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A női idol hagyatékán
Győrffy István

gyorffy.istvan@plt.hu

Becsvölgye – Az ötvenes
évek elején házépítés közben
került elő egy furcsa kis szo-
borféle a földből a becsvöl-
gyei Barabásszegen, Mecséri
Sándor portáján. Miután hoz-
záértők is megvizsgálták, ki-
derült, páratlan értékű leletre
bukkantak. Magyarország
legszebb és legnagyobb, kö-
zépső rézkori agyagszobrocs-
kája, a női idol, a termékeny-
ség szimbóluma került elő,
amit aztán 1952-ben a Göcse-
ji Múzeumban helyzetek el.

– Nagyobb nyilvánosságot,
pontosabban ébrentartást kell
kapnia a legalább 5800 éves le-
letnek – mondja Magai Ágota .
a Becsvölgye Jövőjéért Egyesü-
let elnöke. – Göcsej szíve itt
van. A szegek vidéke pedig ön-
magában is egy izgalmas világ
a hagyatékaival – teszi hozzá.

Becsvölgye hét „szeg” jelle-
gű település gyűjtőneve. Becs-
völgyének, pontosabban a
Bych, Bics, Böcs, Bécs név
alaknak már 1200 körül írásos
nyoma van, tehát családnévből
származik a falu neve, mint
ahogy Barabásszegé is. Varga-
szeget l490-ben említik iratok,
Vörösszeget 1497-ben, Kislen-
gyelt pedig jóval előbb, már
1256-ban feljegyezték okmá-
nyokban. A településrészek so-
rához tartozik még Kereseszeg,
Salomfa és Pajzsszeg.

– Fontos egy tájegységi szin-
tű bemutatkozási lehetőség meg-
teremtése. A cél, hogy minél
több embert vonzzunk Göcsej-
be, Becsvölgyére – így Ágota.

Közös horvát-magyar pro-
jekt keretében építettek például
szilvaaszalót. Nagyon sok ház-
nál volt a múltban szilvaaszaló,
amiben igen értékes aszalvá-
nyokat készítettek. Tavaly szep-
temberben aszaló hétvégét tar-
tottak, az idén még hosszabb
időre szeretnék begyújtani az
aszalót és hívnak mindenkit,
azokat is, akik a saját gyümöl-
csüket hoznák aszalni, hiszen
ez egy „közösségi aszaló”.

Kislengyelben turistaházuk
is van nagyon régről az egy-
kori malomban, ahova ke-
mencét építettek és bemutat-
ják a búza útját a kenyérig.
Elkészült egy új kiadványuk
is a Túrázzon Becsvölgyén.
Ebben összefoglalták a becs-
völgyei túraútvonalakat, ame-
lyekre az egyes településré-
szek értékeit fűzték fel.

A polgármester, Bicsák Ri-
hárd az elmúlt évek történései
fényében Göcsej, ezen belül
Becsvölgye turisztikai lehetősé-
geit így látja:

– Minden energiával arra
törekszünk, hogy vállalkozó-
kat, Göcsej és Becsvölgye
iránt érdeklődőket hozzunk a
faluba, teljesen kinyíljunk
számukra, érezzék, nálunk itt-
hon lehetnek. Használják az
értékeinket. Nem akarjuk mi
kisajátítani Göcsejt a többi fa-
lutól. Azt szeretnénk, ha egy-
szer nálunk lennének,
másszor mi mennénk másho-
va, hogy a települések a saját
arcukat is megmutathassák a
nagyobb közös rendezvények
mellett – mondja Bicsák Ri-
chárd.
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