGATHATÓ KIEMELKEDŐ  
NEMZETI ÉRTÉKÜNK, A FELÚJÍTOTT  
JÁKI SZENT GYÖRGY-TEMPLOM



A Muravidék is a  nagy Ma-
gyarország része volt, ami 
csak erősíti azt az érzést, hogy 
az  ottani magyarság értékei 
legalább olyan fontosak, mint 
a határon belüli értékeink. 

 
Vas megye és a Muravidék között 
évtizedek óta szoros együttműkö-
dés van mind a  területfejlesztés, 
a  kultúra, mind a  gasztronómia 
területén. Egyértelmű volt így az is, 
hogy Vas megye támogatja és part-
nerként részt vesz a  Muravidéki 
Magyar Értéktár létrehozásában. 
Ez, a külhoni értéktárak részeként 
jöhetett létre, amely az  ország-
határon túl, egy adott ország terü-
letén élő magyarságra jellemző 
nemzeti értékek közül, az  adott 
Külhoni Nemzetrész Értéktár Bi-
zottság által külhoni értékké nyil-
vánított értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény. Ezt minden, a Magyar 
Állandó Értekezleten részt vevő 
külhoni szervezet – vagy szerve-
zetek – a saját országuk vonatko-
zásában létrehozhat.  

Lássunk néhány muravidéki ér-
téket, melyek kellemes úticélok le-
hetnek a tavaszi-nyári időszakban. 
 

Lendvai vár 
A lendvai vár a Muravidék és a szlo-
véniai magyarság egyik legfontosabb 
épülete. A Lendva-hegy egy 266 méter 
magas, stratégiai jelentőségű pontján 
áll, ahonnan kiválóan belátni az egész 

vidéket, sőt a szomszéd országokkal 
határos területeket is. A hófehéren 
ragyogó, tiszteletet parancsoló épület 
magasztos látványa az, amely először 
rabul ejti az  ide érkező utazók te-
kintetét. Fontos végvár volt, jelentős 
szerepet töltött be a török elleni vé-
dekezésben a 16-17. században. Olyan 
jelentős magyar arisztokrata családok 
birtokában volt, mint a  Bánffyak, 
Nádasdyak, Esterházyak. 

1972-től a várkastély a Lendvai 
Galériának és Múzeumnak nyújt 
méltó helyet, több ezer értékes tár-
gyat, művészeti alkotást, fotót és 
dokumentumot őriz a muravidéki 
magyarság történetére és népraj-
zára vonatkozóan. 1200 négyzet-
méternyi állandó kiállítás formá-
jában mutatja be a vidék történel-
mét, néprajzát és művészetét. 
 
Hetési szoknyásharangok 
A hetési fa haranglábak, szoknyás-
harangok elválaszthatatlanul hoz-

zátartoznak a hetési falvak arcula-
tához. Fontos népi építészeti és épí-
tészettörténeti emlékek. Az ácsolt 
haranglábak között egy önálló al-
típust képeznek a Kárpát-meden-
cében, tetőszerkezetük jellegzetes 

szoknyás kialakítású, ami népi el-
nevezésüket is adta. Tágabb kör-
nyezetünk az Őrség, Göcsej és Hetés 
vidéke, Kárpát-medence-szerte 
a  haranglábakban leggazdagabb 
területnek számít. Az egykori Zala 
megye területére vonatkozóan kö-
zel 80, Vas megye területén pedig 
mintegy 30 harangláb maradt fenn. 
Ez valószínűleg abból fakadhat, 
hogy az említett vidék igen gazdag 
volt erdőségekben, fában. Káma-
házán és Göntérházán biztosan ta-
lálnak szoknyásharangot, de érde-
mes felkeresni a többit is.  
 
Muravidéki tökmagolaj 
Nincs is jobb annál, amikor kirán-
dulás, túrázás után az ember kel-
lemesen elfáradva betér egy pin-
cébe, kisebb vendéglátóhelyre és 
a  helyi termesztésű kulináris él-
mények által újra erőre kap. Ha 
mindezt a  Muravidéken tesszük, 
biztosak lehetünk benne, hogy tök-

magolaj, a  hetési gasztronómia 
egyik meghatározó alapanyaga, 
szinte mindenhol kerül elénk. Nem 
is érdemes kihagyni, hiszen amel-
lett hogy finom, az  egészségre is 
kifejezetten jó hatással van.  
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A tavaszi, nyári időszakban 
jólesik minél több időt a sza-
badban tölteni, friss levegőt 
szívni, élvezni a természet kö-
zelségét. Ez az igény az elmúlt 
két év „covidos bezártsága” 
miatt talán még nagyobb lett 
az emberekben.  

 
Szerencsénkre, Vas megye termé-
szeti és egyéb adottságai rengeteg 
szabadidős lehetőséget kínálnak 
nekünk a  könnyed, délutáni an-
dalgós sétától az akár egész napos 
kirándulásig. Összeszedtünk né-
hány igazán kellemes úticélt a me-
gyéből, amelyek már hivatalosan 
is megyei értékeink részét képezik. 
Barangoljanak hát megyei értéke-
ink mentén! 

Kámoni Arborétum 
Dr. Saághy István, az  arborétum 
alapítója 50 éven át alakította szen-
vedéllyel és nagy tudással, ezt a kez-
detben csupán néhány hektáros 
területet. Európai útjairól gyakran 
tért vissza egy-egy különleges nö-
vénnyel. Nemesítéseinek csúcstel-
jesítményét 1917-ben érte el, amikor 
a világon elsőként sikerült az ame-
rikai Picea fajt kínaival keresztez-
nie, ennek eredménye lett a Picea 
x saághyi. Ez a róla elnevezett fe-

nyőhibrid-faj ma is megtekinthető 
az arborétumban. 

A Kámoni Arborétumot 2010– 
2011-ben teljesen felújították, azóta 
a bejárata a Szent Imre herceg utca 
öblében álló új, Ökoturisztikai Lá-
togatóközpont. A központ teljesen 
akadálymentes és megfelel a  21. 
századi igényeknek. A felújítást kö-
vetően a  kert növényállománya 
mintegy 21.000 db új egyeddel bő-
vült és itt található az  ország leg-
nagyobb fenyő-, rhododendron- és 
azálea-gyűjteménye. Emellett itt te-
kinthető meg a magyar nemesítők 
fajtáiból kialakított lombos- és fe-
nyőgyűjtemény. A  kert új látvá-
nyossága lett a tóban visszatükrö-
ződő dendrokolor sziklakert. A régi, 
idős egyedek környezete kitisztult, 
a  felújított gyöngykavicsos ösvé-
nyek sétára hívogatnak. Megújult 
az Öreg-tó partján álló zenepavilon 
is, de az  élményt az  utak mentén 
elhelyezett ismeretterjesztő táblák, 
játékok és új madáretetők teszik 
teljessé. A  Kámoni Arborétum 
a  nyári időszakban 9 órától estig 
várja a látogatóit. 

A gencsapáti Szentkút és  
az „Ördögkő” 
Már 1756-ból vannak feljegyzések 
a  Gencsapátiban található Szent-
kútról, ahol egy domb oldalán bő-
vizű forrás található. Török Mihály 
és László Katalin a forrás fölé ké-
sőbb kápolnát építtettek hálából 
annak emlékére, hogy világtalan 
gyermekük szemei a forrás vízétől 
megnyíltak. Nem sokkal később, 
három keresztfából álló Kálvária 
is került a  kápolna mellé, majd 
még 14 kisebb stációs kápolna is 
helyet kapott itt, Jézus szenvedé-
sének egyes jeleneteit ábrázoló szo-
borcsoportokkal. Hagyomány, hogy 
a környékbeli hívek több egyházi 
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ünnep alkalmával is felkeresik a he-
lyet.  Gencsi értékünk több felújí-
táson is átesett már, így ma egy 
szépen rendezett környezetben van 
lehetőségünk a kellemes sétára.  

Itt található a titokzatos Ördög-
kő is, melyhez több szólás és le-
genda kapcsolódik. A kő római osz-
lop töredéke, mely 1907 óta áll mos-
tani helyén, a dűlőúton. A néphit 
azt tartja, az  ördögök veszekedés 
közben dobták oda, az egyik rá is 
ült, ennek nyoma a rajta lévő mé-
lyedés.  A Nyugat-Dunántúlon több 
ilyen „titokzatos kőről” is lehet tud-
ni, de van, amelyiknek már csupán 
az  emléke él, ezért is érdemes 
a gencsapáti Ördögkövet személye-
sen is szemügyre venni. 
 
A Katonák útja és a Vasvári sánc 
A Katonák útja egy olyan ősi ke-
reskedelmi és hadi út, amely a Rába 
és a Zala mocsaras völgyei között 
kiemelkedő Vasi-Hegyhát platóján 
mint természetes közlekedési csa-
tornán vonult végig.  Az  útvonal 
eredetileg a Dunántúl központi te-
rületeiről indult, pontos nyom-
vonala nem ismert, a  Hegyháton 
azonban ma is nyomon követhető 
dűlőutak, erdei utak és részben 
közutak formájában a Jeli Arboré-
tumtól egészen az Őrségig, vagyis 
Szőcéig, illetve a Vadása tóig. Az út 
végső pontja Észak-Itália volt, így 
kezdetben kalandozó magyarok is 
használták itáliai hadjárataik során, 
később pedig többször vonultak 
rajta ellenséges és magyar hadak 
egyaránt. Kereskedelmi használatra 
a késő középkori adatok utalnak, 
ekkor olasz marhakereskedők haj-
tottak itt csordákat Itália irányába. 
Az útvonal távolsági használatának 
a török hódoltság vetett véget.  

A Vasvári sánc a korai magyar 
határvédelem dunántúli szakaszá-
nak részeként, a Katonák útja vé-

delmére épült fel a X. század má-
sodik felében. A föld-fa szerkezetű 
sáncépítmény mintegy 8 kilométer 
hosszan futott és lényegében lezárta 
a Hegyhát teljes platóját a Vasvár-
Győrvár vonalban. A sánc Vaskapu 
környéki szakaszát 2000-ben re-
konstruálták, majd parkerdő és 
tan ösvény is létesült körülötte. Ilyen 
méretű és állapotú határvédelmi 
építmény máshol nem maradt 
fenn. Ha ide ellátogatnak, nemcsak 
egy egyedi történelmi emléket, ér-
téket láthatnak, hanem a  számos 
turista útvonal közül választva to-
vábbi túrákat is tehetnek.   
 
Velem: Szent Vid 
Velemi megyei értékünk az egyik 
legkedveltebb helyi kiránduló-

helyen, a  Kőszegi-hegységben ta-
lálható. Az 589 méteres Szent Vid-
hegy tetején álló kápolna és kör-
nyéke Közép-Európa egyik leg-
ismertebb bronzkori régészeti le-
lőhelye. A község felett őrszemként 
magasodó kápolnát gyalog és au-
tóval is könnyen meg lehet közelí-
teni. Népszerűségét a páratlan ki-
látás és a gyönyörű erdei környezet 
magyarázza. Volt itt kiterjedt és 
nagy jelentőségű városias település, 
de őrtorony is, amely a hegyek lá-
bánál futó Borostyánkő utat és a kö-
zeli Savaria vízellátását biztosító 
vízvezeték-rendszert ellenőrizte. 
Ha ezt az úticélt választják hétvégi 
kirándulásukhoz, szinte érezni fog-
ják, ahogy a történelem megmozdul 
a talpuk alatt.

BARANGOLÁS A MEGYEI ÉRTÉKEK MENTÉN
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Vas megyének 2017 óta test-
vérmegyéje az erdélyi Hargita 
megye. Ez a két megye van ta-
lán a legmesszebb egymástól, 
ahol a  helyiek zöme mégis 
magyarul beszél. Ennek meg-
felelően Hargita megye is ren-
geteg olyan értékkel bír, ami 
a magyar nemzetet gyarapítja.  

 
A Hargita Megyei Értéktár Bizottság 
a  mai napig már 140 értéket vett 
fel a listájára. Mindenkinek Hargita 
megye jut eszébe, ha a csíksomlyói 
búcsúról, a Békás-szorosról, a Szent 
Anna-tóról, a szárhegyi Lázár-kas-
télyról, a madéfalvi veszedelemről, 
a kőrispataki szalmakalapról, a szej-
kefürdői székelykapu-sorról, a szé-
kelyderzsi unitárius templomról, 
a gyimesi népzenéről, néptáncról 
hall. Ezek mind olyan értékek, ame-
lyekre büszkék a  helyiek, de ma-
gukénak érzik a szűkebb és tágabb 
környezetük lakói is, ugyanis ezek 
az  értékek beépültek kulturális 
identitásukba. 

Lássunk most kettőt a helyi ér-
tékek közül, amelyek akár egy er-
délyi utazásra is okot adhatnak. 
 
Csíksomlyói kegytemplom 
A jelenlegi barokk stílusú csíksom-
lyói kegytemplom építése 1830-ban 
fejeződött be, ugyanis ekkorra ké-
szült el két jellegzetes tornya. Az új 
épületbe az elbontott, régi templom 
kőanyagát is beépítették. A  hom-
lokzatot díszítő Mária szobrot 1837-
ben helyezték fel mostani helyére. 
A kegytemplom legnagyobb értéke 
a főoltáron álló reneszánsz stílusú 
Mária-szobor. A Napba öltözött Asz-
szonyt ábrázoló szobor az 1510-1520-
as években készült. A csíksomlyói 
kegytemplom és ferences kolostor 

immáron többszáz éve jelképe nem-
csak a keresztény vallásnak, de a he-
lyi és nemzeti hovatartozásnak is. 
Vallási, történelmi, művészeti, mű-
vészettörténeti gazdagsága fontos 
részét képezi nemcsak a helyi, de 
határokon túli kultúráknak. 

A csíksomlyói búcsújárás év-
századokra nyúlik vissza, ma már 
több százezer keresztény zarándo-
kol el Csíksomlyóra, keresztény fe-
lekezeti hovatartozás nélkül. Mivel 
a kegytemplom már jó ideje nem 
tudta befogadni a  mind nagyobb 
létszámú zarándokokat, a templom 
fölött magasodó hegy nyergébe ol-
táremelvényt építettek, a Hármas-
halom oltárt, ahol 2019-ben Ferenc 
pápa is misézett. 

Szejkefürdői  
Orbán Balázs síremlék 
A székelykapu a nagy, fedeles, kö-
tött, többnyire díszített kapuépít-
mény általános megnevezése. A ka-
puk a székely porták sajátos épít-
ményei és kulturális örökség tekin-
tetében értéket képviselnek. A ga-
lambbúgos nagykapuk legtovább 
Székelyföldön maradtak meg. A szé-
kelykapuk székenként különböző-
ek, így a háromszékiek méretükben 
nagyobbak, a  csíkiak faragott dí-
szítésűek, az udvarhelyszékiek pe-
dig faragottak és festettek is. A szé-
kelykapu státuszszimbólum volt, 
tanúskodott állíttatójának vagyoni 
helyzetéről. A kapu jellegzetes részei 
a kapulábak, a hónaljkötések, a ka-
putükör, a  kontyfa, a  galambdúc 
és a  zsindelytető. A  szejkefürdői 
székelykapu-kiállítás a  székely-
udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
néprajzi gyűjteményének szabadtéri 
részén tekinthető meg. A kiállítás 
14 kötött kaput vonultat fel, ezek 
közül a legrégebbi 1818-ban készült 
és Fenyédről származik. A  kapuk 
közül a leghíresebb az Orbán Balázs 
sírja előterében felállított, Orbán 
Balázs által birtokolt 1888-as szé-
kelykapu. A többi kapu udvarhely-
széki településekről, így például 
Székelyudvarhelyről, Küküllőke-
ményfalváról, Tibódról, Csehétfal-
váról, Kadicsfalváról származik.

A HARGITA MEGYEI ÉRTÉKTÁR



A megyei önkormányzatnak 
a 2021-es év a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében folya-
matban lévő fejlesztések meg-
valósításáról és a maradvány-
összegek terhére megnyitott 
további pályázati felhívások 
lebonyolításáról szólt.  Emel-
lett azonban már az  új EU-s 
programozási ciklusra is fel 
kellett készülni.  

A 2014-2020 közötti program kere-
tében az eredetileg megítélt 21,1 mil-
liárd forint megyei keretösszeget 
további 15,4 milliárd forinttal sikerült 
növelni, így csak a TOP keretében 
közel 250 fejlesztés nyert támogatást 
a  program 2015. évi indulása óta, 
melyek döntő részében a beruházás 
befejeződött. Szombathely városa 
pedig 17,2 milliárd forintos külön 
kerettel gazdálkodhatott.  

A megyében a  kifutó program 
utolsó ízben a települések belterületi 
csapadékvíz-elvezetési rendszere-
inek rekonstrukciójára vonatkozó 
pályázati felhívás ismételt megnyi -
tását tette lehetővé, melynek kere-

tében 2021 nyarán még 3,7 milliárd 
forint értékben született támogató 
döntés, így 26 település kezdheti 
meg (vagy éppen folytathatja) víz -
elvezetési rendszereinek megújítását. 
A klímaváltozással összefüggésben 
a csapadék eloszlása és intenzitása 
érzékelhetően megváltozott me-
gyénkben is, így a vízgazdálkodási 
rendszerek megfelelő állapota egyre 
inkább kulcskérdéssé válik a  tele-
püléseken. Fontos szempont a rends-

zerek optimális méretezése, hiszen 
egy-egy térségben a villámárvizekkel 
akár 80-100 mm-es, özönvízszerű 
esőzésekkel, és a  hosszan elnyúló 
aszályos időszakokkal egyaránt szá-
molni kell, így nemcsak a  víz el-
vezetése és az ingatlanok megvédése, 
de a térség vízháztartásának javítása, 
a víz tározása is előtérbe kerül mint 
fejlesztési cél.  

A TOP fejlesztései között köz-
ponti helyet foglalnak el a  közé-
pületek energetikai korszerűsítését 
célzó projektek. Az  erre a  célra 
rendelkezésre álló 4 milliárd forin -
tos keret több mint fele vidéki is-
kolák hőszigetelését és fűtés -

korszerűsítését finanszírozta, így 
19 db oktatási intézmény vált 
korszerűbbé. Az  önkormányzati 
épületek energetikai fejlesztésével 
összesen évente 3200 tonna szén-
dioxid-megtakarítás érhető el a me-
gyében.   

Az általános iskolákhoz képest 
– melyek alapvetően központi, ága-
zati programokból fejleszthetőek – 
óvodákra és bölcsődékre nagyobb 
összegeket juttatott a megyei prog -
ram. Az  új bölcsődékkel együtt  
60 intézmény újulhat meg, vagy 
éppen indulhat el a TOP keretében.  

Háziorvosi rendelők fejleszté-
sére is jutott forrás, az erre a célra 
szánt 600 milliós keretből 20 há-
ziorvosi rendelő épületét újították 
meg a megyében, a pénzből orvosi 
eszközök lecserélésére is futotta.   

A közintézmények megújítása 
mellett a nagyobb települések gaz-
dasági infrastruktúra fejlesztésére 
is pályáztak. Főként ipari parkokat 
alakítottak ki, illetve a hagyomá -
nyos piactereket korszerűsítették 
a  járási központokban. A  gazda-
ságfejlesztési forrásokból turiszti-
kai beruházások is finanszírozha-
tók voltak, vízparti fejlesztések, 
kerékpárutak és túraútvonalak is 
szerepeltek a támogatott projektek 
között.   

A program támogatta a  város-
központok megújítását is, de – mivel 
a  klímavédelem ennél a  pályázati 
kiírásnál is előtérbe került – azzal 
a  feltétellel, hogy a  beruházások 
során nemcsak térkövezés, de zöld-
felületek fejlesztése is történik.  

A biztonságos kerékpározás ér-
dekében a megye legforgalmasabb 
útjai mentén, főként a  Szombat -
helyre bevezető utak mellett bi-
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cikliutak épültek, összesen 17 kilo-
méter hosszan, melyet további for-
rások bevonása eredményeként 
a Balogunyom-Szombathely, illetve 
a Vép-Szombathely közötti szaka -
szok finanszírozásával tovább 
bővíthetünk. 

Komoly problémát jelentett 
a fejlesztések megvalósítása során, 
hogy az építőipari piac telítettsége 
– párosulva a munkaerő-hiánnyal – 
erősen felhajtotta az  árakat. Így, 
szinte minden beruházó szembesült 
azzal a  problémával, hogy a  költ-
ségek túllépték az eredetileg elnyert 
támogatást és az egyébként 100%-
os támogatás mellé jelentős 
mértékű önerőt is kellett biztosíta-
niuk. A megnövekedett költségekre 
indokolt esetben kiegészítő támo-
gatás is igényelhető a Pénzügymi -
nisztérium vagy a Kormány egyedi 
döntésével. Ilyen típusú pótlólagos 
forrás biztosításáról már 64 projekt 
esetében történt meg a döntés, ösz-
szesen 1,3 milliárd forint értékben. 

A megvalósuló projektek közül 
118 db (összesen 16,2 milliárd forint 
összköltségű beruházás) esetében 
a Vas Megyei Önkormányzat, illetve 
annak hivatala segíti a települési ön-
kormányzatokat az adminisztráció, 
a projektmenedzsment teendőiben.  

A megye településeinek több 
mint felében történt tehát fejlesztés 

a TOP keretében, de a Magyar Falu 
Program lehetőségeivel párosulva 
a megye szinte minden településén 
látványos fejlesztések történtek 
a 2014-2020 közötti időszakban.  

A program sikerét és jelen tő -
ségét felismerve Magyarország Kor-
mánya a 2021-2027 közötti új EU-s 
programperiódus keretében is 
lehetőséget biztosít az önkormány-
zati fejlesztések hasonló módon 
történő finanszírozására. Így a TOP 
folytatásaként a  Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program 
Plusz (TOP Plusz) fogja támogatni 
a  települési önkormányzatok be-
ruházásait. Emellett jelentős for-
rások érkezhetnek az önkormány-
zatokhoz az  ún. Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 
keretében is. 

Az új támogatási ciklus indulá-
sához kapcsolódóan, 2020 őszén 
a  Vas Megyei Önkormányzat 
kérdőíves megkeresés keretében 
felmérte a  települések igényeit. 
Ennek alapján megtörtént a 2014-
ben elfogadott területfejlesztési 
koncepció felülvizsgálata és ak-
tualizálása, amelyet a  megyei te-
rületfejlesztési program kidolgo-
zása követett. Ezen dokumentum 
célja a  területfejlesztési koncep-
cióban meghatározott célkitűzések 
és a megye területén megvalósítani 

szándékozott fejlesztések, prog -
ramcsomagok összekapcsolása, 
a  beavatkozások stratégiai mega-
lapozása. A  program definiálja 
a fejlesztési prioritásokat és az azok 
kibontását célzó intézkedéseket, 
beavatkozásokat, amelyekhez 
konkrét forrásigényt, kimeneti mu-
tatókat rögzít és definiálja a lehet-
séges kedvezményezettek, valamint 
területi megkötések körét.  

A programozás következő lé-
péseként Vas Megye Integrált Te-
rületi Programjának (ITP) megújí-
tása jelentkezett feladatként, amely 
már a TOP Plusz konkrét pályázati 
lehetőségeinek keretrendszerét ha-
tározza meg. A fejlesztési célterüle-
tek mentén összesen 45,1 milliárd 
forint forrás kihelyezésére nyílik 
lehetőség a  megyében (az összeg 
tartalmazza a  Szombathely szá-
mára, saját városfejlesztési stratégia 
alapján felhasználható 13,4 milliárd 
forintot is). Mindemellett elkészült 
Vas Megye Kerékpárforgalmi 
Főhálózati Terve is, amely azonosí-
totta a  legfontosabb közlekedés-
biztonsági, illetve turisztikai szem-
pontból leginkább indokolt kerék-
párút-szakaszokat a megyében. 

A megyei programozási folya-
mat sikeresen lezajlott, az alapdo-
kumentumokat a  megyei köz -
gyűlés, illetve – az integrált területi 
program esetében – a Kormány is 
jóváhagyta, így zöld lámpát kap -
hatnak az új időszak pályázati fel-
hívásai.  Ezek közül az  elsők – 
az  energiakorszerűsítés, a  közte-
rületek és települési infrastruktúra 
fejlesztés, valamint a bölcsőde- és 
óvodafejlesztés – megvalósítása 
már folyamatban van. A  cél az, 
hogy ezeket a következő hónapok-
ban továbbiak is kövessék, így a fel-
tárt fejlesztési igények mind na-
gyobb mértékben és minél hama-
rabb támogathatók legyenek.
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TEJSZÍNES-GOMBÁS HARCSA  
DÖDÖLLÉVEL  
 
A harcsaszeleteket vagy filé-
darabokat finoman besózzuk, kissé 
fokhagymázzuk, állni hagyjuk. 
Kevés zsíron (vajon) finomra vágott 
vöröshagymát pirítunk, majd 
belehelyezzük a harcsadarabokat. 
Amikor mindkét oldaluk kissé 
megpirult, rászórunk karikára 
vágott gombát, megvárjuk, míg levet 
ereszt és felöntjük tejszínnel. 
Sózzuk, pár percig pároljuk, a végén 
ízlés szerint fűszerezzük borssal, 
kaporral, metélőhagymával, de 
akár őrölt paprikával is.  
 
A dödölléhez a meghámozott 
burgonyát kockákra vágva főzzük 
annyi sós vízben, ami éppen ellepi. 
Ha megfőtt, a tűzön hagyva vízzel 
együtt öszszetörjük, elkeverjük 
annyi liszttel, hogy sűrű állagú 
legyen, majd serpenyőben, olajos 
kanállal galuskákat szedve belőle, 
zsíron kisütjük. Pirított hagymával, 
szalonnával megszórhatjuk.

ŐRSÉGI TÖLTÖTT KÁPOSZTA  
 
Hozzávalók (6-8 főre):  
} 1 fej savanyított káposzta  
} 1 kg szeletelt savanyított 

káposzta  
} 10 dkg hajdina vagy rizs  
} 60 dkg darált sertéshús  
} 1 közepes fej vöröshagyma 

apróra vágva  
} 2 egész tojás  
} só, őrölt bors, őrölt kömény, 

őrölt pirospaprika,  
3-4 babérlevél  

} 1 gerezd fokhagyma  
} füstölt kolbász, szalonna, 

sonkadarabkák  
} a felöntéshez víz  
} tejföl  
 
A töltelékhez a savanyított 
káposztalevelek vastag részét 
levágjuk és az alábbiakkal töltjük: 
60 dkg darált sertéshús, 10 dkg 
hajdina vagy rizskása félpuhára 
főzve, 1 közepes fej vöröshagyma 
apróra vágva és zsíron üvegesre 
sütve, só, 2 egész tojás, bors, 
fokhagyma, őrölt kömény.  
A tölteléket megfőzzük a következő 
alapkáposztában. Fazékban 
felteszünk friss savanyú káposztát 
(ha túl savanyú, kissé kimossuk), 
vízzel felöntjük (épp, hogy ellepje) és 
teszünk bele sertés bőrkét, füstölt 
kolbász (szalonna, sonka) 
darabokat. Jó fél órás főzés után 
elhelyezzük a fazékban 
a töltelékeket a következő módon: 
alulra egy réteg alap káposzta kerül, 
rá egy réteg tölteléket teszünk, és így 
rétegezzük, amíg a fazék meg nem 
telik. Feltöltjük vízzel, hogy 
a káposztát ellepje, fűszerezzük 
piros paprikával, babérlevéllel és 
sóval. Szép lassan, egy-másfél órát 
főzzük. Ha elkészült, tehetünk 
rántást a káposztára, de tálalhatjuk 
rántás nélkül, tejföllel is. 

RÁBAMENTI HALÁSZLÉ  
 
Hozzávalók:  
} 1 db kb. 2-3 kg-os ponty  
} 0,5 kg apróhal (keszeg, kárász, 

törpeharcsa)  
} 2-2 db paprika, paradicsom  
} 3 fej közepes vöröshagyma  
} 4-5 gerezd fokhagyma  
} 1 dl száraz fehérbor  
} só, pirospaprika  
 
A pontyot megtisztítjuk, fejét, 
farkát, uszonyát levágjuk. A törzset 
ujjnyi vastagságban patkókra 
vágjuk és lesózva félretesszük. 
A megtisztított apróhalból és 
a ponty leeső részeiből a zöldségek 
hozzáadásával alaplevet készítünk. 
Amikor a halhús a csontról leválik, 
átpasszírozzuk.  
 
Az így kapott maszszát felengedjük 
vízzel és felforraljuk. Amikor 
habjára forrt, rászórjuk 
a pirospaprikát és beletesszük 
a pontypatkókat, majd beleöntjük 
a bort és készre főzzük. 

VASI  
RECEPTEK



cfl vasmegye.hu

5

3

6

9

10

2

7

1

26

18

8

11

12

–

13

4

14

1 2 3 4 5 6 987 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 24 25 26 27 !

!

23

23

22

20 12

16

1314 9 8

7

15

2

19

10 25

21

7

17

27

24 11

53

1

4

1. Egyházmegyénk főpásztorának lakhelye 
2. Tanösvény Velemér és Gödörháza között 
3. Ennek az élőlénynek van fesztiválja Celldömölkön 
4. Latinul faiskolát jelent, megyénk többel is ékes 
5. Bükkfaféle, termését a cáki pincék is őrizték 
6. Vele küzdött meg a jáki templom védőszentje 
7. Körmend izgalmas zenei fesztiválja 
8. Megyénk legnagyobb összefüggő erdőtömbje 
9. Magyarország egyik legnagyobb játszótere 
10. Faludi Ferenc szerzetes-költő „rendje” 
11. Mártírsorsú miniszterelnök, vasi birtokos 
12. A sárvári Fekete bég lándzsája e „szerkezet” része 
13. a megyeszékhely nyári programsorozata 
14. Kőszeg legkeresettebb exportcikke a közép- és újkorban

Kiadó:  
Vas Megyei Önkormányzat  

Felelős kiadó:  
Majthényi László, közgyűlési elnök  

Felelős szerkesztő:  
dr. Balázsy Péter, megyei jegyző  

Főszerkesztő:  
Kirschner-Briski Barbara  

A lapszám elkészítésében 
közreműködött:  

Németh Zsuzsa, Őri Istvánné,  
dr. Palotai Péter, Polgár András  

Fotó:  
Cseh Gábor  

Nyomdai előkészítés:  
Geo-Grafit Bt.  

Nyomdai munkák:  
Kajt-Art Kft.
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Jelen kiadvány a TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 
azonosítószámú, Közös jövőnk Vas megye 
elnevezésű projekt keretében valósult meg.


