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A 2016-os év tájértéke 
a Cáki Műemléki Pincesor

„Azért ez megmelengette a szí-

vem…” – összegez szerényen Pauko-

vics Józsefné Margit, Cák polgármes-

tere. Meg is van az oka rá, hogy büsz-

ke és boldog legyen. A Herman Ottó 

Intézet 2016-ban első alkalommal 

hirdette meg „Az év tájértéke” ver-

senyt, melyet a cáki pincesor elsöprő 

fölénnyel meg is nyert. Ennek kap-

csán beszélgettünk a polgármester 

asszonnyal közösségekről és kultúrá-

ról, valamint a Nemzeti Művelődési 

Intézettel közös programjaikról.

Cák – sok más település mellett 

Vas megyében – bátran állíthatjuk, 

hogy egy igazi ékszerdoboz. Kő-

szeghegyalján, Szombathelytől hu-

szonöt kilométerre helyezkedik el. 

Vas megyére az aprófalvas telepü-

lésszerkezet a jellemző, ez alól Cák 

sem kivétel, hiszen háromszáz fő 

alatt van a lakosságszáma. A  kör-

nyezet gyönyörű szép egy műemlék 

pincesorral, melyre, ha rákeres a 

neten az utazni vágyó, rögtön ezt 

az ajánlót találja:

„A  Kőszegi-hegység környékének 

egyik legjellegzetesebb színfoltja a 

Cák melletti csodás gesztenyésben 

található, régi időket idéző, mese-

beli, zsúpfedeles pincesor.

A  XIX. században épült, jelen-

leg már műemléki védettséget élvező 

nyolc boronafalú, hófehér borospince 

elragadóan bájos kuszaságban so-

rakozik a zöld domboldalban az út 

mellett. A  tölgy-, és gesztenyefa ge-

rendákból készült épületek egy helyi-

ségből állnak, döngölt padlójúak, ún. 

szelemenes tetőszerkezetűek. A  tetőt 

egy szelemen, azaz az orom alatt 

végigfutó gerenda, míg a szelement 

ollólábak tartják. A tető elől csonka-

kontyos, nyitott orommal, hátul pe-

dig lekontyolt.” (kirandulastippek.hu)

Mi azonban nem elégedtünk 

meg az internet száraz tényeivel, 

ellátogattunk a cáki tündérvilágba, 

hogy szemügyre vegyük a mesebeli 

kis pincéket.

„2013. január 1-je óta tartozik 

hozzánk a pincesor, azóta rengeteg 

fejlesztés történt. Amúgy állami tu-

lajdonban vannak egy kivételével, 

melyet nemrégiben sikerült megvá-

sárolnunk” – kezd bele a történetbe a 

polgármester asszony arról, hogyan 

is jutottak el odáig, hogy 2016-ban 

elnyerték „Az év tájértéke” címet.Kapunyitogató a cáki közösségi házban

Paukovics Józsefné
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Bognár Alexandra: Milyen fej-

lesztések és beruházások történtek 

az elmúlt három évben?

Paukovics Józsefné: A  fejleszté-

sek folyamatosak, a pincék felújítá-

sa és infrastrukturális tekintetben 

is. Amin már túl vagyunk: öt pin-

cét teljesen felújítottunk, megtör-

tént az újrazsuppolás, a  saralás; 

hármat pedig javítottunk, ahol 

szükség volt rá. A felújításban részt 

vett a falu lakossága és én magam 

is, közösségépítő hatása volt. Pá-

lyázati pénzből épült a Csobogó 

Forrás, aminek vízéből ihatnak az 

idelátogatók. Nagy álmom még 

egy Csobogó Út kiépítése, mely a 

lentebb fekvő részeket köti össze a 

forrással.

Legutóbb sörpadokat szerez-

tünk be, és egy szállítható kemen-

cét, fedett faépítésű főzőhellyel. 

A  rendezvényeknél az Írottkő Na-

túrpark is segít a tárgyi feltételek 

biztosításában.

B. A.: Említette, hogy egy pince 

önkormányzati tulajdonban van. 

Azt milyen funkcióval szeretnék el-

látni?

P. J-né: Turisztikai infópontot 

és talán egy kis ajándéktárgy-, helyi 

termék boltot szeretnénk kialakíta-

ni benne, mindenképpen megőriz-

ve az eredeti jelleget. Nagyon örü-

lök, hogy sikerült megvásárolnunk, 

úgy gondolom, hogy ez segíteni fog 

az idelátogatónak a könnyebb tájé-

kozódásban és a tájegység értékei-

nek megismerésében.

B. A.: Milyen állandó kiállítá-

sokat tekinthetnek meg az ide érke-

ző turisták?

P. J-né: A  kádár-, és fotógyűjte-

mény állandóan megtekinthető, de 

vannak időszakos rendezvények és 

kiállítások is. Maga a pincesor fo-

lyamatosan látogatható, a pincéket 

belülről pedig nyitvatartási időben 

lehet megnézni.

B. A.: Honnan jött az ötlet, hogy 

pályázzanak „Az év tájértéke” díjra?

Az egyik kollégám, Ávár Alíz vet-

te észre, hogy meghirdették a pályá-

zatot, és rögtön arra ösztönzött, hogy 

vágjunk bele. Gondoltam, miért ne? 

Néhányan összeültünk a faluban, 

elkészítettük a fotókat és a pályáza-

ti anyagot az Írottkő Natúrparkkal 

együttműködve. Huszonhét pályázat 

érkezett, melyből ötöt bocsátott sza-

vazásra a szakmai zsűri. Bevallom, 

akkor azért egy kicsit megrémültünk, 

mikor kiderült, az internetes szava-

zás, mindössze másfél napig fog tar-

tani. Azonban a szavazatok 45,8 szá-

zalékát sikerült begyűjtenünk.

B. A.: Ez azért nagyon nagymér-

tékű győzelem, főleg a falu méreté-

hez képest. Hogy és hol történt a díj 

átadása?

P. J-né: Mi is nagyon örültünk 

neki. A  Herman Pikniken történt 

a díj átadása Fazekas Sándor föld-

művelésügyi miniszter, V. Németh 

Zsolt környezetügyért, agrárfej-

lesztésért és hungarikumokért fele-

lős államtitkár, illetve Mezőszent-

györgyi Dávid főigazgató részvéte-

lével Budapesten. Nem hirdették 

ki előre az eredményt. Ott helyben 

tudtam meg, hogy mi nyertünk, 

nagy meglepetés volt.

Cáki pincesor
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B. A.: A pályázattal forrás nem 

járt, annál nagyobb volt azonban 

az elismerés. Milyen hozadéka lesz 

a község számára?

P. J-né: Leginkább település-

marketing szempontból fontos, ha 

nincs is azonnal látható eredmény, 

minden beérik lassacskán. Filmet 

forgat a pincesorról a Herman 

Ottó Intézet és tájérték-felmérési 

programot indít a helyi közössé-

gekkel együttműködve.

B. A.: Milyen aktuális kulturális 

pályázataik vannak?

P. J-né: Folyamatosan keres-

sük a pályázati lehetőségeket, sok 

mindent javítottunk már a közös-

ségi házunkon, de vannak még 

ötleteim. Mindig megkérdezem 

a környezetemben élőket, milyen 

kulturális igények merülnek fel a 

településen.

B. A.: Hogy néz ki Cák éves ren-

dezvény naptára?

P. J-né: Akkor haladjunk sor-

ban! Az első rendezvényünk húsvét 

előtt szokott lenni, ami a hegyal-

jai kézműveseket fogja össze. Az 

idei volt a nyolcadik alkalom, és 

huszonöt-huszonnyolc kézműves 

mindig ellátogat erre a rendez-

vényre. Az időrendben a követ-

kező július első hétvégéjén a Cáki 

Bornapok, melyet összekötöttünk 

a falu búcsújával. Az első nap a 

borról szólt, Pammer István bor-

lovag, valamint a lovagrend tagjai 

segítségével, nagyon sok borvidék-

ről voltak itt borászok, Eger, Tokaj, 

Villány, Kőszeghegyalja… Második 

nap pedig a néptáncé volt a fősze-

rep. Mise után fellépett a Hajnal-

csillag Együttes Kőszegről, a  győr-

vári és a sárvári néptáncosok is. 

A 2016-os első alkalom, jól sikerült, 

folytatjuk jövőre is.

Az ősz rendezvénye az Őszi Ka-

valkád és Gesztenyeünnep. Itt em-

líteném meg, hogy miért is mond-

tam, hogy fontos a marketing: már 

az első alkalommal négyszázan 

eljöttek, amit álmunkban sem 

gondoltunk volna. Általánosság-

ban elmondhatom, hogy az összes 

rendezvényünk és programunk 

nagyon sikeres. Egyetlen bánatom, 

hogy a helyi lakosságot meglehe-

tősen nehéz mozgósítani. Éppen 

ezért örülök, ha másokkal is együtt 

dolgozhatok, például a Nemzeti 

Művelődési Intézettel, inspiráló-

an hat rám, újabb ötletek jutnak 

eszembe.

B. A.: Milyen közös programjaik 

voltak a Nemzeti Művelődési Inté-

zet Vas Megyei Irodájával?

P. J-né: A  „Kapunyitogató” el-

nevezésű rendezvénysorozat már 

nálunk is volt két alkalommal. Az 

egyik számomra nagyon érdekes 

volt, Géczi József az iroda munka-

társa beszélgetett Ördögh László-

néval, akit mindenki csak Mici né-

niként ismer a faluban. Az ő férje 

volt az országosan ismert festőmű-

vész, Ördögh László, aki a festészet 

mellett repülőmodellezéssel is fog-

lalkozott, nem is akármilyen siker-

rel, Európa- és világbajnoki szinten. 

Mici nénivel erről is beszélgettek, 

valamint az élettörténetéről, melyet 

érdeklődéssel hallgatott a falu apra-

ja-nagyja és a távolabbról érkezők is.

Ékszerkészítés a cáki közösségi házban

Nemezelés a Kőszeghegyalján
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A „Művészek lelke-s-falvai” című 

programban is részt vettünk, Boz-

sok, Kőszegszerdahely, Kőszegdo-

roszló mellett. A  helyi kézművese-

ket, művészeket hoztuk össze a fi a-

talokkal. Hét művész – Merics La-

josné, Simor Kata, Bodorkós József, 

Bodorkós Józsefné, Bíró Brigitta, 

Pajor Andrea és Fődi Tibor – inter-

aktív módon mutatta be az alkotás 

folyamatát a gyerekek előtt. A  kör-

nyező iskolák segítségével ötven-

nyolc gyereket sikerült bevonnunk 

a programba, akik kipróbálhatták 

magukat a különböző művészeti 

ágakban. A  művészek az iskolákba 

is ellátogattak, de a gyerekek is meg-

tekinthették az alkotóműhelyeket. 

2015 júniusában egy szép kiállítással 

ért véget a program, melyen a részt-

vevő művészek és a fi atalok közös 

munkái voltak láthatóak. A  Közös-

ségi Ház udvarán Fődi Tibor életfát 

faragott, melynek levelei egy-egy 

gyermek születésével gyarapodnak 

és a turisták is jelet hagyhatnak ar-

ról, hogy itt jártak. Azonban a „véget 

ért” kifejezés nem is pontos, hiszen 

a program várható folytatása és 

haszna táborokban és amatőr mű-

vészeti csoportok létrejöttében tel-

jesedhet ki. Az együttműködés tehát 

folyamatos, nagyon megkedveltem 

azokat a munkatársakat, akikkel volt 

szerencsém együtt dolgozni, nem 

csupán szakmailag, emberileg is.

Visszatérve a cáki rendezvény-

naptárra, az évet minden alka-

lommal az adventi koncertsorozat 

zárja a Zenélő Udvarban, melyet 

a kulturális egyesülettel közösen 

szervezünk.

B. A.: Zenélő Udvar? Ez mit ta-

kar pontosan?

P. J-né: Egy zenepedagógus 

hölgynek, Baberkoff  Anikónak, aki 

Németországban él, itt van háza. 

Anikó komolyzenei kurzusokat 

szervez egész nyárra gyerekeknek 

és tanároknak is. Mi felajánlottuk, 

hogy segítünk rendben tartani a 

házat, ő  pedig a helyet biztosítja 

nekünk. Az adventi koncertsoro-

zat eredetileg a templomban volt, 

azonban a hideg sem a hangszerek-

nek, sem a zenészeknek nem tett 

jót, így jött az ötlet.

Az átalakított istállóban ritmi-

kateremet és kávézót alakított ki, 

a  pajta pedig koncertteremként 

üzemel. A  tavalyi nyáron, már 

könnyűzenei koncerteket is szer-

veztünk.

B. A.: Még egyszer gratulálunk a 

díjhoz. Mit ajánlana még a Cákra 

látogatóknak?

A  pincesoron és a közösségi 

házban is folyamatosan megújuló 

kiállításokkal várjuk a hozzánk láto-

gatókat. Az adventi időszak zenei-, 

és kézműves programjai pedig a cá-

kiak ajándékai a környéken élőknek 

és a távolabbról érkezőknek.

BOGNÁR ALEXANDRA drámapedagógia tagozatos gimnáziumban érettségizett. Ezt 
követően a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán tanult szociális munkát. 
2015-től a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei irodájának munkatársa, közösségi ko-
ordinátorként. Ezt megelőzően is kulturális és művészeti területen dolgozott, színházban, 
valamint on-line újságíróként. Célja, hogy továbbra is ezeken a területeken végezze mun-
káját és emberekkel, közösségekkel foglalkozzon.

„A Herman Ottó Intézet idén 

első ízben hirdeti meg „Az év 

tájértéke” cím elnyerésére szó-

ló felhívását, amelynek célja, 

hogy a helyi közösségek minél 

jobban ismerjék meg saját táji 

értékeiket, valamint más tele-

pülések és térségek adottságait, 

ezáltal hazánk táji szépségét és 

változatosságát. Célunk továb-

bá a tájértékek felmérésére, óvó 

megőrzésére és fenntartható 

hasznosítására irányuló kezde-

ményezések támogatása, mind-

ezen tevékenységeken keresztül 

saját közösségeink értékeinek 

felismertetése, továbbá a vidéki 

tájakhoz kötődő értékek ismert-

ségének növelése, népszerűsíté-

se. Mi az a tájérték? A tájértékek 

közé sorolunk minden, az adott 

tájra jellemző természeti érté-

ket, képződményt, és az emberi 

tevékenység által létrehozott táj-

alkotó elemet, amelynek termé-

szeti, történelmi, kultúrtörténe-

ti, tudományos vagy esztétikai 

szempontból a társadalom szá-

mára jelentősége van.” – Részlet 

a Herman Ottó Intézet által első 

ízben meghirdetett „Az év táj-

értéke” felhívásból. http://www.

hoi.hu/node/596157

Életfa - Értékfa a cáki közösségi ház  udvarán


