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község öt falujában, hanem a terüle-
tileg illetékes vízügyi igazgatóság se-
gítségével a falun átfolyó patak med-
rét szabályozták, és ezzel modern 
kinézetet adtak a községközpontnak. 
„Még hátravan egy 10 millió lejes 
munka: a falu fölött egy vízgyűjtő 
gáttal szeretnénk elejét venni a nagy 
esőzések idején kockázatot jelentő 
árvizeknek. Az így kialakítandó tó-
rendszer újabb csemege lesz a turis-
ták számára” – magyarázza a község 
elöljárója, aki abban reménykedik, 
hogy belátható időn belül ez a beru-
házás is tető alá kerül. Egy másik pá-
lyázat alapján bicikliutat terveznek a 
Kalota–Bánff yhunyad egykori vasút-
vonal töltésén, ami szintén vonzó le-
het a falut kedvelő turisták számára.

Ha nem megy szép szóval, 
akkor büntetnek

Póka András keménykezű polgár-
mester hírében áll, aki mindent a 
faluturizmus felvirágoztatásának 
rendelt alá. Már az feltűnő, hogy a 
községközpontban – de a község töb-
bi falujában is – nem látni elkorhadt, 
kidőlt kerítést vagy omladozó házat, 
gondozatlan falakat. Arról mesél, 
hogy helyi önkormányzati határozat 
nyomán előbb a kerítéseket tették 
rendbe. A község minden portájának 
tulajdonosát levélben tájékoztatták 
arról, hogy mit kell elvégeznie. Van, 
ahol csak festeni kellett a kerítést, 
máshol el volt korhadva, ezért ki 
kellett cserélni, vagy új kaput kellett 
készíteni. A lakosok bő fél évet kap-
tak erre. A 322 portából 52-ben nem 
készültek el idejére, ők újabb felszó-
lítást kaptak. „Amikor 27-en erre sem 
reagáltak, az év végi karácsonyfa alá 
megküldtük az ezer lejes büntetést” 
– magyarázza Póka András. Aki 
vállalta, hogy rövid határidőn belül 

mégis pótolja mulasztását, annak 
eltörölték a büntetését, magyarázza 
vendéglátóm. A jó hír az, hogy végül 
mindenki beadta a derekát, mert rá-
jött: ha itt akar lakni, akkor el kell fo-
gadnia a polgármesteri hivatal által 
felállított szabályokat. Még akkor is, 
ha a környéken a kalotaszegi példa 
nem ragadós. Hasonlóan jártak el a 
házak homlokzati részének felújítá-
sával is, ezért néz úgy ki a település, 
mint egy gondozott nyugat-euró-
pai falu. Póka azt mondja, ezt csak 
olyan településeken tudja bevállalni 
a polgármester, ahol a helyi tanács 
mögötte áll, az elöljáró pedig mindig 
következetes. Ha nem részrehajló és 
nem tesz kivételt, akkor a falvak la-
kói is mögé állnak.

Kalotaszegi szoba

A községvezető szerint a falusi tu-
rizmust a polgármesteri hivatalok 
infrastruktúrafejlesztéssel, jó köz-
biztonsággal és tisztasággal tudják 
támogatni. A rendezett falukép elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy az emberek 
visszatérjenek. A helyiek pedig élnek 
a lehetőséggel, hiszen a vendégéjsza-
kák száma az utóbbi években folya-
matosan nőtt. Sokan korszerűsítették 
a családi házat, és a meglévő ven-
dégszoba mellé újat építettek. A szo-
bákat ma már mindenhol saját fürdő 
egészíti ki: a turisztikai minisztéri-
um munkatársai által engedélyezett 
házi vendégfogadók többsége két-
margarétás, de nyilván vannak kor-
szerűbb, új vendégházak is. Néhány 
gazda elnyert 200 ezer euró értékű 
uniós pályázatot falusi turizmusra, 
de a többség saját forrásból korsze-
rűsítette lakását, ahogyan Rigó Ilo-
náék is tették. Lányával, Póka Ilona 
Ildikóval ma már négy-öt szobát tud-
nak kiadni szállóvendégeknek. Ők a 

legelején, 1990-ben kezdték el a ven-
déglátást, és rendre, lépésről lépésre 
terjeszkedtek. Pár éve a szomszéd-
ban meghaltak az idős tulajdonosok, 
és a régi kalotaszegi házat sikerült 
megvásárolniuk, így az lett az Akác 
panzió.

Vendéglátóim sorra megmutatnak 
minden szobát. A falakat régi kalota-
szegi falvédőkkel, csipkékkel díszí-
tik: aki itt száll meg, annak kis időu-
tazásban is része van, hiszen olyan 
szobában alszik, amely kinézetre 
ötven vagy száz évvel ezelőtti han-
gulatot idéz. Házuk egyik helyiségét 
berendezték kalotaszegi szobának. 
Amíg elkészült a polgármesteri hiva-
tal tájháza, mindenki megfordult itt, 
mert ez volt a falu egyetlen autenti-
kus kalotaszegi varrottasokkal és 
ágyneművel berendezett szobája. Ma 
is betoppannak, benyitnak kíván-
csiskodók, hiszen házaknál ritkán 

lehet megcsodálni eleink gyönyörű 
hozományát.

Kiegészítő kereset

A kezdetben augusztus első felére, a 
nyári tánctábor köré szervezett falusi 
turizmus mára több hónaposra nőtte 
ki magát, szinte egész évben tart. A 
vendéglátók szövetségbe tömörül-
ve, közösen képviseltetik magukat 
különböző turisztikai vásárokon és 
turistaügynökségekben. Minden 
vendégfogadónak saját honlapja 
van, így közvetlenül is fogadhat ven-
dégeket, a turisták többsége azonban 
szervezett buszos kirándulások kere-
tében érkezik a faluba. Elég sokan 
átutazóban szállnak itt meg egy-egy 
éjszakára, jövet-menet Székelyföld 
felé, de egyre több az olyan csopor-
tos kirándulás is, amikor egy-egy 
busznyi ember több napot is eltölt a 
faluban, illetve környékén. A nyári 
táborok idején óriási a tumultus: az 
évi 20–25 ezer főnyi vendégéjszakás 
turistának a többsége akkor érke-

zik, de már a különböző évszakokra 
is szerveznek tematikus napokat. A 
nyári vendéglátás nagy előnye, hogy 
ilyenkor a falusi turizmus helyszíné-
vé válik a községközpontban felépí-
tett modern kalotaszegi kollégium is, 
amelynek bentlakását és étkezdéjét 
egyaránt tudják hasznosítani.

Vendéglátóim szerint vannak fi -
atal családok is, amelyeknek fontos 
keresetkiegészítő lehetőség a falusi 
turizmus. „Ha a férjnek a környéken 
van állása, akkor a feleség számára 
ez egy ideális pénzkereseti lehető-
ség” – magyarázza Rigó Ilona.

Az egyéni vállalkozásokként 
fenntartott kis vendégfogadók kí-
nálata mindenesetre ma már ott 
van a legtöbb hazai és magyaror-
szági turistaügynökség asztalán. De 
nemcsak magyarországiak jönnek 
szép számmal, hanem nyáridőben 
akad francia, holland, norvég, bra-
zil vagy éppen japán vendég is. Aki 
eljön Erdélybe, az nagy valószínű-
séggel hall Kalotaszentkirály-Zen-
telkéről is.

Több tucat kitüntetés öregbíti 
a község hírnevét

Százéves családi örökség 
a dédnagyapa szűrje

A kalotaszegi falvédőkkel 
díszített vendégszoba




