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KAPOLCSI KALEIDOSZKÓP 

Volt egyszer egy nemes-község vizimalmokkal, kocsmákkal, gazda

körrel, zenészekkel, iparosokkal, folyóval, állatokkal, színkörrel, 

erdőkkel, földekkel, szarvasokkal ... 

Most lefedett testek, szív alakú, kopott sírkövek, kendő, kopott 

terítők, sarokba hajított fél pár csizmák. A pókháló~szövevényes 
l 

padlásokon kísért a nagyanyás-nagyapás gyerekkor, egy-egy cserép, 

törött kályhaszemek, emlékszilánkok, Szaller néni malmának faragott, 

cirádás betűs szemöldökfája 1868. 

1990. A hegy tetején lévő - magát egyre összébbhúzó, lassan zsugoro

dó - Kálomisz-tavat még ellepi a száradó hínár, zsombék, de lehet, 

hogy idén már végleg kiszárad. Mint ahogy a közeli források is el

apadtak- az Eger patak (a valahai folyónk!) kanyargós medre is már 

csupán a gaznak és a fúnek ad otthont. Elkezdődött hát a sovány ha

láltánc, a majdnem 900 esztendőt megkoronázó vézna códa-credó. 

Az öreg, terméskőfalú házakat, fagerendás szobákat, tűzhelyeket, ke

nyérsütő kemencéket felkapja a szél, ördögi táncukat sírva kíséri 

az valahai híres kapolcsi zenészdinasztia utolsó muzsikus túlélője, 

a Királykő sziklái széthasadnak, a Sati-féle ház kettéreped. 

Ezt a fura haláltáncot különös szüreti felvonulás (vagy esküvői 

menet?) kíséri, jönnek a népek a szőlős Sárfé-felől, söröző-borozó 

kapolcsiak ballagnak Mohos Jóska bá' szekere után, a szekéren a szám

talan Szabó gyerek, a gyönyörű új generáció képviselői, dolgos édes

anyjuk nagyapót támogatja, mellettük János bácsi, az ősz, bölcs tisz

teletes úr, aki esténként bélyegei segítségével járja be a Kapolesot 

körülvevő kopernikuszi világ fúrészfogas tájait - a Bondoránál jóval 

magasabb hegyeket, a kapolcsi udvarok totyogó-motyogó baromfiainál 

furcsább állatseregletet, 
de itt jön kissámlijával hóna alatt a ravasz-kópé, kackiás bajusza, 

anekdótás kedvú Hegyi Pista bácsi is, a szelíd, szilva-szemú, sze

rető-szerencsétlen sorú Szaller néni rémtilten k~~aszkodik ősz kísé

róje karjába, egy tócsát lép át óvatosan (tegnap zivatar volt), a 

féregrágta iszapban megsárgult fénykép - zakatoló óriási malomkereket 

hajtja a víz, az Eger vize - Nagyvázsonytól Szigligetig úszik egy vé

letlenül elveszett búzaszem (rozsszem?), 
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és jön szörnyen veszekedve - félig elszívott cigarettával szájában -

Gyula, a márvány, Karcsit keresi - "hol a sör?" - mellette Elli a 

két szóke gyerekkel (Peti és Kati) és Eta néni! ... Eta néni a füvet 

fát-gombát-rétet-sziklát ismerő fürge Eta néni, most épp nagy komo

lyan meséli _fennhangon a henyei úton tanyázó fejeket lemetszó, idegen 

cigányok igaz történetét és itt van már az okos Cili néni is (a neve~ 

fővárosi múvészek Tzili nénije), a vendéglátós dinasztia megalapítója: 

rohanna haza előkészíteni az élesztót a kenyérsütéshez, de ~ "kultúr 

óradíjas vezetője" a mindég elegáns, nett Sípos tanár úr szóval tart

ja, nem engedi, "kvater~-áznak" egy kicsi t. később a Denti séd és az 

Eger víz találkozásánál lévő fahídnál hirtelen megtorpan a tömeg, a 

. Pischinger Dezsó_búcsúzik falunktól, italtól lelassult mozdulatait 

már képtelen kordában tartani és a sok dioptriás szemüvegú valahai 

Nagy Pistivel - nagyot kiálltva - együtt zuhannak a vizét vesztett 

folyó~a, 

fordul a kaleidoszkóp, üvegtörmeléke ismét összerándul, már a főúton 

vagyunk, "deres már a határ!" - sikkantja·Nagy Karcsi a szelíd, örök

ké nyugodt Erzsi felé, majd hatalmasat rúg az utcán tekerődző sikló

ba (kígyóba?), 

és Dörögd felől - kölcsönkért lovon vágtázva - megérkezik a bivaly

erős, böllér-király, aranyszívű Payer Jóska is, mögötte ül az Dnedi

nek hajójáról ideröppent, britt-tengerész Szigeti uram is, Jóska bá

csi hátratekint, mustrálgatja az idegen állatot, közben átsuhan 

agyán a szarvas, a kertet tipró agancsos ellenség, akit karikás os

torral próbál riasztani fáradt délutánonként, 

röppen az idő és Csarom felől már itt is vannak Erikáék, Tibi-Csaba

-Tamás és a többi építész-grafikus tudós, kezükben hatalmas körzó és 

vonalzó, maguk előtt tartva ajtónyi skicc- pauszpapír, vizsgálják a 

tömeget - alaktalan,, elmosódott fol tok, majd a papír hatalmasat · 

reccsenve átszakad, (akció, oh!) röhögve egyesül a két csoport

savanykás kapolcsi bor - vedeli, nyeli a tömeg, 

a tűzoltószertár előtt Galántai Gyuri és Györffy Sanyi őrülten pró
bálják megragadni a "pillanatot" videókkal, fényképezógépekkel, 

ecsetekkel, irónokkal felfegyverkezve, de a tömeg őket is magával 

rántja - szanaszét a papírok, negatívak, kazetták - a Kalapos hídon 

hatalmasakat kurjongatva szaladnak át - és 
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megérkezik a messze földön híres ácsmesterünk is, a pálinkák-bo

rok-szeszek-gózök-faszerkezetek-szarufák-szelemenek-sárgerendák 

nagy mestere Imre bácsi, fia Fazekas Pista szemérmesen kattogtat-

ja a fényképezógépét, lopózkodva követi a felgyorsult eseményeket, 

a Petőfi utcán hatalmas robajjal gépóriás közeledik, markolólapát

jában kisgyerek ül, a vezetőfülkében trónoló Farkas Gyuri hirtelen 

hátramenetbe kapcsol, immár a hátráló gép megy elől, utána üvöltve 

rohan a tömeg, Tóni bácsi hátán a fonott kosaraival egy kissé le

maradva, az utca utolsó házaiból hirtelen zenészek repülnek ki, a 

Nagy, Mundi és Horvát család tagjai -hegedű, brácsa, bőgő kíséri 

immár a táncot és az utolsó kapolcsi malomkerék, a Pápai-kerék, 

lassan, nyikorogva megindul az üres patakmeder fölött, a tömeg 

hangosan bíztatja, majd visszafordulnak a fóútra, 11 irány a kultúr!", 

recsegve-ropogva kontrázik a kerék, örvénylenek, pörőgnek, forog

nak az emberek, már itt is a kultúr sárga épülete - barátok, Ka

polcs - szimpatizánsok, tévések, újságírók, riporterek, erdélyiek, 

osztrákok, dörögdiek, apátiak, túzoltók, garagentek, kővágóörsiek, 

nemzeti színházasok, veszprémiek, filmesek várják a nagy robbanást, 

az utolsó taktust és itt van Ildi is a panzióból, Bandiék a Pegá

ból, a Kocsmamúvész, kacsrealista Galkó Balázs - karon fogva Kaliez

ka elvtársat és Nemcsák, Csiszár, Kubik Anna, Dés és Nagy Feró, Cseh 

Tamás részegen, vízummal, és várják, várják - egyesülve a tömeggel 

a nagy pillanatot és megindul a csenevész csicsói erdő, a kéli

medence az apáti fatelep, aprók és nagyok 

és én mocskos-részegen, zokogva fekszem az elárvult árokparton, ka

leidoszkóp szemüvegern összetörve, családom sírva-jajgatva könyörög 

mellettem .... 

Távol a szálóhegyi hatalmas fa gyökerei alól lassan újra kibuggyan 

a Széles-forrás, a Mázas-kút, a Hugyos-forrás ·kristályos vize és 

indul hömpölyögve, áradva a nagy víz, a Balaton felé .... 
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Képeslapok Kapolcsról 



KAPOLCS RÖVID TÖRTÉNETE 

Az Eger völgyét mondták már Élet völgyének, Népek országútjának, 

boldog és gazdag praediumnak, településnek. Os~dók óta lakott terü
let, szinte a Dunántúlon megtalálható vándornépek mind képviselve 
vannak. A nagy hadiútnak nevezett, Eger völgyében kanyargó utat a 
római legionáriusok építették. Licinus császár is járt erre. 
Római szerzók emlitik, hogy szerelme iránti tiszteletból a Manastar
apáti feletti hegyet Fruska Górának nevezte el, mely az eger és Almád -, 
patakkal szemben van. Népiesen lefordítva ma Agártetőnek hívják a 
környék legnagyobb hegyét. 

Római települések nyomai találhatók az imári medencében, s a Talián
dörögdre vezető út jobb oldalán. 
Kapolcs nevének eredete: Nagyon sokan népies etimológia oldaláról 
közelitik meg. Kapu szóból származtatják, melynek van némi szino
nimája, mert egy tájegység kapujának tűnik. Mások Kupa vezértól szár
maztatják. Ismét mások Attila egyik fiának a nevébő!. Népi szájhagyo
mány, hogy Attila idejárt megpihenni harcai után a Királykén épült 
.várába. Valóban járt erre Attila, a diszeli ütközet tamusitja. 
A tudományos etimológia Kopulch, Kopolch, Copulch /1296/ szóból szár
maztatja, melynek jelentése "egy kun férfi". A honfoglaláskor Atyuz 
nem kapja örökségül az imári, tapolcai és káli medencét. A mai falu 
fórnai település nyomán épült. Szent László királyunk idejében tűnik 
fel a falu írásos emlékekben. 
A királyi népek közül 1214-ben királyi kamarásokat, hercegi táladó
kat és királyi jobbágyakat emlitenek. 1237-ben malmaikat emlitik. 
1275-ben a király ll kapolcsi kamarást emel a nemesek sorába. 1358-
ban hat malmát emlitik. Ugyanennyi a malom hely, mely a meredek 
esést, a patak gyors folyását, a zuggók kialakítására alkalmas helyet 
jelenti. 1358-ban a pápai tizedjegyzék említi Pál nevű papját. 
Szent László által a pannonhalmi bencéseknek ajándékozott szolgák 
közt szerepel hat szakács. Nevük is fennmaradt: Copa, Bene, Jakob, 
Ceke és rokonai. Szent László idején 12 család lakik itt, kb. 80 lé
lekszárrmal. 
Kapolcs első temlplomát a bencések építették szent Erzsébet tiszte
letére a XIII. században. Tapolca után a tájegység leggazdagabb te
lepülése volt. A pannonhalmi bencések 1516-ban eladták a birtokukat 
az itteni nemeseknek. Ittlétüket jelzi a szent Márton puszta elneve
zés. 
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A hódoltság idején a falu az úgynevezett deneutrális területek közé 

tartozott. Tulajdonképp senkiföldje, de rosszabb, mint akár a török

tól, akár a némettól megszállt terület. A mohácsi vész után a falu 

protestánssá lett. Kapolcs a zalai egyházkerület legnagyobb és leg

gazdagabb protestáns gyülekezete volt. A hódoltság idején a pannon

halmi bi~tokok nagy része~ilági kézre került. Ebből igyekezett Cha

ro~, Csóron András veszprémi püspök és sümegi várkapitány visszasze

rezni. 

1587-ben a tihanyi vár renoválására kirendelt népek közt találjuk a 

kapolcsiakat is. 
1662-63-ban voltak állandó jellegű harcok a környéken, mely teljes 

pusztasággá tette az Eger völgyét. 

1747-ben létesítettek új kis fatemplomot a katolikusok s az ősi haj

lékot átvették a protestáns hívek. Ezt 1771-ben nagyobbították, vé

gül 1~18-ban földig lerombolva a helyére a mai evangélikus templom 

épült. 1750-ben alakul újjá a petendi plébánia, melyhez Kapolcs is 

csatlakozik. A mai templomot Nemeskéri Kiss Pál veszprémi nagypré

post építtette. 

"A XIX. sz. folyamán Kapolcs népessége 300 lakossal gyarapodik. A 

polgáriasadási folyamat tovább tart, 1910-ben már a lakosság 43,4 %-a 

már nem a mezógazdaságból élt. 1925-ben a faluban 60 kisiparos volt, 

közöttük 10 molnár, B cipész, 7 takács, 5 kőmüves, 4-4 asztalos, il

letve bognár. 3 kocsma, 2 szatócsüzlet és l rövidárú kereskedés vé

gezte a lakosság ellátását. Két 1-l tanerős felekezeti népiskola 

mGködött Kapolcson. A falu fejlódése a XX. században megszakadt. 

1900-tól kezdve folyamatosan csökken a népességszám. 1941-ben már 

kevesebb a falu népessége, mint 1785-ben. 1970-ben pedig 753 lakosa 

volt." (Krovacsics József-Ila Bálint: Veszprém megye helytörténeti 

lexikona II. Akad. Kiadó, Bp. 1988. 235.p.) 

A malmok államosítása és tönkretétele, majd az intenzív bauxitbá

nyászat miatt vizét vesztett Eger patak végleg megpecsételte a ha

gyományos, életet adó, jól bevált, az egészségesen, természetesen 

kialakult gazdasági-létezési formák sorsát. Ezt a "talajvesztett

séget" sajnos képtelen volt helyettesíteni az ún. "szocialista 

gazdasági" modell, ezért falunk áilapota /és ami a legszomorúbb -

az emberek tudati és természetes ~reativitást - vesztett tudati, 

fizikai léte/ súlyosan károsodott, az identitás-érzet elveszett, 
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az erkölcsi-családi /tradicionális/ összetartó erő megbomlott. 

A falu lakosságának gazdasági helyzete jó termőföld és vállalkozá

sok hiányában szinte katasztrofális. Ellentétben pl. a gazdagabb 

alföldi, a szóló-kultúrára épülő falvak lakosaival szemben, itt az 

emberek kimondottan szegények, pénz-nélküliek. Kapolecsal együtt 

5 falu tartozik egy közös községi tanács, illetve Tsz vezetése alá. 

Az értelmiség - néhány, a napi gondokba felőrlődött tanár kivételé

vel - kiveszett a faluból. A vallás formáló ereje az elmúlt évtize

dek során elvesztette jelentőségét. A hagyományos ünnepek lassan 

megszúnnek, marad az állandó lelket és testet, családot és egyént 

felőrlő "három múszakos" robot. 

A faluban jószág már alig található, az öreg házak /örökösödési cí-
'd , k . t""" • , h. • 'b l b k- t•. k vo asa m1a ~ es pe:rz .. 1any2 an sor an menne.. on re. 
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EMLÉKEIM KAPOLCSRÓL 

Édesapám körorvos volt Kapolcson. A f6téren laktunk. Nem tudom, 

most hagyon néz ki, de akkoriban a 20-as évek vége és a 30-as évek 

elején egy szabálytalan alakú tér volt. Fát nem lehetett rajta 

látni. Az Eg~r_patak szelte ketté és vele párhuzamosan a köves út. 

Hajnalban, ha a kanász tülkölése és a disznók hangos röfögése fel

ébresztett, kisgyerekként, az ablak rácsába kapaszkodva hallgattam 

a kanász karikás ostorának hosszú sudárban végz6dó bojtjának durra

nását. Gyülekez6hely volt itt. -A diszn8k, melyeket a gazdák za

vartak a kondához, er6sen felkavarták futtukban a tér porát. A fo

lyó túlsó oldaláról is jöttek a kett6shídon át, meg a patak gázló-

. ján át i~. Aztán elvonultak poroszkálva nagy port verve az úton. 

Mire a csorda is végigporzott az úton, az ablakainkkal szemben lé

v6 hegy tetején megjelent a Nap, aranyszegéllyel övezve a hegy ge

rincének fáit. Aztán szétömlött a fény az erdőn. Az eddig árnyékos 

kófejt6 és a Kecskekő is nagyfényben fürdött. Ez a tér igazi köz

pont volt. Itt vezetett az út Veszprém Tapolca között. Innen ágaz

tak el az utak Pula, Öcs, a hegyen át Henye felé és kissé kiesve 

Taliándörögd fele. Igaz, hogy ezek mind bakhátas dülőutak voltak. 

A házunktól jobbra volt az evangélikus templom. A templomtoronv

ban denevérek tanyáztak és esti alkonyatban gyakran néztem hang

talan röptüket. Szemben a templommal az út másik oldalán az evan

gélikus kántor lakott. ff volt a tanító, a mester. Az iskol3 i~ 

itt volt, amelynek magas~hátsó fala zárta a teret a patakig. ~ 

mestert lábolyinak hívták. Volt neki 1egy nagy oldalkocsis motor

kerékpárja. Egy nagy öreg Northon. Tólünk balra a B6czi bácsi la

kott. Idős sántalábú, ha igaz valaha cipész volt. Rendszerint a 

nagyzsuppos kontyos ház elótt üldögélt, melynek volt még egy 

zsuppal fedett előtere. Itt szakott rőzsét aprítani. Azután tovább 

egy két házsor után a Vajda kúria állt. A ház előtti nagy fa min

dig árnyékot vetett a nagy kockaköves hűvös verandára és folyosóra. 

Mellette vitt az út a róm.kat. iskola és templom felé. A Vajda

ház és a köves út között volt még a Hangya szövetkezet zsuppfede

les boltja. 



Az út másik oldalán a Szaller malom állt a sarkon. Éjjel, amikor 

minden elcsendesedett, gyakran lehetett hallani a lapátról leesor

gó víz zsongássá vegyülő csobogását. 

A kettős, kőből rakott, fakorlátos hídon átérve az elágazó téren 

állt a tűzoltószertár. Innen egyenesen vezetett az út tovább a 

hegyoldal és Henye felé. Balra egy házsor követte a patakot. Itt 

volt a Dabasi bácsi boltja. Mi gyerekek mindig ide jártunk. A vá

sárlás végén ugyanis a Dabasi bácsi egy kis tenyérnyi papírt töl

csérré csavarva pár szem piros epercukrot tett bele és ezen sza

vakkal adta át: máskor is ide gyere kisfiam. Még Kapolesan laktunk, 

amikor Dabasi bácsi meghalt. 

A főtér dísze egy gémeskút volt. Fából volt mindene. A vödör is 

vasalt fa volt. Kivételt csak az ágas végén a kolonc képezett. Ez 

ugyanis egy nagy terméskő volt. A kút körül mindig tócsa és sár 

volt. Nagy korhadt favályú egészítette ki. A környékról ide haj

tották est0nkint itatni a jószágot. A gulya esténkint rendesen a 

patakból ivott, aztán átgázolt rajta. A hazatérő szekerek is rend

re a híd helyett a gázlót választották. A kerékagy sem száradt ki. 

Volt, amikor a szekér elé fogott marhák is a vízben hűs6ltek. Egyik 

gazdának volt ~~t b1valya. Azokat aztán nehéz volt a vízból kicsa

logatni . 

. ~ :ni :-- ,: .: ::~ ~ .;idbó~ sokmindent lehetett látni: a kisbírót a dob

j3val: közhírré tétetik ... , aztán reggel és este a nagy zöld négy

szögletes "Rába"-autóbuszt; postabuszt, az ökrösszekér előtt bandu

~old ~~JJt\~5 ~arasztot, az út porát karcoló egykerekű faekét, a 

Fényeshegyról hazaigyekvő asszonyokat, amint fejükön a színültig 

megrakott kosarat egyensúlyozzák, a lánchajtásos tömörgumis, liszt

tel megrJkott teherautót. Itt vol t a "strand"·. is. A gyerekek a híd

ról ugráltak a felduzzasztott vízbe a Szaller malom mellett. 

A "Hangya" zsuppos épülete és a Vajda-ház között vezetett az út a 

róm.kat. templom és iskola, valamint Pula, Öcs felé. Közvetlenül 

a Vajda-ház mögött balra volt a jégverem. Innen hordták a hentesek 

a jeget, ha vágtak. Akkoriban két hentes volt. Valójában a -kocsmá

ros volt egyszemélyben a hentes is. Kocsma volt három is. A Weiss 

Józsi bácsi a zsidó kocsmáros, Komlódi bácsi az evangélikus, a róm. 

kat. kocsmáros nevére nem emlékszem. A Komlódiék aztán elmentek. 

A Weiss bácsi kocsmája a tapolcai úton volt, nagy zsuppos beálló 

szín volt elótto. 



A kantárt talán meg sem kellett húzni, a lovak maguktól is beáll

tak a szín alá, a kocsis meg az ivóba. Itt lehetett a vásártérre 

is felmenni. Itt vezetett az út a Fényeshegybe is. Igaz, volt egy 

rövidebb gyalogút is a löszbe vájt vízmosásnál. Ezen végigmenni 

mindig izgalmas volt nekünk, gyerekeknek. 

A Komlódi b~csi ivójában, ahova kétoldali lépcsó vezetett, szakták 

a vándorszínészek az előadásokat tartani. A múvészek rendszerint 

a falusi értelmiségeknél szaktak elszállásolni. A kellékek is ren

desen, ingyenjegy ellenében a falusi portákról kerültek ki. 

A katolikus kocsma a pulai útelágazásnál·volt. Vasárnaponként nagy 

kuglicsaták színhelye volt az udvara. 
L 

A vasárnapi miséról jut eszembe. A katolikus templom baloldali 

hajójában volt egy ovális Szűz Mária festmény. Ezt a képet a nagy

bátyám 1924-25. évben kölcsönkérte a petendi plébánostól és lemá

solta.kb. 80x80 cm-es négyzetes nagyságban. A.60-as években ez a 

képünk aztán a házvezetőnánk tulajdonába került Ajkára. 

A lakásunk és az evangélikus templom között volt egy kis köz. Innen 

indult egy sor ház a domb felé. Az első udvarban két lakás is volt. 

Az egyikben a Vida műszerész lakott, aki rádiókat gyártott. Az ak

koriban 5-6 éves Ibi lánya volt egyik nagy szerelmem. A másik lakó, 

a Szúcs cipész volt. 4-5 éves koromban az ó asztalánál ülve tanul

tam a bőrt szögelni faszöggel és ragasztani csirízzel. A közön fel

felé volt a zsidó templom, egy magas, mohosfalú épület. Fent a dom

bon nagy boltíves tornácos házsor állt. Itt lakott a Márkus bádogos 

Éva lánya nagyon szép lárly volt, (vagy Katusnak hívták?) Laci fiúk

kal pedig rengeteget játszottam. Té:Ln ródlipályát csináltunk a 

közben a felnőttek legnagyobb örömére. - Itt lakott még az öreg há

zaló, Móric bácsi. Háromnegyedes bórkabátja és nagy szakálla miatt 

nagyon féltem tőle, pláne, ha a pipája és a zsákja nála volt . 

. A Komlódi kocsmával majdnem szemben volt a Halvax-féle bolt. Ide is 

lépcsó vezetett fel. Ha jól emlékszem, itt inkább rőfös árut lehe

tett ka~ni. Az ajtó mellett rafia és ostorszíj lógott az ajtófélfá· 

ba vert szegen. 

Tovább haladva a régi posta épülete állt nagy kapujával. Aztán a 

községháza, a másik oldalon meg a katolikus kocsma. Itt aztán elá

gazott az út. Petend felé a köves ·út, balra Pula felé, jobbra meg 

a patak felé lejtett. Erre lakott a Kertész asztalos bácsi, aki 

gyönyörű intarziás bútorokat készített, a Gyuri fia meg rádióhang
szórákra specializálta magát. 
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Erre vezetett az út a Királykó felé. A patakba rakott termésköve

ken átugrálva a cigánysor következett, majd egy pár szurdokon át 

a Királykó. Sajnos a hozzá fűződő mondát nem ismerem, de a kilá
tásra igen. 

Akkoriban, - ha jól emlékszem - élt ott egy Géza nevú cigányprímás. 

A Komlódi kocsmában szakott játszani a bandájával. Az autodidakta 

muzsikusok bizony keveset tudtak a harmonikus moll és kemény dúr 

hangzásokról. Egy pár alkalommal édesapám okította őket a rendeló

ben a tisztább hangzásokra és egy pár szép Dankó nótára. 

Petend felé a domb után balra házsor volt. Itt lakott egy Csóka 

nevú csendór6rmester. Az utolsó ház pedig ~ csendór laktanya volt. 

Egyszer betörtek a Hangyába. A tettes vándorcigányokat itt vallat

ták a laktanya udvarán. 

Tovább menve gyönyörű .szedres terült el az út bal oldalán. Valójá

ban eperfák voltak, de Dunántúl az eperfát szederfának hívják. A 

hídnál tovább egy téglaégető állt, balra meg cigányputrik sora a

dott témát a festő ecsetjének. 

Eddig jutottam az írásban, amikor a TV-ben láttam a Stúdió '89. 

adásban a Kapolcsról szóló részletet. A főtéren, most nem tudom 

mi a neve, a templom mellett ott láttam a házat, melyben gyere

keskedtem. Amint láttam, a gémeskút helyett egy körülkerített nyo

mós kút áll. ~lszorult a szívem, amikor a kedves kis patak sorsá

ról hallottam. Hová lett az a sok liba, kacsa, amelyek mindig a 

patakban úszkáltak és zsinatoltak a patakmenti fövenyen. Nem lát
ni már, amint a patak partján az asszonyok a ruhát sulykolják. 

Gyalogút vezetett a Dörögd felől folydogáló patak partján a pap

kert mellett a torkolatig. Itt egy hosszú szálfa hidalta át a pata~ 

kat. A környező súrú fáktól mindig hús levegő volt itt. A bürüről 

a vízbe nézve a kristálytiszta víz fenekén szépen látszottak a szí

nes kavicsok. 
Apáti felé messze mi lett a vizimalmokkal? A Mezriezky, a Bíró, a 

_Horváth, a Löfler malmok állnak-e még? Az út jobb oldalán Tapolca 

felé menve meg vannak-e még a csörgedező kis források? Ha erre 

jártunk mindig ittunk a kristálytiszta forrásvízból. 

A Dörögd felé vezető utcában lakott a Rádli szabó bácsi. tdesapám

nak szakott ruhát varrni. A két lánya közül, Margit és Piri, a 
kisebbiket szintén a menyasszonyjelöltjeim közé soroztam akkoriban. 
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Nem írtam még a télről. Itt bizony akkoriban valóban tél volt a 

tél. Ha leesett a hó, a kocsikerék helyére hótalpak kerültek és 

tavaszig le sem kerültek róluk. Volt olyan tél, amikor a lak~

sunkat az udvar felől a szomszédok ásták ki az ereszig érő he 

alól. Ha ilyenkor édesapámnak a szomszéd aluba kellett menni beteg
hez; bizony a sznkót meleg téglákkal bélelték, a környéken készá

ló farkasokra felkészülve puska és kések egészítették ki a felsze

relést~ Nekünk gyerekeknek viszont igazi szánkóparadicsom volt L.· 

a környék. 

Végül magunkról egy pár sorban. Édesapám körorvos volt Kapolcson. 

Hozzá ~artozott Petend, akkor még külön Vigant, Pula, Taliándör ::~ 

Manastarapáti és Diszel. A jelenlegi nevünkön kevesen ismernek, mi

vel 1936-ban magyarosítottunk és a következő évben, ha jól emlék3ze 

eiköltöztünk Zalaapátiba. Édesapámat ott Dr. Klucsik István néven 

ismerték. Édesapám Szegedról, Édesanyám Csebrendekról jött Kapolcs-,. 
ra. Eh 1923-ban születtem Szegeden. Pécsett voltam orvostanhallgató 

de a háború és hadifogság következtében végül gépésztechnikus let

tem. Súlyos tüdőtágulás következtében már 9 éve rokkantnyugdíjas 

vagyok. 

Csertő Ist\dn 

1989. 
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E S E M É N Y E K, O O K U M E N T U M O K 



AGÓNIA 

. . . egy patak halálának a története ... 

Fényes Elek 1838-ban megjelent Statisztikai és Geographikai köny

vében így ismerteti a Bakonyt átszelő Eger patakot: 

"Az Éger, a bakonyi erdőkben fakad, 1
S a 1 taplczai járást keresz

tül fo1yván, a Szigligeti és badacsonyi hegyek között a Balatanba 

ömlik. Folyásában 100-nál több liszt és fűrész malmokat, kallókat 

forgat; Kapolcsnál 9 liszt és 3 fűrész malomra szalgáltat vizet. 

Völgye keskeny 1
S magas hegyektől vétetik körül, de még így is 

szép. 11 

A Nagyvázsonyt, Puljt, Vigóntpetendet, Kapolcsot, Monostorapátit 

Balatonnal természetes ütőérként összekötő kb. 40 km-es "folyó" 

- az Eger víz - több évszázados alakítója volt e tájnak, történe

lemnek, embereknek. A patak 1987. j d l i u s á b a n az emberi 

felelőtlenség, nemtörődömség következtében megszünt létezni. 

Alábbi kis írásunk megpróbálja dokumentálni a történteket, illet

ve - bár a 24. óra után vagyunk - javaslattal él a víz megmentésé

nek érdekében. 

A falu lakossága szerint a patakban azóta nincs víz, mióta a 

nagyvázsonyi Kinizsi Tsz - a kb. 4 km-re fekvő - Pula határában 

újonnan létesített halastavának feltöltésemiatt a "folyó 11 vizét 

teljesen elzárta, elfogta. 

Miután Kapolcs a balatoni tájvédelmi körzet területén, illetve 

annak határán fekszik/!!/, Márta István bejelentést tesz a kör

zeti felügyelőnél és a Manastarapáti Községi Tanácson. /A Taná

csot egyáltalán nem értesítették a halastó létesítéséről./ 

(l. sz. dokumentum) 

Augusztus 5-én egyszerre /!/ érkezik válasz a Vízügytól és a 

Tsz-tól. A víz felelős gazdája, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igaz

gatóság (KOT.VIZIG) Veszprémi Szakaszmérnöksége elismeri, hogy 



a "tó üzembehelyezése sajnálatosan egybeesett a júliusi hónap 

rendkívül száraz időszakával ... ", majd közli, ~ogy "felderítés 

folyik"./?/ 

A válasz meglepő fordulattal ér véget, miszerint: "a pulai halas

tó üzemeltetésével kapcsolatban az üzemeltetési utasítás készíté

se folyamatban van". Tehát egedély n é lk ü l üzemeltetik a 

tavat! A Vízügy h~llgat. A későbbiek folyamán /1988. augusztus 

2-án/ a KDT.KÖVIG. Igazgatóság, idézem: "felhívja az Mg.Tsz. fi

gyelmét arra, hogy a létesítési engedély megadása üzemeltetésre 

nem jogosít". 

Miközben a száraz patakmeder miatt szinte a teljes élővilág las

san kipusztul, a Tsz. válaszában szemérmetlenül közli: "a július

ban kialakult kedvezőtlen helyzet tehát csak átmeneti jellegű volt 

és mát meg is szünt". 'k'tipikusan időnyerő válasz egyértelmű ha

zugság, hisz a víz lényegében a mai napig nem érkezett meg /1989. 

január/. 
i 

A lassan körvonalazádá kérdések viszont válasz nélkül maradnak. 

1./ Ki az, aki egy kis vízhozamú /amúgy is labilis vízállásúl 

patakra tó-telepítési engedélyt ad? 

2./ Ki az, aki engedélyezi egy élő víz teljes lezárását épp jú-

liusban? 

3./ Ki az, aki az üzemeltetési engedély nélküli vízhasználatot 

szó nélkül hagyja és miért? 

Időközben megtörténik az őszi lehalászás, de a víz /kivéve a hir

telen leengedett nagy víztömeget, ami 2-3 nap folyik/ lassan újra 

elapad. 

Kiderül, egyértelművé válik, hogy a manipuláció eredményeként a 

teljesen kiszáradt ~ltalajban a karsztrepedések megnyíltak és 

bennük egy bizon~os hozam alatt eltűnik a víz. 

A Vízügy m1nden jelzés, bizonyítás ellenére ragaszkodik "bauxit

elméletéhez", miszerint egyértelműen a bányászat a hibás. Cini

kusan állítja, hogy "a területen ismereteink szerint nem történt 

semmi olyan jellegű beavatkozás /felszínen érzékelhető/, amely a 

víz eltünését indokolná." 
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Fentieknek némileg ellentmond a veszprémi Napló című lap egy cikke, 

amelyben dr. Kaliczka László, a vízügyi szakmérnökség igazgatója a 

következőket nyilatkozza: 

" - Vitathatatlan - folytatja a szakaszmérnökség vezetője -, 
hogy a tsz-tározót nem a legszerencsésebb időszakban, az 
igen meleg júliusban töltötték fel. Az elhúzódó kivitelezés 
után a gyors feltöltést a gazdaság haltermelési kötelezett
sége ösztönözte. A zsilip zárása utá~ 2-3 héttel a víz már 
tovább folyt. Objektív mérésekkel alátámasztható, hogy a 
Pula és Nagyvázsony térségében lévő víztározák nem befolyá
solják a Kapolcs községben fekvő mederszakasz vízviszonyát." 

A fentiekból tehát kiderül, hogy a szabálytalan beüzemelés a kivi

telezés elhúzódása miatt történt! És megint a tovább folyó víz ha

mis meséje, "az ember úr a természet felett". 

1988. januárjától hol megnyitják a zsilipet, hol nem. A faluban 

szállóigévé válik, ha hétvégeken jönnek a pestiek, jön a víz is. 

A szakaszos üzemeltetés miatt a meder persze nem tud regenerálódni. 

És hiába a tiltakozás, Pápai Gábor /kapolcsi malomtulajdonosi és e 

sarok szerzójének kétségbeesett cikke a Naplóban - tavasszal újra 

megkezdődik a feltöltés, a már bevett módszer szerint. (2.sz. do
kumentum) 

Tavasszal - a tanácstól megkapva a vízügyi felméréseket /87-es 

adatok/ - a lassan kis közösséggé kovácsalódatt csapatunk kielemzi 

a patakkal kapcsolatos adatokat és video felvételeket készít a tó

ról, illetve a patakmederról. 

Közben - több száz aláírással - NYILATKOZATOT juttatunk el az ille

tékes hivatalokhoz. (3.sz. dokumentum) 

Végre, 1988. június 13-án megjelenik dr. Kaliczka és néhány más 

vízügyi munkatárs Kapolcson. Jelen van a falu vezetősége is. 

/A tárgyalásról készült videofelvétel e sarok írójának tulajdoná

ban van./ 

A patakról felvett video alapján bebizonyosodik, hogy bár engedik 

a vizet, de a párolgás és az iszapolódás miatt kifolyó víz csak 

kb 1/5-e a befolyó víznek. /A tárgyalás elején ez még szóba se 

jöhetett, hisz dr. Kaliczka állította, hogy elenyésző a vízvesz

teség./ 
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Egy későbbi dokumentumból kiderül, hogy a Kinizsi Tsz még a szük

séges földtani vizsgálatokat sem készítette el! /Jegyzőkönyv 1988. 

augusztus 2./ 

Idézet: 

"Kinizsi Pál" Mg.Tsz. Nagyvázsony 

1987-ben a halastó elkészült,az átadás-átvételi eljárás 

1987. augusztus 12-én megtörtént. A tó feltöltését az 1987. 

augusztus 12-i jegyzőkönyvben a VÍZIG. jóváhagyta. A tó cél-
' ja ivadéknevelés a veszprémi halastavak részére. Az üzemel-

tetési engedély megkérése folyamatban van, a tervek 1988. 

szeptember végéig elkészülnek. Az Mg.Tsz. javasolta, hogy 

a két tó vízmennyiségét arányosan csökkenteni kell, a szak

. hatóság vizsgálata alapján. A két tó üzemeltetését össze 

kell hangolni. Az Mg.Tsz. hajlandó a tó szivárgását talajmec-
• 

hanikai vizsgálatnak alávetni, amennyiben szükséges ezt el

végezteti. A száraz patakszakasz szigeteléséhez szükséges 

bentanitot az Mg.Tsz. biztosítja. 

Figyeljünk az utolsó mondatra! Ugye mennyivel egyszerObb kibeto

nozni egy patakmedret .•. ? 

KDT.KÖVIG.: "Az eddigimérések azt mutatják, hogy az Mg.Tsz. ha

lastavában nagy a vízveszteség, 60 és 100 % közötti /!/ 

És ezt ugyanaz a Vízügy bizonygatja, aki 2 hónappal korábban még 

az ellenkezőjét állította! 

Augusztus 2-án meglepő fordulat következik be: 

" J E G Y Z Ó K Ö N Y V 

Készült: 1988. augusztus 2-án, a "Kinizsi Pál" Mg.Tsz. hivatalos 

helyiségében. 

KÖVIG. VIZÜGY.: Kármegelőzés miatt az eddigi halállomány 

értékesítése megtörténhet, de újább ivadéktelepítést vé

gezni az üzemeltetési engedély megszerzéséig nem lehet." 



Nocsak, vajon mi történt? Hirtelen jött győzelem? 

Már több mint egy éve rebesgetik a falvakban, hogy a közeli 

szavjet "lakótelep" - tekintettel a nagymértékű karsztszennye

zésre - egy szennyvíztisztítót óhajt létesíteni. A 98 %-osan 

tisztítatt vizet aztán ez Eger patakba akarják vezetni. Ame:cnvi

ben a patak "rendellenesen vagy sehogy sem működik 11 , úgy a hatal

mas beruházás is felesleges pénzkidobássá lesz. 

Az Eger víz ügye mast már kellemetlenné válik a Vízügy számára 

hisz az 11 ügi 1 kilép a renitenskedő kapolcsiak köréból. 

Tehát a tó /ideiglenesen/ betiltatik. 

Sajnos, víz így sincs ... A Vizügy pedig ellentmondások közt ver-

gődik és jó magyar szokás szerint húzza-halasztja az időt. 

Az Eger patak eredeti állapotának visszaállítási javaslata: 

l./ a pulai tó üzemeltetésének azonnal és végleges leállítája; 

2. l a nagyvázsonyi ll szabad idős 11 tó l ez is megérdemelne néhány 

szót!/ nagymértékű, fokozatos leengedése; 

3./ a Pula-Petend között lévő karsztrepedések azonnali eltbmitése; 

4./ a meder megtisztítása, rendbehozása, gondolva az elkövetkezen

dó évtizedekre is /a jelenlegi száraz meder ideális lenne ezen 

munkák elvégzésére!/; 

5./ azonnali felállítása egy - a szennyvíztisztítót ellenőrző -

társadalmi bizottságnak; 

6./ a tájvédelmi körzetre vonatkozó törvények szigorű betartása; 

7./ a környező- még élő- források, tavak /pl.: a kapolcsi Kálo

misz tó/ kitisztítása, rendbehozatala /ehhez a falvak lakasai 

társadalmi munkával szívesen hozzájárulnának/; 

8./ a felelősség megállapítása, közzététele. 

Néhány szubjektív megjegyzés: 

- Elgondolkodtató, hogy egy országosan elismert termelőszövetkezet 

vezetősége miként ítéli meg a környezetvédelmet 1987-ben. Azt 

hiszem, ez a fajta szű'klátókörú, voluntarista szemlélet mérhe

tetlen károkat okoz majd az elkövetkezendő nemzedékek gondolko

dásában. 
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A hirtelen jött banktámogatás /nyilván megfelelően premizálták a 

tervezőket, építtetőket, kivitelezét /azonnali, gondolkodás nél

küli elherdálása tulajdonképpen a struktúra knitikája is. A beru

házás - úgy tudom - csekélyke hasznot hoz. /Hisz nincs kiépítve a 

halastó infrastruktdrája, pl.: normális út az érzékeny halivadékok 

elszállítására./ 

Ebből a pénzből helyrehozhattak volna akár egy malmot is, amit ha 

panzióként múködtetnek, nagyobb bevételre tesznek szert /ld. Ka

polcs-Anna malom: magántulajdonú vendégl~tóipari egység/. 

Azon túl, hogy megmentenek egy építészeti emléket, néhány embernek 

munkát is tudnak adni. 

- A Vízügy pontosan tudja, hogy mekkora baj van a Dunántúl vízellá

tásával. Az utolsó év méréseinek alapján a karsztkutak vize lá mé-
• 

terrel süllyedt az Eger völgyében. Ez azt jelenti, hogy 2 éven be-

lül megszúnik a környéken lévő falvak vezetékes vízellátásal 

A Balaton messze van Ikülönben ennek tisztított vize is szinte iha

tatlan/, más víznyerő hely pedig nincs. 

Ilyen katasztrófa helyzetben vajon nem óvni, védeni kellene termé

szetes vízfolyásainkat? 

- 1987 tavaszán néhány gyerekkel végigcsónakáztunk a falun, az üregek 

nagy derültségére. 

Aztán az ősszel a gyerekek próbálták menteni a döglő halakat. viz: 

élőlényeket. Talán mindkét élmény megmarad bennük ... 

- Pápai Gábor kilenc éves megfeszített munkával helyrehozta régi há

.zának malomkerekét. Mire a kerék elkészült - az egész falu nagy 

szeretettel várja megindítását - elment a víz. 

A kicsit jelképes - szinte csak az öregek emlékezetében élő - szer

kezet talán végérvényesen tétienségre ítéltetett. 

MÁRTA ISTVÁN 



Községi Közös Tanács VB. 
Szakigazgatási Szerve 
8296 Manastarapáti 

Száma: 655/1987. 

J e g y z ő k ö n y v 

l.sz. dokumentum 

/másolat/ 

Készül t: Manastarapáti Közs~g·i l<özös Tanács VB. Szakigazgatási 

szervének hivatalos helyiségében, 1987. július 30-án 

Tárgy: Kapolcs községben az "Egerpatak" funkciójának jelenlegi 

állapota. 

Jelen vannak: Barcza Ákos OKTH.KOV. Veszprém 
Békási Gábor OKTH.KOV. Veszprém 
~~rta István bejelentő 
Kanizsay Katalin tanácselnök 
Csontasné dr.Király Beáta szakig.szarv vez. 

Márta Istvén kapolcsi lakos megjelent a Manastarapáti Közsé~i Kö
zös Tanácson 1987. július 29--én és bejelentést tett, hogy Kapolcs 
község belterületén és külterületén az "Egerpat2k" vízfolyása meg
szúnt, kb. 3 hete, kérte a tanács segítségét és felajánlotta ebben 
való aktív segítségét. 
Ezt követően ~egkereste OKTH. Tájvédelmi Körzet vezetőjét Barcza 
Ákost, aki ígéretet tett, hogy másnap a helyszínen vizsgálatot tár
tanak. A mai napon a helyszíni vizsgálat, a bejelentő és a fent fel
sorolt OKTH. dolgozók jelenlétében megtörtént. 
A helyszini vizsgdlat alapján az alábbiakat állapították meg: 

Tudomásunkra jutott, hogy a Nagyvázsonyi Tsz. víztározót létesít, 
ezért az "Egerpatak" vizét teljes egészében felfogta, így Kapolcs 
község terül8t~n teljes egészében megszűnt a vízfolyás, továbbá 
Pulától Kapolesig terjedő szakaszon is. 
Az "Egerpatak" teljes megszüntetése folytán véleményünk szerint a 
természetben az alábbi károk keletkeztek: 
Az élővilág teljes, vagy részleges kipusztulása, a házkertek öntö
zése lehetetlenné vált, ökológiai egyensúly megbomlása. 
A helyszínen tapasztalt halastó használata kétségessé teszi, hogy a 
jelenlegi állapot nem fordul elő, mely jelentősen befolyásolja a 
lakosság hangulatát is, ugyanis nem kizárt, 87 "Egerpatak" vizének 
végletes haszn~lata - száraz, patak, hol túlságosan felduzzasztott 
álJapotok -, kifogásoljuk tov8bbá, hogy az "Egerpatak 11 mentén tele
pülő lakosságot, és a tanácsot nem tájékoztatták, a jelenlegi álla~ 
pot be nem látható következményeiről. 

Kérik a tanács vezetőit, hogy az ügyben keressék meg az.i1letékes 
szerveket, akiktől hathatós és sürgős válasz adását remélik. 



Az "Egerpatak" vízhozama az elmúlt évek során kis mértékben ugyan 
csökkent, de a jelenlegi teljes funkciójának megszüntetése vélemé
nyünk szerint a halastó kialakítása eredményezte, ugyanis 3 héttel 
ezelőtt kezdték meg a halastó felduzzasztását és azóta nem folyik 
víz a patakban. 

Ezen jegyzőkönyvet hangos diktálás útján helybenhagyólag aláírják. 

Márta István sk. 
bejelentő 

Békási Gábor sk. 
OKTH.KOV. 

J 

l 
k. m. f. 

'(\ 

Barcza Ákos sk. 
OKTH.KOV. 

Monostorapáti, 1987. július 30. 

Csontasné dr. Király Beáta sk. 
szakig. szerv vezetője 

Kanizsay Katalin sk. 
tanácselnök 
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N Y I L A T K O Z A T 

Alulírott kapolcsi lakosok egyetértünk a Manastarapáti Községi 

Közös Tanács azon erőfeszítéseivel, melyeket az Eger patak folyá

sával kapcsolatban az 1987. tavaszi állapat visszaállítása érde

kében tett. 

Kapolcs község és az Eger patak mint élő vízfolyás, történelmi 

idők óta elválaszthatatlan táji és funkcionális egységet alkot

nak. 

- A vízfolyás hozama az elmúlt évtizedekben csökkent ugyan, de 1987 

nyaráig - a pulai 35.ooo m3-es ~íztározó szabálytalan beUzemelé

séig - folyamatos volt. 

- A Községi Tanács Elnökének lépéseit ellentmondó nyilatkozatokkal 

és okozati összefüggésekkel magyarázták, ami a község számára el

fogadhatatlan. 

- A vízfolyás megszUntetésével változás állt be a Tájvédelmi Körzet 

megítélésében is. 

- A község lakosai kiskertjeik alkalmi öntözési lehetősége megszúnt. 

- A község tűzvédelmi rendszere /felszerelése/ a vízfolyással, mint 

vízkiviteli hellyel számolt, így szükség esetén a tűzvédelmi fe

ladatoknak nem tud eleget tenni~ 

- Az illetékesek azon tájékoztatását, miszerint a vízfolyás 1988. 

márciusában /a tározó feltöltése előtt/ nem volt mérhető - nem 

fogadhatjuk el, mivel tanusítjuk, hogy a patakmederben a fenti 

időszakban vízfolyás újra volt!! 

- Nem fogadjuk el azt a feltételezést sem, hogy a vízfolyás egyéb

ként is megszúnt volna. A megszúnés jelen pillanatban az emberi 

közvetlen beavatkozásra vezethető vissza és ez bizonyítottan tény

kérdés. 

·Az eredeti 1987. előtti állapotesetén folyamatos lenne a víz

folyás. 

Kapolcs község lakói fenntartják az Eger patak vizéhez, a patak 

vízfolyásához való jogukat. Ezér·~ kérik az eredeti, 1987. tavaszi 
állapot visszaállítását. 

Kapolcs, 1988. június· 10. 



A HELYI CSELEKVÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 1989 februárjában 

alakult meg és került bejegyzésre a veszprémi bíróságon. A közel 

150 tag nagyobbrészt helyi illetőségű, de számos ún. "betelepült" 

értelmiségi, illetve szimpatizáns érdeklődő, támogató is van so

raink között. Az alakuló gyűlésen a ll tagú rezetáséget lminden ce

remónia és választási tradíciók nélkül/ kizárólag a falu javaslata 

alapján választottuk.meg /8 kapolcsi és 3 "betelepült"/. 

A falu lakói /joggal!/ ösztönösen gyanakvóak minden új kezdeménye

zéssei kapcsolatban - erre sajnos megtanították őket· az évszázadok -

ezért ebben az évben először látványos, közös, folyamatos akciókkal 

bizonyítjuk hasznosságunkat /?/. 

Közös megmozdulásaink során kérjük: 

1./ a falu lakosságának fizikai segítségét, hely és személyisme

retét, kapccsolataikat, kommunikációs segítségüket, gép-szer

szám kölcsönzésüket 

2. l a tanács, a Tsz és melléküzemágainak természetes /nem a11yagi 

jellegű/ támogatását pl.: fatelep- padok elkészítése a 

Művészeti Napokra virágtartók, szemetesek /jelképes összege

kért való/ meqcsinálása stb. 

kaoolcsi kis nyomda - propagandaanyagok nyomása 

tanács - erkölcsi /rettentően fontos/ mellénk állása 

pozitiv jelzések a Megyei Tanács felé 

ZUK tehergépkocsi néhányszori használata 

3./ a helyi értelmiség segítségét szervezési, lebonyolítási ügyek

ben /iskola igazgató, tanár, evangélikus lelkész/ 

4./ az itt megtelepedett és határtalanul kreatív fiatal építészek

grafikusok ötleteit, fizikai munkáját 

Pl.: grafikus- egységes design kialakítása 

/száróanyagok, propaganda, plakátok/ 

építészek - színpadépítés, tűzoltószertár padlásterének 

megtervezése, padok, híd stb. 

a kapolcsi gyerekek segítségét - falutakarítás, néptánc szakkör, 

helytörténeti kiállítás anyagá

nak összegyűjtése, információs 

központ felügyelete a Múvészeti 
Napokon 



5./ egyéni kapcsolatok, szponzorok, alapítványok és a tömegkom

munikáció segítségét /ez utóbbit nagyon fontosnak tartjuk, 

hisz vissza kell szereznünk a falu ösztönös, tulajdon-büsz

keség érzetét/. 

k lényeg az, hogy mindenki megtalálja feröltetés nélkül/ a mag~n~k 

legmegfelelőbb cselekvési-közösségi formát és visszanyerje hitét, 

lássa értelmét a csoportmunkának. Ez kizárólag spontán módon ~öhet 

létre, ezért vállaljuk a politikai-mentességet és zárjuk ki alap\e

tőleg a pénz és profitorientált jelleget. 

Problémát jelentett és jelenthet a "jött-mentek betelepülé·k" é:: a 

falu /ás/lakosai között meglévő tudati-financiális /gazdasági kü

lönbség. Ezt határtalanul óvatosan, a szokások érzékeny figyelem

bevételével, tolarenciával, odafigyeléssel oldani lehet. 

A városi ne száljon öele /pl.: természetvédelem címen/, hogy mit . 
hova ültessen a helyi, ne száljon bele/falukép címen/, ha 1 tetEt 

hullámpalával borítja, viszont óvatos, hivalkodásmentes viselkeoés

sel mutasson inkább példát, türelemmel indokolja meg véleményét, 

próbáljon beilleszkedni a közösségbe, próbálja megfejteni a néhJ 

titokzatos közösségi mozgatórugókat, hisz lehet, hogy éppenséggel 

az évszázados tradició utolsó jelzései ezek. 

A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet célja a kui:ur3lls 

és természetvédelmi hiányosságak a "fehér foltok" eltüntetése falunk

ban, a múlt feltérképezése, a még meglévő értékek átmentése J ~~\~

be, odafigyelés a falut érintő problémákra, az itt élő emberek gond

jaira, a tulajdon-érzet megerősítése, a fiatalok itt tartása. 

Az Egylet megalakulását megelőző közösségi munkák: 

1./ Az iskola és az óvoda teljes felújítása 

2~/ tpítészeink és grafikusaink ház tervei az újonnan épülők 

részére - AISH támogatás 7 ház tervére 

3./ 1987 - Márta István "Támad a szél - Kapolcs riadó!" 

címú hanglemezének megjelenése /Hungaroton/ kapolcsi lakosok 

résztvételével 

}2 



4./ "Támad a szél" videoklipp a Televízió részére helyi lakosok 

közremúködésével 

5./ Szüreti felvonulás felelevenítése - 1988. 

Az Egylet néhány fontosabb akciója 1989 februárjától decemberig: 

1./ Alakuló ülés február 10. Múvelődési Ház 

2./ Állandó kapcsolat a Dunántúli Vízügyi Hivatallal, a pulai -

szabálytalanul üzemelő - halastó betiltása. /Eger patak meg

mentésére történő két éves vita hivatalos lezárása/ 

3./ Tárgyalás a Közuti Igazgatósággal a helyi közlekedés helyzeté-

nek felülvizsgálata céljából 

4./ A MŰVÉSZETI NAPOK előkészítése 

5./ A falu központjának rendbehozása /kóbástyák, faültetés/ 

6./ Padok tervezése és kivitelezése a helyi erőkkel /hirdetőtábla 

és 3 pad/ 

7./ Sindics Géza "TÜZÉP" ügyemellett eredményesen kiáll az Egylet 

ingyenes "jogtanácsadása" 

8./ Sikeres versenytdrgyalés az ÁISH letéti számlájáról megszerez

hető pénzért: 360.000,- Ft a Múvészeti Napokra! 

9./ A Denti séden épülő híd korrekciója az Egylet kérésére 

10./ MTA-Soros lapítványtól: 170.000,- Ft 

ll./ Eötvös Alapítványtöl: 200.000,- Ft 

12./ Sikeres tárgyalás a TV2 vezetőivel: 50.000,- Ft egy 40 perces 

müsor közvetítéséért a MGvészeti Napokról! 

13./ A Megyei Tanács 100.000,- Ft-os ígérete! 

14./ Tárgyalás a Néphadsereggel, a veszprémi Petőfi Színházzal, a 

Rendőrséggel, a KPM-mel, a Túzoltósággal, a Tanáccsal, a Nemze

ti Színházzal stb. 

15./ A propaganda elindítása, plakátok kiragasztása stb. 

16./ KAPOLCSI MŰVÉSZETI NAPOK augusztus 3-6-ig, több mint 5.000 néző! 

Előtte a helyiek tisztítják a falut, kerítések, házak rendbeho

zása. A közremúködőket kapolcsi és.dörögdi házaknál helyezzük 

el - összefogott a falu, siker. Színház, koncertek, kiállítások, 

gyerekmúsorok, kacsreál stb. 

17./ Több mint 50 cikk Kapolcsról -TV közvetítés 
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18./ Vezetőségi ülés, ötlethalmaz: sportpálya, halastó, kalendá

rium stb. 

19./ Tárgyalás a veszprémi Tűzoltósággal a szoc.reál stílusú szertár 

tetőterének kialakítása - egyesületi vendégszobák céljára. 

A VÁÉV-BRAMAC 200 m2 hódfarkú cserép felajánlása a fenti célra, 

építészeink elkészítik a makettet. 

20./ Az őszi rendezvényeink sorában vendégszerepelt a Művelődési 

Házban: Koltai Róbert és 1 Nagy Bandó András 

21./ Október 30-án egésznapos nemzetközi találkozó 50 külföldi rész-

vételével Kapolcson: kulturális programok, fotodokumentációs 

/állandci/ kiállítás megnyitása, helytör

téneti kiállítás Petenden /iskolások/, 

Egyleti bál /gyerekek néptánc szakköre, az 

Egylet által támogatott Taliándörögdi Páva

kör, táncház( 

A FALU ÉS KULTÚRA rendezvény eredményeképpen testvérfalusi kap

csolat valószínűsége egy bajor, vagy osztrák faluval. Pénzado

mányok az evangelikus egyháznak és az iskolának. 

22./ További rendszeres tárgy és fotógyűjtések 

23./ 10.000,- Ft felajánlása a kapolcsi siociális gondozottaknak 

5.000,- Ft az iskola számára 
24./ lj újság, illetve folyóirat járatása a Községi Könyvtár részére 

25./ 25 db német nyelvű tankönyv vásárlása iskolásainknak /7.000,- Ft/ 

26./ Bibliák és egyházi jellegű, az általános kultúrához tartozó 

könyvek beszerzése a Szt.István Társulat jóvoltából 

27./ Gyűjtés Erdély részére, majd december 28-án Kalotaszegre és 

Csíkcsicsóba utazás kb. 6 tonna élelemmel. /A két egervölgyi 

falu ajándéka/ 

Tervek az elkövetkező időkre: 

1./ 100 éves a kapolcsi önkéntes tűzoltó egylet! 

Rendezvény és bál december 15-én /védnökség/ 

2./ Országos ~ideokivetítő pályázaton való indulás, vizuális tervek 

3./ 1990. tavasz: a kapolcsi gyerekszínház bemutatkozása helyi is

kolások közreműködésével 

4./ Kiss János evangélikus lelkész német tanfolyama gyerekeknek 



5./ A falu történetének megjelentetése, kalendárium 

6./ "nyugdíjas klub" januári beindítása 

7./ Zongora vagy egyéb zenetanítás megindítása iskolások részére 
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AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

l.§ 

l. Az egyesület neve: KAPOLCSI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

EGYLET 

2. Az egyesület székhelye: 8294 Kapolcs 

Kultúrház - Könyvtárterem 

3. Az egyesület működési területe: Kapolcs község /Veszprém megye/ 

és környéke 

4. Az egyesület pecsétje: köriratban az' egyesület neve, alapítási 

éve, középen két domb között völgy 

5. Az egyesület tagdíja: 50,- Ft/év, illetve adomány, önkéntes 

hozzájárulás formájában 

6. Al egyesület felügyeleti szerve: 

2.§ 

Az egyesület célja: a./ néprajzi, szociológiai kutatások 

b./ kulturalis események, rendezvények 

szervezése, támogatása 

c./ a falu hagyományait örző és az új 

médiákat felhasználó kísérleti infor

mációs modell kialakít~sa 

d./ aktív természetvédelem, a falu környe

zetének tervszerű alakítása 

3.§ 

Az egyesület - az idevonatkozó törvények betartásával törek

szik olyan nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, amely az egye

sület érdekeit szolgálja. 



4.§ 

Az egyesület a 2.§-ban meghatározott célok érdekében: 

felméréseket, ismeretterjesztő múveket, propaganda kiadvá

nyokat jelentet meg, illetve szakmai vitákat, előadásokat 

rendez. 

Fentiek helyi és országos terjesztését vállalja, nem első

sorban profitorientált jelleggel. 

5.§ 

l. Az egyesület tagjai olyan személyek lehetnek, akik vállalják, 

hogy résztvesz.nek az egyesület munkájában és hozzájárulnak az 

egyesület feladatainak megvalósításához. 

2. Az egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet. 

3. Az egyesületbe jogi személy /vállalat, szövetkezet, intézmény 

stb./ is beléphet tagként. Az ilyen jogi személy az egyesület 

múködésében való részvételével kapcsolatos szabályokat az egye

sület vezetősége és a jogi személy vezetője által kötött együtt

működési megállapodás határozza meg. 

4. Az egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is. Tisztelet

beli tag az, akit az egyesillet vezetősége felkér erre és aki 

ezt elfogadja. 

6.§ 

l. A belépési szándékot az egyesület által a kérelmező rendelke

zésére bocsájtott "belépési nyilatkozat" kitöltésével és alá

.írásával kell kinyilvánítani. 

2. A kérelmező felvételét az egyesület vezetősége megtagadhatja. 

A határozatot a kérelmezővel kell közölni élőszóban vagy levél 

Útján. A kérelmező.a közgyűléshez fellebbezhet. 



7.§ 

l. A tagokat - a jogi személy és a tisztelebeli tagokra vonatkozó 

kivételekkel - egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezett

ségek terhelik. A tagsággal járó jogok és kötelezettségek a be

lépési nyilatkozat aláírásával lépnek életbe. 

2. A tagoknak jogukban áll: i 
a./ igénybe venni mindazokat a kedvezményeket és szolgál

tatásokat, amelyeket az egyesület a tagjai számára nyújt, 

b./ részt venni az egyesület által· szervezett eseményeken. 

3. Az egyesület tagjait és a jogi személy egyesületi tag képvi

selőit a közgyűlésen tanácskozási indítványtételei és szava

zati jog illeti meg, az alapszabályban és a jogszabályban meg-
' 

állapított feltételek fennállása e5etén az egyesület bármely . 
tisztségére megválaszthatók. 

4. A tagok kötelesek: 

a./ megtartani az alapszabályt, a közgyűlés és a vezetőség 

határozatait, 

b./ védeni az egyesület tulajdonát és megtéríteni az okozott 

kárt, 

c./ a tagdíjat és egyéb díjakat az egyesületnek az előírt ha

táridőn belül megfizetni, 

d./ részt venni az egyesület tevékenységében, gyakorolni a 

tagsági jogokat. 

5. Az a tag, aki az előírt határidőn belül a tag és egyéb díjakat 

nem rendezte, a tagsági viszonyból eredő jogait nem gyakorol

hatja. 

l. A tagság megszúnik: 

a./ a tag halála, 

b./ kilépés, 

c./ törlés, 

d./ kizárás, 

8.§ 

e./ az egyesület megszúnése esetén. 
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2. A kilépési szándékot az egyesület vezetőségének írásban kell 

bejelenteni. A tagsági jogok és kHtelezettségek a nyilatkozat 

beérkezésének napján szűnnek meg, az előre befizetett tagdíjat 

azonban a kilépő nem kHvetelheti vissza. 

3. Kizárással az veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi 

.szerv jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából. 

A~ egyesület szervei és működésük 

9.§ 

l. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveket választ. 

A választás 5 évi időtartamra szál. A testület és tagjai 

feladatukat nem látják el megfelelően, a megválas~tó szerv 

által bármikor visszahívhatók. 

2. A megbízás megszúnik továbbá elhalálozással, illetve lemon

dással. Az elnök, illetve a többi tisztségviselő lemondását 

a közgyűlés fogadja el. A kiesett tisztségviselő helyett a 

3. 

lemondását elfogadó sz er v a következő választásig más személyt 

jelöl ki a választó tagok közül. 

A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tag-

jainak fele jelen van. Ha az ülést határozatképtelenség miatt 

el kell halasztani, az eredeti napirendre felvett kérdésekben 

másodszor összehívott ülés határozatképes, tekintet nélkül a 

megjelentek számára. 

A vezetőség határozatképességének külHn feltétele az elnHk je

lenléte. 

4. A szavazás nyílt. Ha jogszabály, alapszabály minősített szó

többséget nem ír elő, a határozathozatal egyszerű szótHbbség

gel tHrténik. 

Szavazategyenlőség ~setén az elnök szavazata dHnt. Megválasz

tottnak minősül az, aki sorrendben a legtHbb szavazatot, le

galább azonban a leadott szavazatok felét megkapja. · 

3 J 



10.§ 

l. Az egyesület szervei: 

a./ tisztújító közgyúlés, 

b./ közgyűlés, 
c./ vezetőség. 

A tisztújító közgyűlés 

ll.§ 

l. Az egyesület legfőbb szerve a tisztújító közgyúlés. 

2. A tisztújító közgyűlés 
a./ elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályát, 
~./ megválasztja at egyesület elnöRét, elnökhelyettesét, 

titkárát és gazdasági vezetőjét. 

3. A tisztújító közgyűlést 5 évenként kell összehívni. 

A közgyűlés 
12.§ 

l. A közgyűlést rendes ülésre évenként egyszer össze kell hívni. 
' Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt: 

a./ a ·tagok egyharmada az ülés céljának megjelölésével kér!. 

b./ a vezetőség szükségesnek tartja. 

2. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tar

talmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt 10 nappal ki 

kell küldeni. 

3. A közgyűlésen az egyesület elnöke, az általa megbízott vezetősé

g~ tag vagy egyesületi tag vagy a titkár elnököl. A közgyűlésról 

az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyv vezetéséról a titkár gondoskodik, hitelesítésére 
a közgyűlés megkezdésekor 2 egyesületi tagot kell megválasztani. 
A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit a felügyelő szervnek 

meg kell küldeni. 
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A vezetőség 

13.§ 

l. A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, 

amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, 

valamint az egyesületi munka folyamatos végzéséről. 

2. A vezetőség elnöke az egyesület elnöke. 

3. A vezetőségnek az elnökön kívül tagja a maior domus, a titkár 

és a fópecsétór, aki az alapító tagok egyike. 

14.§ 

A vezetőség: 

a./ kitűzi a közgyúlés, illetve a tisztújító közgyűlés időpontját, 

megállapítja ezek tárgykörét, gazdálkodik a megállapított költ

ségvetés keretében, 

b./ határoz a tagok felvétele és törlése tárgyában, 

c./ első fokon eljár a vezetőség fegyelmi ügyében, másodfokon tiszt

séget be nem töltő tag fegyelmi ügyében, 

. d./ kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottjaival, 

gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat, 

e./ gondoskodik a tisztújító közgyűlés hatáskörébe utalt tisztség

nek megüresedése esetén a következő közgyűlésig való ideiglenes 

betöltéséról. 

15.§ 

l. A vezetőség havonta rendes ülésre ül össze. Rendkívüli ülést 

kell összehívni, ha 

a./ a vezetőség 3 tagja a tárgykör megjelölésével kéri, 

b./ az egyesület elnöke szükségesnek tartja. 



2. A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén 

az egyesület maior domusa vagy titkára hívja össze és látja el 

az elnöki feladatokat. 

3. A vezetőség üléseiról jegyzőkönyvet kell vezetni, ebben rögzí

teni kell a megjelentek nevét, a tárgyalt kérdéseket és hozott 

határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár írja alá .. 

16.§ 

Az egyesület elnöke 

a./ összehívja a tisztújító közgyűlést, a közgyűlést, a vezetőség 

üléseit, azon elnököl, 

b./ ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, 

őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű 

tevékenysége felett, 

c./ a költségvetés· keretei között, illetve a megállapított összeg 

határáig utalványozási jogkört gyakorol, 

d./ a választott tisztségek megüresedése esetén javaslatot tesz 

azok ideiglenes betöltésére. 

17.§ 

Az egyesület titkára 

a./ segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, 

b./ előkészíti a közgyűlések és a vezetőség elé kerülő elóterjesz

téseket, 

c./ gondoskodik a közgyűlések, valamint vezetőségi ülések jegyzó

könyveinek vezetéséről, 

d./ irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli 
teendőit, 

e./ ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 



18.§ 

Az egyesület gazdasági felelőse 

a./ intézi az egyesület gazdasági ügyeit, az egyesület vagyoni 

helyzetéról az elnöknek és a vezetőségnek beszámol, 

b./ a pénz-és vegyenkezelésről okmányalt zárszámadásokat végez, 

c./ az évi költségvetést, zárszámadást és vagyonrnérieget elké

szíti és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti. 

Az egyesület jogi személyisége és 

vagyana 

19.§ 

l. Az egyesület a PTK 65.§-a értelmében jogi személy. 

2. Az egyesület vagyonát 

kotják. 
készpénz és követelések al-

3. Az egyesület bevételei tagdíjakból, a rendezvényekból és egyéb 

gazdálkodási tevékenységből eredő bevételekből, valamint eset

leges vállalati vagy egyéb adományokból állnak. 

4. A vezetőség és annak tagja felelósséggel tartoznak azokért az 

esetleges károkért, amelyeket a megbízásuk körében jogellene

sen magatartásukkal az egyesületnek akoztak. 

5. Az egyesület megszűnésével kapcsalatos vagyonjogi kérdésekben 

a PTK szabályai irányadók. 

AZ egyesület felügyelete 

20.§ 

l. A felügyelő szervet az egyesület minden közgyűlésére napirendi 

pontak közlése, valamint a közgyűlés anyagának megkül.dése mel- · 

lett meg kell hívni. A közgyűlés jegyzókönyvét, határozatait, 

valamint minden olyan határozatát, amely a választatt t~stületek 

személyi összetételében vagy az egyesület szervezetében változást 

eredményezett, a felügyeleti szervnek meg kell küldeni. 



2. Az egyesület köteles a felügyeletet ellátó szerv felhívására 
múködéséról jelentést tenni, továbbá múködésének közvetlen 
helyszíni vizsgálatát lehetóvé tenni. 
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Tisztelt Veszprém Megyei Bíróság 

mint Cégbiróság 

/másolat/ 

Budapest 

Alulírott Márta István a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 

Egylet elnöke a csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselő 

útján bejelentem,_~ogy a Kapolcsi Kulturáli? és Természetvédelmi 

Egylet ;1989. február hó l. napján megtartotta alakuló közgyűlését. 
i 

A mellékletként csatolt okmányok alapján kérem, hogy az Egyletet az 

1989. évi II.törvény 4.§ /1/ bekezdése alapján 

n y i l v á n t a r t á s b a 

venni szíveskedjenek. 

Az egyesület neve: Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 

Székhelye: 8294 Kapolcs, Kultúrház - könyvtárterem 

Az egyesület múködési területe: Kapolcs község /Veszprém megye/ és 

környéke 

Az egyesület pecsétje: Köriratban az egyesület neve, alap~tási éve 

középen két domb között völgy 

Az egyesület célja: - néprajzi, szociológiai kutatások 

kulturális események, rendezvények szervezése, 

támogatása, 

a falu hagyományait őrző és az új médiákat 

felhasználó kísérleti információs modell ki

alakítása, 

- aktív természetvédelem, a falu környezetének 

tervszerű alakítása. 

Az egyesületet képviseli: Márta István zeneszerző, az egylet elnöke, 

képviseleti jogosultságánál fogva jogosult 

az egylet önálló cégjegyzésére. 

Tisztelt Veszprém Megyei Bíróság! 

Kérjük a fenti adatok alapján a kapolcsi székhelyű Kulturális és 

Természetvédelmi Egylet nyilvántartásba vételét. 

Budapest, 1989. II.20. Kapolcsi Kulturális és 
Természetvédelll}hEgylet 



A Veszprém Megyei Bíróság 
Pk. 20 168/1989/4.szám 

/másolat/ 

A megyei bíróság a KAPOLCSI KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 
EGYLETNEK, mint kérelmezőnek a bírósági nyilvántartásba vételé-
re irányuló kérelme tárgyában meghozza az alábbi ~~- ~:::::-. .J !:-:::-:·'==c•: :-1:.:~::::lk;.i"ös~c 9 . - 't] l . i 

. : , ... .. ·:· JC]j . . f';.t)r~ ~ 13~·······1 
2. -~;J~ . . · 

v é g z é s t 1_··~:~:·::~~;;·_ ......... ~ ............... p···~ ... 
A megyei bíróság Márta István elnök által képviselt Kapolcsi 

Kulturális és Természetvédelmi Egyleg nevG~ Kapolcs székhelyű 

társadalmi szervezetnek a bírósági nyilvántartásba vételét el

rendeli a következő adatok feltUntetésével: 

a létrehozott társadalmi szervezet egyesUlet; 

az egyesUlet: 

neve: Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, 

Székhelye: Kapolcs /Kultúrház/, 

a képviseletre jogosult személy: Márta István elnök, 

célja: néprajzi, szociológiai kutatások, kulturális események, 

rendezvények szervezése, támogatása, a falu hagyományait 

őrző és az új médiákat felhasználó kísérleti információs 

modell kialakítása, aktív természetvédelem, a falu környe

zetének tervszerG alakítása, 

az alapszabály kelte: 1989. január 28. 

megalakítása kimondásának ideje: 1989. február l. 

ügyintéző szerve: a közgyGlés, tisztújító közgyGlés, vezetőség, 

az alapító tagok száma: 13. 

A végzés"jogerőre emelkedése után a társadalmi szervezetet a 

nyilvántartó könyvbe bejegyzi és erről a kérelmezőt értesíti. 

A végzést a Veszprém Megyei FőUgyészségnek megküldi. 

A végzés ellen annak kézbesítésétól számított 15 napon belül a 

Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságához címzett, de a Veszp-· 

rém Megyei Bíróságnál három példányban benyújtható fellebbezésnek 

van helye. 



I n d o k o l á s 

A képviseletre jogosult személy - jogi képviselője utján - kérel

met nyújtott be a társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba 

vétele iránt. 

A bíróság a kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálta, megálla

pította, hogy a nyilvántartásba vételnek az egyesülési jogról szóló 

1989. évi ll. torvényben foglaltak alapján akadálya nincsen. 

Ezért a torvény 15. §-ának /1/ bekezdése alapján, a 15. § /3/ be

kezdésében említett nemperes eljárás keretében a társadalmi szerve

zet bírósági nyilvántartásba vételét elrendelte. 

Felhívja a társadalmi szervezet figyelmét arra, hogy ha az egyesület 

neve, székhelye megváltozik, illetőleg a képviseletre más személy 

lesz jogosult, azt a megyei bíróságnak haladéktalanul be kell jelen

teni. 

A 15.§ /3/ bekezdése értelmében a nyilvántartásba vételéről szóló 

haátrozatot megküldeni rendelte az ügyésznek is. 

A 105/l952./XII.28./ MT. számú rendelet 13.§ /l/ bekezdése alapján 

a bíróság népi ülnökök közremúködése nélkül járt el. 

A határozat elleni fellebbezési jogosultság az említett rendelet 

13.§-ának /2/ bekezdésén alapszik. 

Veszprém, 1989. március 8. 

Dr.Perényi Ödön sk. 
bíró 

' -~-d~.--· ·--···el~ i' l. ~ --......:. ·4 .. ~~· _.,;. .. · .. ,J ':.. -·-. r . 
-- -- =--..". ....... ----- ; 

sc.:::. ' 



A Veszprém Megyei Bir6ság. 
Pk. 20 168/1989/S.szám. 

V é g z é s~ 

A megy~i biróság a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 
Egyletnek, mint kérelmezőnek a birósági nyilvádartásba véte
lével kapcsolatosan folyamatban volt ügyében érte~iti a kérel-

·mezót, válamint a Meg~ Fóügyészséget, hogy a nyilvántaxtásba 
vételt elrendelő 1989. március 8-án·kelt P~.20 168/1989/4 
sorszámu végzés 1989. március 29-én jogerőre emelkedett. 
Az egyesiiletnek a birósági nyilvármrtásba val6 bejegyzése 
353• sorszámon megtörtént. 

V e a ~ p r é m, 1989. 

Dr.Perényi öaao s. k. 
biró 

. :-·~:: . 
. , ~ ... ~·~..___....--·"o 

A kiad~ hi t.el éül : 
c/ '-'f..t_t._ 

főelőadó 
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it~~2~i~s;,~~!.2$~m~k~6r" ·· . 
_lfapolcs jelt ad·. 

- . ' , . ' ~ -. ' 

Márta István zeneszerző, a veszprémi Petöji Színház ze
nei vezetője a napokban KapolesTa invitált szóval, meghívó
Val is. Mondván: különleges eseményre készül a falu augusz-

• tus 3-tól 6-ig. Kivételes összefogással Kapolcsi Müvészeti Na
pok eimmel sokszínű, száinos múvészeti ág képviselőit foglal

·. koztató músorokk4l célozzák meg azokat, akik ellátogatnak 
majd ebbe a .hangulatos, mesés panorámát, bensóséges ottho
nokat őrző faluba, amely jól bejátszható tereket kínál a fel
lépő múvészeknek, s élmén11t a falu lakóinak és a vendé
geiknek. 

··A vállalkozás kezdete, for- hangzik majd fel; a Kocsma
mája, létrejötte is egyedülál- színben Galkó Balázs és a _ 

[ló. IMárta István, aki lelke ,kapolcsi zenészek játszanak; a 
ennek a fesztiválnak, !lern- Patak-partra Giryllus Vilmos 
c:::1k otthonra lelt ebben a és Levente Péter a gyerme
faluban, hanem .• az ide tele- keket szórakoztarja majd. a 

<pjlló .~ építészek,,.,;)t,épzömúvé:::: Magtár .. Színpadon Csok~mai 
· .szek társaságában ,olyan .úb Karnyónéját, Csiszár . . Imre 
. .'s:ierú: köiösségi Jétformát ho:.: rendezésében Berek Kati, Nem
'~zott.·,~.{.lét~~.-~:;.táma~_ziottt.~ i,í,;_,,csák Károly .• l·X. " .. bili.!Attn_ a:_}~-;;: 
~Yi.>~~~agy()ma*o~~~~repléséve~"'-'l~thatji~~tté?-'!"' 
;·•tékek: és· a;•modern életforma :J eh táncházt . .programhoz;., ifJU:" 
'·)gén:>:éi'~'égyáránt'~.é~v~~yesül-f:Csoóri Sándór'}s együ~tésé é~ 'i ' 
tne!c.··~Alalútottak ~.egy , társa- más vendégmuvészek ·: . szolc :' 1 

·rJaalini''~lestületettr .• ,amélynek 'gá! tatják a· hangulatot.· A c ki i .. 1 

';~~tagja ;.S.o_ ~lt;sok:.:;~alu. o __ · éli:::t;anár,~.· '_.allítáS'o,kat,'.:Q~-r. ende. zv~.~yt.s. -~.~. : :--1 1~ ~.lelk~sz;.~yiJt'a.nyszer~~ó,_.'l:.;gé~- ~eg~sz_:~:p,rogr~~.s~I1~'l-~anc,:~~-:.' 
ho_c.sr~:e_ .. ~etö;~·g.épn:_esj;~r:J_.,~ er. ~9. -:_s~.-1klo~ ~:.;._,P_ Y,JtJ~_.:. ~.· ~P_Id_ ~~7g_·." : ~mérnok és ·sokan mások! j:\iar- augusztus 3-án. 'ir."' <"-•·R'~4- ·" • 
~ta rstvant""fil1ndenkié-5zeretet- · h A 'falu .:m.ost . ·á •"készülődés ~~ · 
~el,.1ia!téri~öszöníi'·. c :,akár- t;iá'záb_an"· 'ég::' 'Laká~il{ba~. · qtt7 ·:·~ j 
::merre .::::bahdukolunk . a : !alu honatkba várják a vendegsze~ . 
·l.Y~ágáb.ari,.,·,.készülnek 'a:sz.ín-·j;epló múvészeket,, s a ·látoga,.,l'~; 
;fpadok,.:.játékhélyek, : kiállitási ;tókatj _számtalan • .kedve~~~g~, ·' 
.t~erek,.;amelyek~n felhangzik,a .·gel szeretJ:lék ·,megÍepni.,az~_lde ·' ; 
;.'aai, a. költés~et, '-rujáté~;-:-:~a ~utazókat.,i!Kétségtelen, ~~ .i.vál~ • 
f_.'Pajta~színben '':'fellép t, majd 'lalkozás ·modell értékű, ·.~;lel~ .. 

1 :; Cseh ~,Tamás, 'Sándor ~pyörQ11, · · kesító ·példa;:~ Egjr ;Jefókozott, ·--r 

/.j.Pelsóczy•;.uszl6, Hegedil.a .D. -csendes :'.Szép. 'régi Jaiu·'jelet. 
~G.éza,\~. katolikus.-te~pl?lflban ·~ad .. :~Jf~Y,~,k.~ll élni~',l(fiata~ .. ' 
~a Mandel·.Quartett, ,a Cam.e- :.értelmiseg ..a roaban is.tneg- .t 
~~atli~~'H~n~aTi.~~·:z.,a~ l-H.qtiirág .Jalálja, küldet~é~ }cö:tösségte
·:;eguuttea, $.!". ilt~'íkeméti,;i R~- .;~emt6 sze~epét ..•. ·._:t\··.. ·' 

fjai~~c.~.i<!i~?5;e.~i~·~é:~ +~ ~" ~:~J·:·:;:(~\ -, ~-. ·· 1'. ~~-
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Amikor Galkó Balázstól barátja, 
Márta István megkérdezte, hogy 
te mit csinálnál regszrvesebben a 
kapolcsi művészeti napokon, ak
kor a szfnész 1orra vene a hetyszr
neket : a katolikus templom már 
foglalt volt a régizene koncertek
nek, a magtárszfnpadot a Karnyá
né bemutatására ácsolták, a pajta
szrn Hegedüs D. Gézáé és Cseh Ta-

másé lett, a kultúrházbim Szurdi 
Éva kerámiáit és Sáska Ildikó ru
hamodelljeit áiHtonák ki .~Maradt 

-a kocsmaiszi n/, ahová Galkó Ba-
lázs a kapolcsi zenészekkel au
gusztus 3-tól 6-ig beköltözöt,t . A 
falakra felragásztotta negyvenéves 
dicső múltunk fotódokumentu
mait, s az ötvenes évek optimista 
hangvételű nótáinak eiéneklésével 
hamisitatlan kocs-reállá változtat· 
ta a bakonyi kisközség egyetlen 
csapszék ét. 

Elsősorban a ·kapolcsi kulturalís 
és természetvédelmi egylet tagjai 
• kétszázan a helyiek és a betele
pült művészek közül - készültek , 

.s szervezték a -fesztivált . Pontosan 
látják, csak önerőből lehet tetsz
halálából felrázni egy magyar kis
községet . Legyen biztatás· több 
száz pusztulásra ítéltetett falunak, 
hogy Kapotcson ez- sikerülr . 

Ezrek sétáltak · e négy nap 
alan - föl-le a girbe-gurba utca
kon e9VM< helyszíntól a -másikig, 
tapsolták a produkciókat, táncole 
tak a csarompusztai dombolda
lon barátkoztak a kapolcsiakkal. 
akik közüt ].rLVCSÖ'v.4L, CSis.i.iRR.iL 

Kapolesan mű·vészeti 
l?:apokat .szerveztek 
Hétszáz lelket számláló s7.ín'pndon Csokonai 

falu Kapolcs, Veszprém Karnyónéja, Csiszár Imre 
megyében. Most azzal hiv- -rendezésében, s ugyanott éj
ják !el a figyelmet ma- jelente táncház várja a ven
~:Jkra, hogy - kisérleti jel- dégeket Kíséróproqqmként 
Jeggcl, szponzorok, · alapít-· kiállításokat · tekinthetnek 
ványok támogatásával _ :meg az érdeklódök az ajkai 

' 

múvészet! napokat szervez, -grafikuscsoport, Szurdi 
· V A ,..... nek: augusztus 3-6. között Eva kcramikus és Sáska Il-
~V\1"0; A négynapos eseménysort dikó ruhatervezö munl;;á!-
---~/, ~jv augusztus 3-ún. csütörtö- ból. Z96'o kón este 8-kor Jancsó Mik-

..7 "tr , A~r; Jós m·itja meg, maJd mús-~ r---------"'lUDr:::. "Y t:"'. 3o. naotöl az elöad[1sok délután 
~(.{}~ P .. -V :::S 5 óra tól Ca!ynma t osan ke-

"~(/S O J.- ~ ~~ . ·•!nek szmpadra. tóbb helr-
J-f_ 4'l ~ ~~ ~f:!:: "' A paJtaszín sze- ~ 

:56 ~ ~~-:?,.,. 'S(~~~ ~"!t Tamá$, Sándor ~ 
-?::.\;~;...:., · ~~ / '"qcdü.s D. Gé-
~~fs_·~s -::5 . ....:... ,' / tc;_mplom 1 ~ 
~ .-:s~-s--..:. ~-:-t-~ 1 1 T~ndell 
~~~s_~.~ ~~~ ~~~ / --~ i . . ~ rt'> 

~i~ /~~,.~~,' ./'~. >~_?·~. :·:" / 
---- --. --- -.;:~.;j.._, ,'~J~~'/.§~~"'~/~ f~,Y§\~~~ , 

i: ~!J.~ALű.JECYY()R"f~jjTNP . ..,' ~~~/~ *-~~ ~n;-~J#~-
~,~,.s_,__,.:: :JO>lo:.~~· '·.~ -.-, . ,~._-,,~.- -.~~~ ..... ~ ~~ ~~ -" ~/ ~ .IB ~- . · ·:~ . : .. ;.-- it .... .. . .-";1 ... ~~~ • --~. .. N··r"'. . -t •• , .... . ... 4 ~ J:~en:t.s...._ .. , M'g' ? ' 

J .!l~.I.:.ii'-!1.: ~ ... : ,t~' ' . · ... · '· ' ·, . . . "~ >-';' • 
- -. 'll' ...-. • • ; · .,, -'c_írrnl , el6aCiaw.' 1 ~' J>e. ,Eio:'-mnnáz ~a ! Df&~OO:~i 

.. -.. , ., -:~..:.. ·- -- ., _y __ -__ , __ ·t' ::-·- . .. ._·,;rt_P ·:oÖt'~ --~"~ ... ,- ·~-~ .. - •• : 
. . . --~. ' ..-;t .·~; ~ •. ·9:- .·- . ~--~;~~ -...; .:..~r;;:. ,/~~ ~-- ! 
' " ~ -e- ~~- ~ .'!~'""" • 0 ,. ... ~. _ l , ... .... ~ : 0 •; ,~-':' ·· ·- ,v1 ~~ .... ~i.. .( ... ,;'"> l 

l ~AUg~szhíS. )-'(91 6-l.j( .. m\i'- v ge 'á Íl'é~iázas"Íéfekszá"m~ Mande! ' otl~rtet't ... ta:gj~- . A ; 
v,esz~ij; napokat szet·vez Ka- faluban. ;_.; . .. . · -:..:--~~ .. ·harminchét éves . múvész 
~olcson a; h.elyb_éli Kulturá: IM~rta. :István _szerz6qéses ~napjaink egyik legizgalma
hs és -Termeszetvédelmi zene1 vezető_ . a Veszpi:émi . sa bb "szabadfoglalkozású" 

:Egy l~ t. ,<:;so_konai _, }')téz· !'li- ;t:>etöfi Színházban, két . éve zeneszerzője. ' •.· 
· há!ytől Karnyón·é- á· magtár- Jelent meg utols6 lemeze, ·a · 
színpadon, '. önálló estek a telev4i.óban)~.é ~a._pJó .. cim.--,· '-, 

'pajtasziilberi, zen é- a tem p..: me! j~lentlcezik _neha-_n~ha 
lomban 'épitésztulálkÓzó- és ---_ahogy <'i _neven--:- Video
kiállftá' . !'k · k: b ·'" .,,sz?sszenete1vel; ·---filmeket,. 

. . : s, gJ.a l .us? . emu szmdar~bokat tesz emléke-: 
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