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KINCSES HÍREK

A Kincses Somogy termelői piac a 2017/18-as 

szezonban hosszabbított, csaknem egész éves 

nyitvatartással várja a vásárlóit. Ez azt jelenti, hogy 

szombatonként Karácsonyig nyitva tartunk, illetve – 

terveink szerint - 2018-ban a március 15. hosszú 
hétvégétől ismét szeretettel várjuk a vásárlókat.  

A téli nyitvatartás bevezetése kísérlet, bízunk abban, 

hogy a helyi lakosok lelkesedése és vásárlóereje immár 

van akkora, hogy télen is képesek vásárlókkal ellátni egy 

kis piacot. Télen más szempontból sem pihenünk, 
előkészítjük a 2018-as főszezont.  A nyári szezonra  

ugyanis több olyan fejlesztést, kiegészítő szolgálatást is 
tervezünk, amelyek megkönnyíthetik a termelőknek a 
versenyképes áruk előállítását, értékesítését. Így például 
címkenyomtató vagy professzionális vákuumfóliázó gép áll 
majd az árusok rendelkezésére. Az újonnan beszerzett 
kereskedelmi üvegajtós hűtőgépek, a standokig kiépülő 
világítás és áramellátás lehetővé teszi majd az ezt igénylő 
termékek folyamatos hűtését a legnagyobb nyári 
kánikulában is. 
A kánikula azonban még odébb van, így jelenleg jó vásárlást 

és egyben Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk 

minden vásárlónak és olvasónak! 



BEMUTATKOZNAK AZ 
ÁRUSOK:  PAPPNÉ ERŐS 
JUDIT A KINCSES VÁSÁR 
ÖTLETGAZDÁJA ÉS MOTORJA 
Judit a Kincses Vásár – helyi kézművesek vásárának -
kezdeményezője, szervezője, inspirálója. Keramikusként dolgozik, 
alkot. Családjával Balatonfenyvesen él.  

Hogyan lettél fazekas? Ez az eredeti szakmád? 

Gimnázium után felvettek a tanítóképző főiskolára 
Kaposvárra, ami valahogy kézenfekvőnek és magától 

értetődőnek tűnt mindenkinek, de valami akkor már ott 

motoszkált bennem: rendszeresen készítettem kis 

agyagfigurákat csak úgy szórakozásból, és egyik tanárom 

felfigyelt rá. Szó szerint nem hagyott addig békén, amíg 
unszolására el nem mentem egy keramikus ismerőséhez 

korongozgatni, és onnan már el voltam veszve az agyagban. 

Megindokolni nem tudom miért választottam ezt, a mai 

napig azt gondolom, hogy valahogy ösztönösen, belülről 

jött. Így aztán a főiskola helyett a kaposvári Zichy Mihály 
Iparművészeti szakgimnázium kerámiaformázó szakára 

iratkoztam be. Tehát igen, ez az eredeti szakmám. 

Mivel főállású fazekas vagy, az alkotáson túl legalább 
olyan fontos az értékesítési oldala ennek a 
tevékenységnek. Milyen értékesítési csatornákat 
használsz? 

1998-ban kezdtem a munkám vállalkozóként, vásárlóim a 

helyieken kívül főleg a külföldi turisták voltak a nyári 

szezonban. Vásárokon és a műhelyemben árultam. Aztán 

az évek alatt a piac átalakult, és ezzel haladni kellett. A 
kereslet csökkent, a terhek nőttek, és sajnos sokunk 

abbahagyni kényszerült a mesterséget. Feladni 

semmiképpen nem akartam, ahhoz túlságosan "fazekas 

akartam lenni", így amíg gyesen voltam a gyerekeimmel, 

autodidakta módon tanultam a honlapszerkesztést, 
marketinget, felépítgettem lassanként az internetes 

jelenlétem. Ennek köszönhetően sikerült talpon maradnom, 

sőt újrakezdenem új ötletekkel, és ahogy felfedeztek, egyre 

nagyobb érdeklődés lett az egyedi megrendelésekre is. 

Jelenleg a legfontosabb értékesítési csatornám az internet: a 
honlapom, a Meska kézművesportálja, és az ezekkel 

összekapcsolt facebook oldal. Ezen kívül a Kincses Vásár a 

másik fontos értékesítési pont, illetve alkalomszerűen 

meghívásra részt veszek kézműves vásárokon is, 

amennyiben időm engedi. 

Miért érzed szíved ügyének a Kincses Vásárt? 

A Kincses Vásár azért fontos számomra, mert ez egy olyan 

"alulról szerveződő" kézműves vásárként indult, ahol mi, 

kézművesek voltunk a kezdeményezők. Szerettünk volna 

kilépni a tömegből, mert nagyon sok rendezvényen 

elveszünk a hobbiművészek között. Itt pont az a lényeg, 

hogy kicsi és családias a piac, van idő beszélgetni a 
vevőkkel, meg tudjuk mutatni, el tudjuk mondani mi van a 

kész darabok mögött. Kézbe foghatják, láthatják mi az a 

plusz érték, amit egy-egy darabba beleteszünk. Mivel helyi 

vásár, lehetőség van arra is, hogy a közeli műhelybe 

ellátogassanak, hogy visszatérjenek, megtaláljanak itt is, a 
műhelyben is, és aztán nyár végeztével akár az interneten is. 

Ezen kívül fontos közösségépítő ereje van, és itt nem csak a 

vevőkkel való kapcsolattartásra gondolok, hanem nekünk 

alkotóknak is közösségi teret biztosít, elindít egy helyi 

összefogást. Szeretünk itt lenni. :) 
Vannak kedvenc termékeid? esetleg valami, amit 
karácsony előtt ajánlanál az olvasók számára? 

Kedvenc terméket nehéz kiemelni, de aki már látta a 

honlapom, vagy a vásárban a standom, biztosan kiszúrta, 

hogy a macskák és a sárkányok különösen nagy figyelmet 
kapnak. :) Igen, alapjában véve a cicás és a sárkányos téma a 

szívem csücske, de ha bejön egy-egy szokatlan, ezektől 

távol álló megrendelés, abból is kisülhet még kedvenc 

darab. 

Kifejezetten karácsonyra nem szoktam előre készülni, mert 
ez az az időszak, amikor olyan egyedi megrendelések 

jönnek általában, amelyek munkaigényesebbek, kicsit 

különlegesebbek mint általában. Szerencsére az emberek 

egyre inkább szeretnek előre tervezni, már októberben 

készítek karácsonyra szánt ajándékot, és így kevesebb idő 

van raktárra alkotni. Ötletem persze van, mivel lassan itt a 
párologtató szezon, ebben a témában készülök egy kis 

újítással, ami bevallom ismét nem fog távol állni a macskás 

témától....  

Hogy látod a Balaton parton a helyi kézművesek 
helyzetét? Mik a nehézségeik? És a lehetőségeik? 

A  Balaton parton a kézművesek helyzete minden bizonnyal 

más, mint egy városi alkotó esetében. Itt jelen van egy 

kettősség, ami a szezonális turizmusból adódik: sokáig 

sokan kizárólag ebből éltek, vagy ezt próbálták kihasználni. 

Aztán amikor mélyponton volt a turizmus, az komoly 
gondot jelentett. Szerintem inkább egy plusz lehetőségként 

kell rá tekinteni, nem szabad kizárólag egy értékesítési 

csatornára támaszkodni. Jelenleg úgy érzem, az online 

értékesítéssel együtt kell, hogy kiegészítsék, és sok esetben 

támogassák egymást. És ezek mellett nem szabad 
elfeledkezni a helyi vásárlókról sem: ha csak a turistáknak 

készítünk termékeket, ezzel a ’hazai’ vevőket elriaszthatjuk, 

ezért inkább úgy kell kialakítani a termékpalettát, hogy a 

szezonon kívüli időszakban bármelyik szomszédnéni is 

nyugodtan felkereshessen bennünket akkor is, ha csak egy 
szem kávéscsészére van szüksége. Ebben egy jól szervezett 

helyi piac/vásár is nagy segítséget jelenthet. 

 

Köszönjük szépen! További jó munkát kívánunk! 



Miután a termelői piacot üzemeltető Kincses Somogy 
Nonprofit Kkt, komoly nehézségek árán, de sikerrel indult 

egy kisebb EU-s pályázaton, érdekesnek gondoltuk 

áttekinteni, hogy vajon ki lehet a többi „szerencsés nyertes” 

a Marcali járásban és milyen fejlesztéseket tervez a 

támogatásból, vagy legalábbis mire kapta a pénzt.  

Az EU-ban 7 éves úgynevezett támogatási ciklusok vannak, 

jelenleg a 2014-2020-as időszak közepe felé járunk. 2017 

szeptember közepéig ennek a támogatási ciklusnak a 

keretében 206 darab nyertes pályázatot adtak le a Marcali 

járásból, mintegy 150 pályázó nyert (egyesek többször is), 
nem figyelembe véve a kis összegű mezőgazdasági 

támogatások (’kisgazda támogatások’) nyerteseit. A 

megnyert támogatások teljes összege már meghaladja a 9,5 

milliárd, vagyis 9 500 millió forintot.  

A támogatások alapvetőn három csoportba sorolhatók: 

Először is vannak a közösségi fejlesztések. Ezek azok a 
támogatások, amelyekből valamilyen állami hatóság, cég, 

önkormányzat vagy önkormányzathoz kötődő szervezet (pl. 

turisztikai egyesület) hajt végre olyan fejlesztést, amely – jó 

esetben – sokak hasznára van: például felújítanak egy 

iskolát, kerékpárút épül, stb. 

A második nagy csoportba az EU által kiemelten kezelt 

mezőgazdasági támogatások kerülnek, ide értve a 

földtulajdonsoknak a földterület után járó támogatások 

mellett az egyéb őket célzó támogatásokat is (pl. támogatás 

trágyatároló építésére, támogatás biogazdálkodásra való 
átálláshoz, stb.). Ezekkel most részletesen nem 

foglalkozunk.  

A harmadik csoportba kerülnek a hagyományos fejlesztési 

támogatások: ebben az esetben egy - nem mezőgazdasági - 

vállalkozás kap, vissza nem térítendő támogatást valamilyen 

fontosnak, hasznosnak gondolt tevékenységére, 
fejlesztésére. Például, hogy gyakornokot foglalkoztasson, új 

gépet vásároljon, panziót építsen stb. 

A 2014-20-as támogatási időszak eddigi részében a Marcali 

járásba érkező támogatások több mint 70%-a a közösségi 

fejlesztések típusába tartozott, a mezőgazdasági 
támogatások aránya mintegy egy ötödöt tett ki, míg a 

szorosan vett magáncégeknek nyújtott, termelő tevékenység 

fejlesztését célzó támogatások aránya a 10%-ot sem érte el, 

ami meglepően alacsony arány.   

A Széchenyi 2020 forrásból megvalósuló legnagyobb 
közösségi típusú fejlesztések a járásban 
Mekkora 
összeg? 

Mire? 

1 425  
millió 

Marótvölgyi belvízöblözet rendezése 

1 241 
millió 

Fejlesztések Marcaliban: Marcali Keleti Iparterület 
fejlesztése; Noszlopy Gáspár iskola felújítása; 
Központi konyha korszerűsítése; Központi Óvoda 
korszerűsítése, Dózsa György utcai telep 
rehabilitációja, és más kisebb fejlesztések 

635 millió Nemzeti parki fejlesztések: A szárazodó belső-
somogyi vízi világ biológiai sokszínűségének 
megőrzése a vízháztartás javításával, vizes élőhely-
rekonstrukciók 

618 millió Fejlesztések Balatonkeresztúron: csapadékvíz 
elvezető hálózat fejlesztése, oktatási fejlesztések, 
Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése, 
és más kisebb fejlesztések 

548 millió Fejlesztések Böhönyén: szennyvízhálózat bővítése 
és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése; 
bölcsődefejlesztés, Polgármesteri Hivatal 
energetikai korszerűsítése, stb. 

500 millió Balatonmáriafürdő - Mesztegnyő kerékpárút 
kialakítása 

495 millió Fejlesztések Balatonszentgyörgyön: oktatási 
intézmények és tanoda fejlesztése, védőnői 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése; 
önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése, 
stb. 

372 millió Fejlesztések Balatonmáriafürdőn: Belvízvédelmi 
rendszer korszerűsítése, védőnői szolgálat 
fejlesztése 

216 millió Fejlesztések Kéthelyen: Óvoda fejlesztése és
bővítése bölcsődével,  
Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
korszerűsítése, stb. 

200 millió Fejlesztések Niklán: interaktív méhészeti múzeum 
kialakítása, óvodafejlesztés 

 

 

 

’KI NYER MA?’ A JÁRÁSBA ÉRKEZŐ EU-S PÁLYÁZATI PÉNZEK 
TÁMOGATOTTJAIRÓL 



Természetesen közösségi fejlesztés és közösségi fejlesztés 
között is óriási eltérés lehet, hasznosságát, értelmét 

tekintve. Az előző oldali táblázatban bemutatjuk a 

legnagyobb, EU által fizetett közösségi fejlesztést a 

Marcali járásban. A tíz legnagyobb támogatottból hét 

kötődik önkormányzatokhoz: Marcali mellett 
Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, 

Kéthely, Nikla és Böhönye számíthat komolyabb mértékű 

fejlesztésekre. Ezeken a településeken jellemzően az 

oktatási, egészségügyi és a szociális ellátórendszert fejlesztik 

EU forrásból, igen sok helyütt a polgármesteri hivatalt 
korszerűsítik, illetve a hiányzó, rossz minőségű 

infrastruktúra egyes elemeinek javítására, pótlására került 

vagy kerül majd sor. Vannak azonban meglepő tételek is: 

így például a sem különösen jómódú, sem nagy Nikla 

község 150 millió forintnyi támogatás költ egy interaktív 

méhészeti múzeum (!) létrehozására 

Van azonban három fejlesztés, amely nem kötődik egyes 

településekhez, ugyanakkor igen költséges, összességben 

több mint két és fél milliárd forint támogatás jut ezekre: 

ilyen a Marótvölgyi belvízöblözet rendezése, a 

Balatonmáriafürdő-Mesztegnyő kerékpárút újabb 
szakaszainak kiépítése, illetve nemzeti parki és 

természetvédelmi területekhez kötődő vízügyi fejlesztések.   

Hagyományos (gazdaság)fejlesztési, tehát magáncégekhez 

érkező támogatás jóval kevesebb érkezett a járásba. Ezek 

közül három éri el a 100 millió forintos nagyságrendet.  

A legnagyobb összeget a Szigépszerk Kft. kapta, arra, hogy 

Balatonkeresztúron „Innovatív fakezelő és konzerváló 

festék és egyedi gyártástechnológiájával” kapcsolatos 

kutatásokat és fejlesztéseket hajtson végre. Ezzel a kissé 

meglepő fejlesztéssel külön cikkben foglalkozunk. 

A második legtöbb támogatást szintén egy építőipari cég 
kapta – szintén nem építőipari fejlesztésre. Az egyébként 

keszthelyi székhelyű  K & H Trans Fuvarozó Korlátolt 

Felelősségű Társaság mintegy 107 millió forint támogatást 

kapott arra, hogy Balatonszentgyörgyön sörfőző 

berendezést szerezzen be. 

A toplista harmadik helyén egy budapesti cég található: a 

TransAgent Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. mintegy 

száz millió forint támogatást kapott, hogy Nagyszakácsiban 

kutatási-fejlesztési tevékenységet végezzen a következő 

témában: „Kármentesítési földmunkák 
hatékonyságnövelése matematikai optimalizációs-

szimulációs döntéstámogatási rendszer létrehozásával”. 

Első pillantásra talán furcsának tűnik, hogy egy budapesti 

cég miért éppen a matematikusokkal és informatikusokkal 

kevéssé ellátott Nagyszakácsiban akar matematikai 

optimalizációs-szimulációs kutatási tevékenységet végezni.  

Itt például esetleg felmerül a gyanú, hogy a fejlesztési hely 
melletti döntésben szerepet játszhatott az is, hogy a 

hátrányos helyzetű településeken végrehajtott 

fejlesztéseknél jóval könnyebb nyerni és kisebb az önrész 

elvárás is.  

Egyébként a járás valódi, hagyományos nagyfoglalkoztatói 
közül is nyertek többen támogatást, bár jóval kisebb 

összegeket: például a járásban mintegy százötven főnek 

munkát adó Hans Pausch Kft 40 millió forint támogatást 

kapott kapacitásbővítésre. 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 

VEGYIPARI 
KUTATÓKÖZPONT LÉTESÜL 
BALATONKERESZTÚRON? 

A Marcali járás eddig legnagyobb gazdaságfejlesztési pályázata egy 

meglehetősen titokzatos projekt, amely – legalábbis papíron – éppen 

Balatonkeresztúron, a piacunktól légvonalban mintegy egy kilométerre 

valósulna meg.  

A EU pályázati adatbázis szerint egy bizonyos SZIGÉPSZERK 
Kft. a GINOP 2.2.2-15 pályázati kiírás keretében 205 millió 

forint nyert arra, hogy balatonkeresztúri telephelyén kutatás-fejlesztési 

tevékenységet végezzen innovatív fakezelő és fakonzerváló festék egyedi 

gyártástechnológiájának fejlesztése témájában. 

A pályázat nyertese a SZIGÉPSZERK Kft. nem tűnik 
hagyományos vegyipari kutató-fejlesztő cégnek. 2011-ben alapították, 

budapesti magánszemélyek, Fejér megyei székhellyel, főtevékenysége 

lakóépületek építése. A cég 2015-ben fióktelepet hozott létre 

Balatonkeresztúron. A fióktelep a több tucat helyrajzi alszámra 

felosztott 7-es út melletti volt iparterület 820/22-es alszámára van 
bejegyezve, első pillanatban egy olyannak tűnő területre, amely 

nemigen látszik alkalmasnak komoly vegyipari kutatóközpontnak. 

A SZIGÉPSZERK-nek ugyanakkor vannak már sikerei a 

kutatási pályázatok terén. 2014-ben a PIAC-13-2013 pályázati 

kiírás keretében már nyert 337 millió forintot trágyagilisztákkal (!) 

folytatott innovatív kutatások végzésre. Az építőipari cég 
trágyagilisztákkal kapcsolatos kutatásai - anyagi értelemben 

legalábbis – sikeresnek tűnnek. Legalábbis erre utal, hogy a kft, 

amelynek a 2016-os éves jelentése szerint összesen 2 fő volt az átlagos 

munkavállalói létszáma, 2015-ben 270 millió 2016-ban 114 millió 

forint nyereséggel zárta az évet. 

Megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a Szigépszerk Kft-vel, hogy 

tisztábban lássunk a tervezett keresztúri fejlesztés ügyében, de a 

megadott telefonszámon nem voltak elérhetőek, a nekik küldött e-

mail-re pedig egyáltalán nem válaszoltak. 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 



KEDVENC RECEPJEINK: 
ADVENTI TEASÜTEMÉNY 

Tészta alap 

 3/4 csésze teljes kiőrlésű búzaliszt 
 3/4 csésze teljes fehér búzaliszt 
 csipet tengeri só 
 ¼ csésze hidegen sajtolt olaj (napraforgó, szezám, 
mandula, dió) 
 ¼ csésze rizs szirup, vagy gyümölcs szirup 
 ½ csésze víz, almalé vagy almabor, vagy szójatej 
 

A száraz és folyékony összetevőket először külön, majd 
egybe keverjük (használjunk sütőpapírt enyhén kiolajozva). 

A tésztát fél cm vastagságban kinyújtjuk, lehet különböző 
formákat (kerekre, csillagra stb.) kiszaggatni és előmelegített 
sütőben, 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük. Ezt követően 
megkenjük cukormázzal és még 5 percig sütjük. 

„Cukormáz”: 1 ek rizsszirupot vagy gyümölcs szirupot 
összekeverünk 1 ek vízzel, hogy csurgatható legyen. 

Variációk: 

Vaníliás: az alaptésztához 1,5 tk vaníliát adunk. 

Citromos vagy narancsos: az alaptésztához citrom vagy 
narancs aromát adunk vagy reszelt bio citrom vagy 
narancshéjat reszelünk bele. 

Csokis, fahéjas, aszalt gyümölcsös, diós, mandulás stb. az 
alaptésztához keverjük ezeket a hozzávalókat. 

Gluténmentes tészta: szelídgesztenye lisztet használunk, 
ami kellemes, édes, ízű. Más lisztek, például rizs, köles is 
használhatóak. A rizs és köles liszt alkalmazásakor több 
vizet használjunk. Más gabona alternatívák: zab, árpa és 
hajdina. Itt is több vizet adjunk a tésztához. 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
ÚJ TERMELŐ A PIACON! 
FRANZ HOLZER KÉTHELYRŐL 

KÉZMŰVES HÚSÁRU NÉMET 
MÓDRA - DEUTSCHE WURST 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 
A KINCSES HÍREK KORÁBBI 
SZÁMAI LETÖLTHETŐK A 
HONLAPUNKRÓL: 
www.kincsessomogy.hu 
KÖVESSEN ÉS LÁJKOLJON 
MINKET A FACEBOOKON IS!  
KICSES SOMOGY NÉVEN 
MEGTALÁL MINKET! 
 

MEGÉRKEZETT A PIACRA AZ 
ÚJ NAPELEMES ASZALÓ! 
 

A pályázati beszerzések során vásároltunk a termelői piacra 
egy olyan gépet is, amelyet terveink szerint nem csak az 
árusok, de reményeink szerint akár a törzsvásárlók is 
használhatnak majd: egy komolyabb méretű napkollektoros 
aszalót. 

A Vita-sun 20 napkollektoros aszaló egy mintegy ember 
magasságú fakeretes berendezés, amely az ingyenesen és 
korlátlanul rendelkezésre álló napsugárzás segítségével végzi 
el az aszalás folyamatát. Működési elve egyszerű: „motorja” 
egy a hatékonyság növelése céljából szolár bevonattal 
ellátott alumínium lemez, amely a napfényt elnyeli és hővé 
alakítja. Az így keletkező meleg levegő felfelé áramolva 
kerül a szigetelt aszaló szekrénybe, majd áthalad az aszaló 
cserényen található terményeken, így aszalva azokat, majd 
kijut a szabadba a szabályozható szellőzőajtón keresztül. A 
készülék belül könnyen tisztítható alumínium belső 
burkolatokkal (alsó tálca, oldalfalak, hátfal) van ellátva, míg 
fafelületei 100%-ban természetes összetevőkből álló, 
oldószermentes bio festékkel vannak kezelve. 

Az igencsak méretes Vita-sun20 Akasztón, egy Bács-Kiskun 
megyei községben készülő magyar termék, amely öt aszaló 
tálcával rendelkezik, ezek összes felülete mintegy 2 m2.  Így 
az aszaló egy töltettel akár 16 – 20 kg gyümölcsöt (vagy 
egyéb aszalható terméket) is meg tud aszalni, 1-3 nap alatt, 
a fajtától függően.  Az aszalóhoz termosztáttal vezérelt 
elektromos segédfűtés tartozik, így az aszalás hőmérséklete 
állandó, ha a külső hőmérséklet nem éri el a hatékony 
napelemes működéshez szükséges 23-25 fokot, a 
napenergia és a segédfűtés kiegészítik egymást. A 
megvásárolt készülék belső  keringtető ventillátorral van 
ellátva, amely szintén a termosztáttal van vezérelve. 

 Az aszalás-szárítás az egyik legősibb tartósítási eljárás. 
Segítségével lehetőségünk nyílik különféle zöldségek, 
gyümölcsök tartósítására úgy, hogy ehhez nem kell cukrot, 
tartósító szert vagy egyéb adalékanyagot felhasználnunk. A 
folyamat során a zöldségek, gyümölcsök nedvességtartalma 
olyan alacsonyra csökken, hogy a különböző romlást okozó 
mikroorganizmusok életképtelenné válnak, így az aszalvány 
hosszan eltarthatóvá válik. Az aszalás varázsa abban rejlik, 
hogy ebben a folyamatban a gyümölcsöknek sajátos íz 
világa alakul ki, eredeti színűket, aromájukat akár egy éven 
keresztül megőrzik. Az eljárást használhatjuk 
fűszernövények, gyógynövények, gombák és olajos magvak 
szárítására is. Ugyanakkor az aszalás nem egyszerű: a 
termékektől függ az ideális aszalási idő, hőmérséklet, illetve 
a termékek jelentős részét rendszeresen forgatni kell az 
aszalótálcán is. 

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 



Kincses Hírek                         ingyenes                                          készül igény szerinti példányszámban 

A Balatonmáriafürdői Kincses Somogy Helyi Termelői Piac hírlevele,  
szerkeszti Ignits Györgyi:  piac@kincsessomogy.hu , honlap: www.kincsessomogy.hu   

HELYISMERETI VETÉLKEDŐ: 
MEGFEJTŐK, NYERTESEK ÉS 
A MEGFEJTÉS 
A nyári Balatonmáriafürdői-Balatonkeresztúri helyismereti 
vetélkedőnk a vártnál nagyobb érdeklődést keltett és 
hullámokat vetett. Többen nem vették komolyan a 
figyelmeztetést, miszerint „Sok sikert, a feladatok nem 
egyszerűek”, és nevezték megfejthetetlennek, reménytelenül 
bonyolultnak a kapott feladatokat.    

Összességében azonban mégis 19 helyes megfejtés érkezett, 
ami egyfelől szép szám, noha ahhoz képest valóban elég 
alacsony arány, hogy csaknem kétszázan vitték el a 
feladatlapot a piacról. 

Hogy az érdeklődőket és megfejtéssel nem boldogulókat is 
informáljuk, most itt közöljük a kérdéseket és helyes 
válaszokat: 

1. A turisztikailag alulhasznosított keresztúri szőlőhegy 
(Bokrosi hegy) a déli part talán legszebb fekvésű 
szőlőültetvénye, ahol több tucat műemléki védettséget 
élvező pince és a gyönyörű panoráma mellett sok vallási célt 
szolgáló kisemlék is található. A lentiek közül melyiket nem 
találhatjuk meg a szőlőhegyen / bokrosi hegyen? 

 Katolikus kápolna = F 

2. A hajókikötő és környéke Mária egyik turisztikai 
központja. Itt található a híres Florida fagyizó, több 
étterem. (Sajnos a környék egyben kedvenc vadászterülete 
az igazi őstermelőknek komoly kárt okozó nem saját 
terméket kocsi csomagtartóból, útszélről árusító ál-
őstermelőknek is.) A kikötőé az egyik leghosszabb balatoni 
móló. Mikor épült a hajókikötő? 

 1960 = E 

3. Balatonkeresztúr török idők utáni megújulása a Festetics 
családnak köszönhető, akik 1698-tól egyik uradalmi 
központjukként használták a települést. Az uradalmi 
építkezések máig megmaradt emléke három 
műemléképület. Ezek közül a különlegesen szép 
plébániatemplom és a vadászkastélynak is nevezett 
udvarház közismert. Ugyanakkor a harmadik épület – pedig 
az első kettő közelében a Millenium közben található– jóval 
kevésbe ismert, talán amiatt, mert nem sikerült neki modern 
funkciót találni. Melyik ez a harmadik műemlék épület? 

 A volt uradalmi magtár = S 

 

 

4. Ki volt Bárdos Lajos, akinek emlékoszlopa a 
balatonmáriai kápolna kertjében található? 

 Zeneszerző, akinek nyaralója volt a faluban= T 

5. Az 1900-as évek elején komoly problémát okozott a 
nyaralók ivóvízzel való ellátása, amelyet – lajtoskocsik és 
egyéb megoldások mellett - úgynevezett artézi kutakkal 
oldottak meg. Az artézi kutak egyike túlélte a vezetékes 
ivóvíz bevezetését és a mai napig működik, nem messze a 
kikötőtől a Rákóczi Ferenc utcában., az úgynevezett ’Pécsi 
telepen’. A kúton található emléktábláról leolvasható, hogy 
mióta védett a községi artézi kút. 

 2011 óta = E 

6. 1910 és 1970 (a 7-es főút mai nyomvonalának kiépítése) 
között a települések belterületén haladt át az egyik 
legfontosabb országos főút, és a kapcsolódó infrastruktúra 
(telefon-trafó szekrény, csárda, stb.) Az egyik – Budapesttől 
mért távolságot mutató – kilométerkő is megmaradt az 
Erdősor utcában. Hányas kilométerkőtől van szó?  

 169 = T 

7. Az 1960-as 70-es években a családok többségének még 
csak egy tévéje volt, és azt se vitte le nyáron a nyaralóba. Ez 
volt a balatoni mozik virágkora. Hol volt a balatonmáriai 
kertmozi, és ma mi működik a helyén?  

 Balatonmárián nem kertmozi, hanem hagyományos 
mozi működött. Épülete – a vasútállomás melletti második 
épület – ma az önkormányzat raktáraként működik = I 

8. Balatonmáriafürdő létrejötte 1891-re vezethető vissza, 
amikor a filoxéravész által tönkretett északi parti 
gazdálkodók számára csaknem hatszáz vízparti telket 
parcelláztak ki és telepítettek szőlővel.  A telepesek 1899-
ben emléket állítottak az első sikeres szüretnek. Ez az emlék 
a mai napig áll a mária-alsói régi temető közepén. Mi a 
felirata? 

 Nélküled hiába fáradunk vala = C 

9. A Festetics kastélyon található egy híres tudós 
emléktáblája, aki egykor itt dolgozott. Ki volt ez a személy 
és mivel foglalkozott?  

 Bél Mátyás, aki itt készítette Somogy megye leírását 
tartalmazó latin nyelvű kéziratát könyvét= S 

 

A megfejtés tehát: FESTETICS volt 


