
 

 

Pozitívak a visszajelzések, sikeres volt valamennyi rendezvény 

A megyecímer adományozásának 521. évfordulójára emlékezett Somogy megye az év elején. Az 

ünnepi Megyehét tapasztalatairól Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke számolt be. 

SOMOGY – Az ünnepi Megyehét mindig a hagyományokról, a múltról, a megyecímer 

adományozásáról és értékeinkről szól – kezdte értékelőjét Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke. – 

Nehéz lenne még pontos mérleget vonni, az elmúlt évekhez hasonlítani, de azt minden túlzás nélkül 

állíthatom, hogy sikeresek voltak rendezvényeink. Szinte mindegyik esemény telt ház előtt zajlott, és 

a viszszajelzések is rendkívül pozitívak voltak. Nem vezetünk statisztikákat, de nemcsak a 

helyszíneken, hanem a közösségi oldalakon is népszerűek voltak az események. Különösen a 

Megyehét rendezvényeiről készült fényképes beszámolók kaptak nagyobb figyelmet. Tehát nem csak 



azokat értük el, akik személyesen részt tudtak venni a programokon, hanem több tízezer érdeklődő is 

nyomon követte az eseményeket a megosztásoknak köszönhetően – közölte a megyei közgyűlés 

elnöke, majd a konkrét programokkal kapcsolatban kifejtette: csakúgy, ahogy az előző két évben, az 

idei esztendőben is megyénk egyik városát választottuk ünnepi közgyűlésünk helyszínéül. Csurgó és 

Marcali után ezúttal Siófokon emlékeztünk meg az 521 évvel ezelőtti címeradományozásról 

Vízkeresztkor. A hagyományoknak megfelelően idén is átadtuk a Pro Comitatu Somogy – melyet dr. 

Boross Péter volt miniszterelnök vehetett át – és a Somogy Polgáraiért kitüntetéseket, majd a 

Kaposváron folytatódó programok sorában többek között megyei értékeink kerültek fókuszba. 

Ezúttal is három értékkel bővült az Örökségünk – Somogyország Kincse címmel elismertek száma, és 

öszszesen tizenhét került be a Somogy Megyei Értéktárba. Idén sem maradt el az évek során 

legnagyobb érdeklődést kiváltó történelemmel foglalkozó rendezvényünk. Évekig a Szent Korona állt 

az előadások középpontjában, tavaly aztán a címeradományozás korát jártuk körül, most pedig a 

somogyiak hűsége és hősiessége került előtérbe a Rosseb bakák áldozatkészségének bemutatásával. 

Mint ahogy minden évben, idén is szakavatott előadó kalauzolt el bennünket a múlt rejtelmeiben. 

Ezúttal a somogyi származású dr. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet 

főigazgatója közelítette meg a dicső tetteket, kiemelve az egyének, a katonák személyes történeteit. 

Tavaly is sikeres volt a fotópályázatunk, melynek idei meghirdetésekor felelevenítettünk egy régi 

hagyományt. A Somogy megyei fotópályázatot még 1983-ban hirdette meg először a Compur 

Fotóklub a Somogy Megyei Tanáccsal közösen. Később aztán már a megyei önkormányzat támogatta 

a pályázat létrejöttét. Pár év kihagyás után érkeztünk el ahhoz a ponthoz, mikor újra útjára 

indítottuk, s így már a tizennegyedik alkalommal hirdethettünk eredményt. S hogy nem csak a kiírók 

gondolták komolyan a megméretést, jelzi a nevezők magas száma is. Negyvennyolc pályázótól 

öszszesen 221 fotó érkezett, nem kis fejtörést okozva ezzel a szakmai zsűrinek. Nemcsak a 

mennyiség, hanem a minőség is többfordulós értékelésre késztette őket, ugyanis az utóbbi idők talán 

„legerősebb” beküldött anyagából kellett eldönteniük, hogy melyik harminc fotó kerüljön kiállításra, 

hogy melyik legyen a díjazandó három. Színvonalas, érdekes pályaművek érkeztek, melyek 

megtekinthetők a megyei önkormányzat honlapján. A legjobbnak ítélt fotókat pedig személyesen is 

megnézhették az érdeklődők a Kormányhivatal Galériában a január 25-ig tartó kiállításon. Minden 

évben része volt a megyeheti rendezvényeknek egyegy kulturális esemény, kerekasztal-beszélgetés, 

civil fórum vagy éppen könyvbemutató. Idén frissen kitüntetett somogyiak vallottak arról, mit is 

jelent nekik a szülőföld, mit jelent nekik ez az országnyi megye. Az ünnepi közgyűlésen Somogy 

Polgáraiért Díjban részesült kolléganőnk, Baloghné Molnár Ida, a nagyatádi eXtremeMan 

főszervezője, dr. Herr Gyula, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezetője, Puskás Béla és a kiváló ötvös 

Rónai Attila mesélt életéről, hivatásáról, somogyiságáról. – Hagyományainknak megfelelően jótékony 

eseménynyel zártuk ezúttal is megyei ünnepünket – folytatta Biró Norbert. – Azzal a megyebállal, 

mely mindig is nemes célt szolgált. Korábban, még intézményfenntartó megyeként valamelyik 

szociális intézményünket támogattuk a bevételből, 2011-től pedig azoknak az iskolásoknak juttattunk 

fejenként ezer – az utóbbi két évben kétezer – forintot, akik osztálykirándulásukat megyénkbe 

tervezték. A Szülőföldem Somogyország pályázat keretében a Balaton, a Dráva-mente és a Zselic 

térségébe kiránduló közel kilencezer kisdiák juthatott eddig támogatáshoz. Szerencsére sokan 

gondolkodnak hozzánk hasonlóan a megyében, rengeteg felajánlás érkezett idén is a bálra, sokan 

tartották fontosnak ezt a jótékony célt – tette hozzá Biró Norbert, aki ezúton is köszönetet mond 

minden felajánlásért. 


