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Hős várvédők
örökösei

PÖLÖSKE – Pölöskét a faluról
elnevezett szörpüzem tette országosan ismertté, bár a horgásztavairól is nevezetes volt
már régóta a térségben. Most
is ez az egyik legismertebb
vonzerőnk, no meg a szép természeti környezetünk. Kevesen tudják, hogy a megye vadászati kuriozitása, a Sohollári-völgy, ahol a vadászati szezonnyitókat évről évre megrendezik, szintén a mi közigazgatási területünkön található, a hetvenötös főút mentén
– mondja turisztikai sorozatunk vendéglátója, Tóth Tivadar polgármester. – De ne feledkezzünk meg a történelmi
emlékünkről, a pölöskei Ördög várról sem, hiszen ez az
erődítés fontos szerepet töltött
be a megye életében a középkorban – fűzi hozzá Tóth Tivadar.
Az erődítményt a Hahót
nemzetség építtette 1242–1272
között, de 1272-ben a vár az
Eördögh, Ördögh család kezére került, s nevét erről a famíliáról kapta. A török időkben
Pölöske fontos erődítménynek
számított. 1664-ben, miután
Zrínyi-újvárt lerombolták a törökök, leverték a kisebb várakat is. Pölöskén nem tették le a
fegyvert, utolsó csepp vérükig
harcoltak, s mindannyian elestek az ostrom során. Pölöskét a
vasvári békét követően még
helyreállították, de a török ki-

verése után, 1702-ben I. Lipót
parancsára lerombolták. Most
öreg akácfák mellett, hatalmas
bazalt emlékkő tudat az egykor történtekről.
– Gondolkozunk azon, hogy
méltó módon emlékezzünk
meg minden évben a vár történetéről, de ennek módját még
nem dolgoztuk ki. A környék a
Széchenyieké lett, a vár anyagát széthordták – említi Gaál
Katalin, a falu könyvtárosa.
– Összesen három tó van a
területünkön, ebből kettőt a
Pölöskei Horgászok Egyesülete hasznosít, amelynek 156
tagja van. A tavak körbejárhatók, gyönyörű a vízi világ –
mutatja a polgármester a romantikus környezetet. Gaál
Katalin arról informál, egy
tanösvény létesítését is tervezik, hogy a látogatók megismerhessék a sajátos lápréti
flórát s a madárvilágot.
– Ma, a korábbi eladósodottág után Pölöske stabilan
gazdálkodó falu. Most értünk
el oda, hogy érezzük a szálláshely hiányát. Az új orvosi
rendelő tetőterében van lehetőség vendégszobák kialakítására. A lényeg, gazdára találtak az üres házak, amelyekből
még 2012-ben is volt vagy
hatvan. Most már a turizmusban is gondolkodhatunk –
összegzi Tóth Tivadar.
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