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Közönségdí jas  a Pro Vi l lage  

Rangos elismerésben részesült községünk kiemelkedő turisztikai 
szereplője, a Pro Village Franciska Major, mely 2020-ban az orszá-
gos "Év kutyabarát helye" kampányban a saját kategóriájában a 
legtöbb szavazatot kapta. Ennek kapcsán látogattunk el a majorba, 
ahol a presztízs értékű elismerés mellett a koronavírus okozta ne-
hézségek és az aktuális fejlesztések is szóba kerültek. 

 "Mindig örülünk, ha értékelik a munkánkat, a vendégeinktől kapott pozitív visszajelzések pedig kiemelten fonto-
sak számunkra, az ő elégedettségük ösztönöz minket nap mint nap" - mondta megkeresésünkre Papp Gábor a 
Franciska Major képviseletében. "Bátran mondhatom - és most már a díjjal is alátámasztható - hogy az egész or-
szágban egyedülálló kutyás létesítmény jött létre itt Sopronkövesden. Egyre többen ismernek már minket, gyorsan 
terjed a hírünk. A kutyatartás kultúrája lendületesen fejlődik és egyre tudatosabban keresik a minőségi kutyabarát 
szálláshelyeket, a kedvencekkel is látogatható éttermeket, kávézókat, kirándulóhelyeket illetve a közös élmények 
lehetőségét. Külön öröm számunkra, hogy az elmúlt évben jelentősen megugrott a Kövesdről és a közvetlen kör-
nyékről érkező vendégek száma, akik elsősorban az újonnan kialakított kutyaúsztatónknak köszönhetően ismer-
hettek meg minket. Idén további újításokkal készülünk!"  
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A Pro Village népszerűsége mindannyiunknak számos előnnyel jár, községünk felkerült a térség turisztikai 
térképére. A koronavírus azonban ezt az ágazatot sem kímélte, a szektor szereplői a korlátozások miatt nehéz 
helyzetbe kerültek.  

"Nyilván nem vagyunk boldogok emiatt, a tavaly márciusi első in-
tézkedések óta eltelt évnek nagyjából a harmada az, ami értékelhető 
- vette át újra a szót Gábor. November óta csak munkavégzés céljá-
ból érkező vendégeket fogadhatunk és az éttermünk is zárva tart. A 
nehézségek ellenére törekszünk arra, hogy a személyzet együtt ma-
radjon és a kényszerpihenőt a lehető leghasznosabb módon, fejlesz-
tésekkel próbáljuk kitölteni. A téli időszakban egy négyfős privát 
szaunát alakítottunk ki és a munkálatokból mindannyian kivettük a 
részünket, a projekt jó csapatépítőnek bizonyult. Reményeink sze-
rint legkésőbb áprilistól újra fogadhatjuk a szabadidős vendégeket 
is, a kövesdieknek pedig egyedi kedvezményekkel készülünk, tele 
vagyunk ötletekkel!" 

Márciusban érdemes tehát a Franciska major hivatalos Facebook-oldalát figyelemmel kísérni. Amellett, hogy 
tavasztól újra könnyed és tartalmas programnak ígérkezik a kutyás élménypark, a tervek szerint vasárnapon-
ként ( #provillagesunday ) jelentős engedményekkel próbálhatjuk ki a vadonatúj multifunkciós szaunát és kós-
tolhatjuk végre újra a mesterszakács kreatív fogásait.  

Csak győzzük kivárni! 


