
1995. május- június _ IV. évfolyam 1. szám 
Ára: 40,- Ft 

V I GÁNTPETEND LAPJA 

l{al'0lcs, T aliál1~örö5t' 
ViSál1tl'ctcl1", P~la 

199;. l14li~s 7-23 

• 



Tisztelt Ol vasónk! 
A Nemzeti Kulturális Alap és a Pannon GSM jóvoltából újult erő
vel kezdhetjük a nyarat. ÖsszeálIt a "Művészetek Völgye" prog
ramja is, amit mellékletünkben közreadunk. A Völgy emblémáját 
Győrffy Sanyi tervezte, ezúton is köszönjük segítségét. Kicsiny 
stábunk (Inklerné PalI agi Anikó, Galkó Balázs), immár december 
óta dolgozik, hogy a 90 program, a 30 kiállítás, a 28 helyszín, a 
számtalan probléma (amit e 17 napos, 4 településen zajlódó ren
dezvénysorozat felvet) rendben megoldódjon. Horváth Jenő, 

Hoffner Tibor, Nemodáék, Békeiék, Kelemen Karcsiék, Márvány 
Gyula, Elli és a többiek hihetetlen mennyiségű munkával próbál
nak megbirkózni. Július 7-én nemcsak a "Völgy indul be", hanem 
- hosszú évtized óta - először kezd működni újra Kapolcson ko
vácsműhely, ,,lcig" mester és a "nyugdíjas" Zoli keze által. Las
san befejeződik a múzeumi tárgyak restaurálása is. Folyamatosan 
érkeznek a felajánlások. Egy régi asztal- Törökéktől, kézikocsi -
Vargáéktól, kanálkészlet a ,,Bírótól", prés, fatárgyak és ki tudja 
még mennyi régi-régi üzenetet hordozó furcsa "lelet". A dörögdi
ek önfeláldozó segítségével július 7-re elkészül az .új, 80 m'-es, 
profi, vaslábakon álló színpad unk. Csóromon ,,szerkesztődik" a 
műsorfüzet, a plakátok, a térképek - teli ötlettel, humorral. A a
pok végére megjelentetjük Mayer Dénes "Kapolcs történetét" a 
Pannon GSM jóvoltából és kiadásra kerül Szabó Jánosné néhány 
gyönyörű verse is a szentendrei Vincze-féle papírnyomó műhely 
segítségével egyedi papíron, egyedi kivitelben. 
Pulán, a Vízmű mögötti részen alakítjuk ki a ,.LÖsz-színpadot", 
ahol a "Völgy" záróeseményeként láthatja a közönség Presser 
,.Popfesztiválját" július 23-án. Völgyfutárunk egyébként 3 na
ponta fog megjelenni, Pannon-Völgyfutár-Kurír címmel egy ön
álló szerkesztőség munkája nyomán, kiknek székhelye a kapolcsi 
tűzoltószertár irodahelyiségében lesz. 
És befejezésül még néhányaróság dióhéjban: 

Topy Ten Hove újra elindította festészeti kurzusát, 10 na
ponként 6-8 hölland amatőr festő részére. 
A Mezriczky malomnál óriási építkezés folyik. Év végére 
átadásra kerül egy kis étterem a középső szinten, alul bor
múzeum és malommúzeum kerül kialakításra. Az építtető 
az összes bontott faanyagot felajánlotta az Egyletnek, amit 
köszönettel el is fogadtunk. Az anyagból a tűzoltószertár 
tetejét szeretn é az önkományzat és az Ifjúsági Klub meg
csináltatni jövőre. 

• A nyugdíjasháznál nagyszabású társadalmi munka kereté
ben faültetési akció folyt tavasszal:-Két rekesz sör és üdítő 
fogyott el. 
A Napok alatt a megújult Királykő kocsmában, Stumpf Pe
tiék éjjeli "blúz udvarában", a Klastromban, a kapolcsi Ba
nya művésztanyában (óvodakert) és Pajerék Csiga tejcsár
dájában lehet majd enni, inni, mulatozni (éjszaka is!). 
A hagyományos csigabusz is megindul. Számtalan megál
lóval Dörögd és Pula között, minden nap délutántól késő 
éjszakáig. (Viteldíj: 40,- Ft). 

• Elkészült Jenő, az önkormányzati "híd verő" (és a falu lakó
inak) büszkeségeként a felújított Császárhíd Kapolcson. 

Tavasszal Egyleti gyűlésen tájékoztattuk a programokról 
tagságunkat. 
Dörögdön telefonközpont épült. Ez év végéig új telefon
vonalakat adnak át azoknak, akik ezt igényelték. (Kapol
cson is.) 
A Rádió hagyományos Interfolk fesztiválját a Malomsziget 
Színpadról közvetítik július 14-15-én. Mind a két nap nyi
tókoncertet ad a 20 éves fennállását idén ünneplő dörögcli 
asszonykórus. 
Május 12-én a Kossuth-on hallhatták mintegy 2 órában azt 
az "élő -egyenes" rádióadást (Napközben), ahol Szitnyai 
műsorvezető beszélgetett a Völgy polgármestereivel, és az 
Egervölgye néhány lakosával. 
Június ll-én jégeső hullott az Eger-völgye falvaira. 
Az Egylet a Művészetek Völgye teljes bevételét felajánlot
ta a rés ztvevő települések önkormányzatainak, lélekszám
arányos elosztásban. (Ha csak valami katasztrófa nem jön 
közbe!) 

Ezek voltak hát rövidke híreink, a többit a következő oldalakon 
olvashat ják. 
Kellemes nyarat, jó szórakozást kívánok minden közreműködő
nek, hallgatónak, csecsemőnek és nyugdíjasnak egyaránt a Szer
kesztőség nevében! 

Márta István 

"Szemét" dolgaink 
A legutóbbi , 1995. április 27-én meg tartott képviselőtestületi ülé
sen szóba került az, hogy a kijelölt törmeléklerakó helyre ( Déllő ) 
a törmelék lerakása jelenleg ingyenesen történik, viszont szük
ség van a terület elsimítására, dózerolására, ami természetesen 
pénzbe kerül. A polgármester javasolta 100,- FtJm3 összegű díj 
megállapítását a törmelék (természetesen csak építési törmelék 
és föld) lerakásáért, amiből a terület rekultiválását fedezni lehet. 

A képviselők egyetértettek, és meghozták az alábbi 
18/1995. (IV. 27.) Ökt. számú határozatot: 

"Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestü l ete a kijelölt tör
meléklerakóhelyre történő lerakás díját 100,- FtJm3 összegben 
állapítja meg. 
Képviselőtestület utasítja a megbízott körjegyzőt, hogy dolgozza 
ki a díj beszedésének pénzügyi lebonyolítását. 
Határidő: 1995. május 30. 
Felelős: Takács Lászlóné mb. körjegyző. " 

A szemétszállítást intézményesen, kukákkal oldja meg a lakosság, 
amit az önkormányzat saját költségvetéséből egyenlít ki. Kisebb
nagyobb zökkenőkkel már mindenhova bemegy a kukásautó. 
Az önkormányzat évente 1-2 alkalommal (amint történt 1995. 
május 6-án) lomtalanítási akciót szervez . 
Kérjük további közreműködésüket, hogy falunk és kőrnyéke 
szebb, tisztább legyen . 



JÖJJÖN FALURA! 
A Magyar Falusi - Tanyai Vendégfogadók Szövetsége immár har
madik éve adja ki a fenti címmel kis füzetét. Céljuk, hogy népsze
rűsítsék azon falvak, tanyák, vá rosi zöldövezetek ajánlatát, ahol a 
falusi - vagy más szóval szelfd turizmus keretében hfvják és vár
ják a hazai és külhoni vendégeket. 
, Üdülni falun is lehet' - mondja kifejezóen a szövetség szlogenje. 
E kiadványokat lapozgatva elgondolkodtató, hogy az Eger-völgye 
százas nagyságrendű kínálatából mindössze egyetlen tal iándörög
di nevet és címet találni. 
Vajon mi lehet az oka, hogy ezen olcsó propaganda lehetőségét 
még nem fedezték fel a kapolcsiak, petendiek, pula iak? 
Az érték, a , piacra vihető áru' pedig a kezünkben van. 
Tudományos igényességgel mutatja mindezt be a Pagony Táj és 
Kertépítészeti Iroda nemrég elkészített dolgozata a , Dörögdi me
dence telepü léseinek komplex fejlesztési programja', melyben 
önálló fejezet szól falvaink idegenforgalmi , ag ro- és kultúrturiz
mus fejlesztésének lehetőségeiről , illetve szükségességé rő l. 

Részlet a programból: 
A medence és falvainak legnagyobb kincse táji szépsége, egyedi 
karaktere, ennek legfontosabb elemei: 

- a Bakony felól áradó csend, a medence "zárt" otthonossága, 
- a változatos kultúrtáj, a gazdálkodással egybefonódó telepü-

léskép, 
- a vendégsze rető, gazdálkodó, ,élő' falu, 
- a táj festői szépsége, geomorfológiájából adódó változatos-

sága, és ennek rezdüléseit követő növény és ál latvilág, 
- a környezeti ártalmaktól mentes - a környezet jó minősége, 
- a kultúrtörténeti , műemléki értékek gazdasága, 
- a tömeges forgalom, iparszerű forgalom elkerüli. 

A medence adottságai , táji karaktere meghatározza az idegenfor
galmi fejlesztés irányát. 

1. Elsősorban a "szelíd", "zöld" (öko) turizmus fej lesztését tart
juk megfelelőnek. E falusi turizmus je ll emzője, hogya hazai 
és külföldi tu risták azon rétegét célozza meg, akik egyéni
leg, családosan, vagy baráti körben hosszabb időt kívánnak 
vidéki környezetben eltölteni. A helyi életmód élményére 
vágyó, az akt ív pihenést, a csendet, a tapinatos, otthonos 
környezetet kedvelő vendégek érdeklődnek a hel yi termé
szeti és kultúrtörténeti értékek iránt, programjukat kötetlenül 
alakít ják ki az adott területen . Jellemző a kerékpáros és a 
gyalogos túramód. E vendégek el sősorban a helyi terme l ők 

termékeit fogyaszt ják. 

Az idegeniorgalom fejlődését három tényező tesz i lehetővé: Egy
részt a vendégek fogadására, kiszolgálásá ra vállalkozó lakosság, 
másrészt a közös célokat előseg ítő önkormányzat, harmadrészt a 
civil s zerveződések . 

A l ehetőség feli sme rtetésétől - bemutatásától a megva lósulásig az 
út hosszú. De ma már nincs egyedü l az, aki el akar induln i. A ki
adó szobák száma folyton nő. Csak Dörögdön közel 40 csal ád lá·t
ja a~nak l ehetőségét, hogy jövedelmét nyári időszakban vendégl á
tás ból egészítse ki. Kapolcson és Petenden immár két éve Vendég
váró Egylet igyekszik a keresletet-kínálatot összehangolni. Akik már 
megpróbálták, tudják: Nem elég csak a tiszta szoba megnyitása! 
A vendéglátáshoz nem elég csupán (bár elengedhetetlen) a hagyo
mányos magyar vendégszeretet. A minőség és az eredményes mar
keting a lelke mindennek. Ennek elemi feltétel e ma már a vendé
gek számára biztosított külön fü rdőszoba, WC, házias ételek, iliet
ve az információ és propaganda a település és környéke természe
t i, történelmi és kulturál is értékei ről. De ugyanakkor elengedhetet
len az alapfokú nyelvismeret is. 
Közismert, hogy pénzügyi támogatás, adókedvezmény, kedvez
ményes oktatás, képzés jelenthetné a legnagyobb segítséget e té
ren is. Az önkormányzatok és a civi l szervezetek összefogásával 
megvalósítható - talán már 1995/96 telén -, hogya falusi turiz
mussal összefüggő ismeretek tanfolyami képzés keretében meg
sze rezhetők legyenek. 
Biztató e téren a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem oktatói nak 
ajánlata, hogya Veszprém Megyei Vállalkozásfej lesztés i Központ 
támogatása mellett a fa lvak érdeklődő gazdái és gazdasszon yai 
számára képzést szervezzen. Érdemes erre odafigyelni, szorgal
mazni és él ni a kínál ko-zó lehetőségge l. 

Nemoda István 

2. Másodsorban a terület feltáratlansága és természet i, kultúr- -
történeti értékekben való gazdagsága a szak-idegenforgal
mat is vonzhat ja. A térség botanikai, zoológia i, geológiai , 
speleológiai szempontból vonzó. A régészeti , kultúrtörténe
t i kutatás területén is van teendő. 

3. A medencében szervezett kulturál is rendezvények vendége
inek fogadása lehet a harmadik cél. 

4. A helynek megfelelő idegenforgalmi fejlesztés reál is esélyt 
jelent a falvak, a medence egészének fejlődésében. Munka
alkalmat jelent, a helyi mezőgazdasági termelés számára ér
tékesítési lehetőséget nyújt, fokozza a szolgáltatások széle
sedését. 



FEJLESZTÉSI PROGRAM 
Viszonylag kevesen tudhatják az Eger-völgye falvainak lakói kö
zü l, hogy 1994 tavaszán Dörögd-Kapolcs-Petend-Pula-Öcs tele
püléseire a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda fejlesztési progra
mot dolgozott ki. 
A vizsgálatot és a programot Herczeg Ágnes, Szűcs Gábor, 
Vincze Attila - a Pagony Kft táj és kertépítész mérnökei, vala
mint Ertsey Attila, a Kör Kft. építész mérnöke készítették. 
Az érintett önkormányzatok A Dörögdi-medence települései
nek komplex fejlesztési programja címmel több százezer fo
rinttal támogatták e tudományos igénnyel elkészült dolgozatot, 
melyben lévő szellemi érték széles körű lakossági megismerés
re méltó. A Völgyfutár most kezdődő sorozatával, részletek köz
lésével a hozzáférhetőséget , a megismerési le hetőséget kívánja 
szolgálni . A szerkesztő k bíznak abban, a közreadott ismeretek 
előbb-utóbb anyagi erővé válnak, terveinket, cselekvéseinket is 
befolyásoló hatásúak lesznek/lehetnek. 

A " medence" gondolata 
Földrajzi értelemben, földrajzi névvel ellátve e medence soha 
nem volt. A történelmi korok során önállóan gazdálkodó, egymás 
mellett élJ települések voltak, amelyek lakosság tartó képessége 
összhangban állt mindenkor a külterületek használatával, a ter
mészeti adottságok által meghatározott gazdálkodásra alapoz
va. A közigazgatási határok is több ízben változtak az évszáza
dok során. A II. világháború utáni szocialista struktúra többé nem 
alapozott a hagyományra és a helyi értékek potenciáljára, a kí
vülről ráerőltetett gazdálkodási forma, igazgatási keretek, politi 
kai intézmények és állami pénze losztás, a térség hagyományo
san mezőgazdasági, helyi ipari rendszerét felrobbantotta, ennek 
következtében jelentkezett a települések elsorvadása, a la
kosszám radikális csökkenése. 
Sorsfordulóban és "vízválasztóban" szegénynek nem mondható 
történelmünk legújabb időszakát a szabad választáso k nyitották 
meg. 1990-ben új történelmi helyzet elején álltunk, minden érte
lemben "erodálódott" állapotot örökölve. A jelen helyzetből faka
dó, megoldandó kérdések az érintett települések mindegyikére 
igazak. A "medence" gondolatát így nem a földrajzi , tudományos 
vizsgálódás fogalmazta meg, hanem az a sorsközösség, amely
ben e falvak vannak. A városi, ipari és szolgáltató helyek köldöl
zsinórjáról leválasztott településeken az aktív lakosságot nagy
ban érinti a munkanélküliség, a tőke, a hitel, az eszköz és a be
fektető hiánya. A település önkormányzatainak terhe nő , gazdál
kodási kerete előreláthatólag nem. A megoldandó problémák 
(infrastrukturális és egyéb fejlesztés, szolgáltatás, szociális gon
dok) azonosak. 
E mellett természetesen e kis vízgyűjtő természeti, táji adottsá
gai, változatos, mégis együvé tartozó jellege, viszonylagos érin
tetlensége és egyedi karaktere is együvétartozónak mutatja e kis 
régiót. A települések sorsa így mindenképpen összekötött e kis 
térséggel , a "medencével". 
A "medence" gondolatát az 1991-ben megszervezett (Független 
Ökológiai Központ) Környezetvédelmi Népfőiskola indította útjá
ra, amely fórumot nyújtott a falvak közti kapcsolatfelvételnek. Az 
együttműködés szándéka is megfogalmazódott, a "medence" fo
galma a köztudatba került. 

A települések fejlődésének vjzsgálata 
Tal iándörögd 
A falu - ellentétben mai képével - utak találkozásánál épült. 
Egyik fő irány az Apátin át a tapolcai vásárra vivő út, továbbiak: 
Kapolcs, Imár-Pula, Dobos-Nyirád, ÖCs, valamint az észak felé, 
az erdőkön át vivő utak. Dörögd - körjegyzősége és helyzete ré
vén a medence összes településével kapcsolatban állt. 
Az aszfaltút kiépítésévef és az autóbuszközlekedéssel zsákfalu
vá vált, mivel korábbi útkapcsolatai elhalványultak. A helyzetet 
csak nehezítette a településfejlesztés, amely Apátit tette meg 
igazgatási központnak, és oda koncentrálta a funkciókat és a fej
lesztést is. 
Ami hátrány, az más szempontból előny: a települést elkerülte a 
zajos forgalom, ami ma értékét emeli. 

Öcs 
Ez a falu is valaha utak kereszteződésében épült. Összekötője 
volt a hegyeken túli északnyugati tájnak (Padragnak, Halimbá
nak, Ajkának és a medencének). Kelet felé 1800-ig csak Pulával 
volt kapcsolatban, később ezen keresztül Vázsonnyal is. Dö
rögddel és Kapolecsal is szoros kapcsolatban állott (Kapolcson 
őrlettek) . Ugyan helyzete folytán (sokáig körülövezte a megye
határ) külső kapcsolatai is erősek voltak, közelebbi viszonyban a 
medence falvaival állt, amelnyek északi kapuját ő rizte. 

A Pula-Vázsony út létrejötte (1800) óta a mai aszfallút iránya a 
meghatározó. Az aszfaltút és a Veszprém-Tapolcai műút kiépül
tével a gyalogos-kerékpáros kapcsolatok fokozatosan elsorvad
nak. Az aszfaltút a falut elkerülte, és így annak belső szerkeze
te épen maradt. 
A településszerkezetet három erő formálta: 
- a domborzat: a völgykatlan, amelyben fekszik, 
- az útkereszteződés , ahol X-alakban haladtak át a régi utak a 

falun, és 
- a három templom, mely köré települtek a gyülekezet lakóházai. 
E három erő furcsa, csillagszerű, három pólus (templomtornyok) 
által összefogott faluszerkezetet alkottak. 

Pu la 
Sokáig a legelzártabb falu volt a medencében. A régi Zala megye 
utolsó nyúlványa, egy keletről sűrű erdőkkel övezett falu, mely 
nyu.gatra néz, és három irányba bocsát ki sugarakat magából: 
-Ocs, 
- Imár (Petend, Dörögd), és 
-1800-ig csak kisebb jelentőséggel - Váz sony felé. 
A falu szerkezete őrzi ezt: a hosszú főutca, amely a végén fölka
nyarodik Öcs felé. Ez volt a fő irány. Később lett Vázsonnyal 
kapcsolat, majd a műút teljesen megváltoztatta a falu jellegét: a 
medence keleti zugában megújuló faluból kapu lett, amely nyu
gatra és északnyugatra nyílt. 'A falu megőrizte telepített jellegét, 
a szabályos telekosztásokat és a fésűs beépítést. 

Kapolcs 
A falu a Veszprém-Tapolca kereskedelmi útvonal ra települt. Leg
inkább rá jellemző az iparos és kézműves tevékenység. A patak
ra települt malmok magukkal hozták a mesterembereket, az őr
letésre járás pedig állandó kapcsolatot teremtett a környék búza
termesztő falvaival. 
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így Kapolcs - ahogy a vizeket is - az utakat is magához vonta, 
S a medence gyűjtőhelye lett. Utca szerkezete is szabálytalan, 
kevés egyenes utca van, szabályos telekkel inkább a patak 
medrét, völgyeket, utak mentét nőtte be házakkal. Inkább nőtt 
falu , kevésbé mutatja a hadi mérnökök által telepített szabályos 
falvak képét. 
Ma használatos útjai a régiek nyomvonalán húzódnak. A Káli
medencével összekötő útjai elvesztették jelentőségüket , üzemi 
úttá váltak. A római katolikus templom melletti mélyút, amely 
Imár felé tartott, csak a művelés által használt. 

Vigántpetend 
A falu eleinte inkább egyutcás volt, a Veszprém-Tapolca útra te
lepülve. Az északra ágazó út megvolt, a házak csak később te
lepültek mellé. Szerkezetét a kelet-nyugati út határozta meg. 
Pulához, Imárhoz és a távoli Csicsóhoz fűzte még út. A 60 -as 
években épült műút, mely a falut csak végein érinti, a busz- és 
autóközlekedéssel együtt a gyalogos-kerékpáros kapcsolatokat 
igen lecsökkentette. Kapo lccsal megmaradt máig a gyalogos-ke
rékpáros kapcsolat. 

Összefog lalás 
A medence falvai valaha együttműködésben éltek, külső kapcso
lataik mellett élénk belső élet folyt. A ma létező falvak mellett vol
tak még tanyák, kisebb falvak, puszták a medencében (Imár, 
Csórompuszta, Dent, Csergő, Szentmárton, Ráskó, Rohiing). 
melyek lassan eltűntek természetes vagy mesterséges úton. 
Ami a medencét egybefogta, az a föld, a táj. 
Ami széthúzat. az a természettel és az emberrel nem törődő 
szempontok sora: 

- a más tulajdoni elveken fölépülő uradalmak, majd téeszek, 
ahol nem a falu lakosaié volt a föld, nem ők rendelkeztek 
vele vagy csak részben, 

a közigazgatási , településfejlesztési koncepciók szem
pontjai, lásd: Monostorapáti, Nagyvázsony és Halimba fej
lesztése, Kapolcs, Petend, ÖCs, Pula, Dörögd tudatos 
visszafejlesztése. 

Ma ismét lehetőség van arra, hogy természetes érdekek mentén 
szerveződjenek a települések. 

Ökológiai vándorkonferencia 
a Dörögdi -medencében 

1995. a természetvédelem éve. Ez szerencsésen találkozIk aZ
zal az elképzeléssel. hogy a már nyolcadik éve megrendezés
re kerüló nemzetközi ökológiai vándorkonferencia svájCi. ber
lini és drezdai helyszinei után Magyarorszógon kerüljön meg
rendezésre. A vándorkonferenciát Dr. Jochen Bockemühl Sváj
ci természettudós és munkatársai (Goetheanum, Természettu
dományi Kutató Intézet, Svájc), magyar részról a Kós Károly 
Egyesülés rendezi. A szervezési és elókészítési munkát iro
dánk, a Pagony Táj - és Kertépítész Iroda végzi. Nem véletlen, 
hogy a rendezvé~y helyszínének a Dörögrn-medencét válasz
tottuk. A több éve itt folytatott munka során megIsmertük e vi
dék természeti gazdagságát. táji szépségét, élveztük az itt éló 
emberek vendégszeretetét, s tapasztaltuk nyitottságukat az új 
kezdeményezések irányában. Néhány éve Bockemühl pro
fesszor úr tartott itt nekünk egyhetes kurzust, akkor Kapolcs 
vendégszeretetét élveztük. 
Az idei konferencia, melynek elme "A táj individualitása", au
gusztus 11- 19. között lesz, a rendezvény központi helyszíne Ta
liándörögd. DélelM Bockemühl professzor úr elóadásait hall
gatjuk, délután csoportfoglalkozósok lesznek, amelyek alkal
móból mind az öt falut és környékét bejárjuk, különbözó szem
pontok szerint tanulmányozzuk a természet és az emberi tevé
kenYSég által évszázadok alatt létrejött értékeket. a ma Itt éló 
emberek problémáit. 
A természeti értékek megóvása, a gazdálkodás, a területhasz
nálat helyes módja, a települések közti együttműködés tükröw
dése a táj képében, az ember lelkiségének megjelenése a kör
nyezetben, a táj geomorlológiai adottságcnnak és a települések 
kialakulásának kapcsolata alkotja a csoportmunkák alaptémá
ját. S amennyire egy hét alatt lehetséges, célunk választ találni 
a csoportok által megfogalmazott, feltárt kérdésekre. 
Este neves magyar elóadók tartanak elóadást (Makovecz Imre, 
Kampis Miklós, Kálmán István, Pap Gábor). Tervezünk egy kul
turális műsort, amelyre szeretettel várnánk a környék lakosait. 
Számításunk szerint 60-70 magyar és külföldi tájrendezó, öko
lógus, mezógazdász, pedagógus s bármely érdeklódó, gya
korló szakember és diák várható a konferencI ára. Reméljük, 
hogy az itt lakók között is akad, aki részt kiván venm az egész 
hetes rendezvényen. 
Magánházaknál szeretnénk megszállm. S reméljük, nem za
varjuk meg mindennapi életüket, megismerhetjük vIdéküket, 
gazdaságaikat. szokásaikat, az itteni lzeket. 
Elóre IS köszönjük türelmüket, S reméljük, hogy a szakldegen
forgalom e módja is meghonosodhat e példa kapcsán Vldékü
kön, s ahogy a művészeti napok, fafaragó táborok és egyéb 
rendezvények is messzire repítették a falvak hírét. a résztve
vók képet visznek haza a magyar tájról. a mai falvak életé ról 
és gondjatról. 
Részletes információt az alábbI elmen és telefonon mmden ér
deklódónek szívesen nyújtunk. 
Pagony Táj- és Kertépítész Iroda 
1117 Budapest, Fehérvári út 27. ' Tel./Fax: 161-3482 

a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda tagjai 

• 
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RAVATALOZÓ ÉPÜL 
Amikor Húsvét délután a lányok Hajliliomos énekhangja a templom
ban elhalkult, a temetőkertben már vagy ötvenen áll[Uk körül az új ra· 
vatalozó kitűzött helyét. 
MartOn Istvánné polgármester e szavakkal fordult a jelenlévőkhöz: 

"TISztelt Falubeliek! 
Tisztelt Egybegyűltek! 

Nem mindennapi eseménynek vagyunk részesei. 
Vigántpetend kicsi falu. ritkán fordul elő ilyen értékű beruházás. 
Most egy olyan építkezésnek rakjuk le az alapkövét. melynek több ge
neráci6t is kell szolgálnia, és alkalmas lesz arra, hogy méltó körülmé· 
nyek között búcsúzhassunk szeretteinktől. 
Ha ravataloz6t említünk, az elmúláSTól beszélünk. Most mégis a jövőt 
kell néznünk. a jövőnek építünk. s az élőkhöz fordulunk. 
Ezt a ravatalozót csak öSstefogva rudjuk felépíteni. Önzetlen felajánlásai
kat. eddig érkezett befizetéseiket ezúton is köswnjük. és továbbra is várjuk. 
Isten áldása kísérJe munkánkat!" 

Majd elmondta. hogy az alapkőbe elhelyezett urnában található 

- a ravatalozó kiviteli terve, 
- ismertető Vigántpetendről. 

- érvényes pénzérmék ro fillértől 100 fonntig. 
- üzenet a jövőnek, 
- az építéshez segítő - kérő levelek egy-egy példánya. 

A jövőnek szóló űzerretet Ács Szilvia olvasta fel: 
"A mai napon. 1995. április 16-án. Húsvét vasárnapján e1helyezzük 
ezen a helyen Vigántpetend kÖZSég polgárainak közös akaratából épí
tendő ravatalozónk alapkövét. Az épület terrveit Kr izsán András épí
tész készítette. Reményeink szerint a hívők és a polgárok adakozásából 
felépülhet 1996-ban. Ezen urna és ezek a sorok legyenek buzdítói e te
lepülésérr tenni akaró jövő nemzedéknek. Itt a templom dombon ve~ 
szünk évszázadok óta végsó búcsút szeretteinktól. Legyen ez a rava talo~ ' 

zó méltó kapuzat az öröklét felé." 
Krizsán András tervező reménykedve cementezte le az alapkő fedlapját 
- bízva abban. hogy az ünnepélyes átadás is belátható időn belül meg
történhet. 

E reményét fogalmaza meg Illés Sándor plébános is. mikor arra hívta fel 
a figyelmet. hogy az egyházközségi beruházás csak összefogással valósul
hat meg. 
Amint mondta: "A ravatalozó az élők fóhajtása az Elmúlás elótt, s egy· 
ben kapuzat az öröklét feW". 

Köszöne t a ravatalozó építésér eddig rámogatóknak: 

Balassi Imréné Nyirád Horváth László N .kanizsa 
Bús Istvánné V.petend Keller János Örvényes 
dr. Fiedler Sándor Rédics Nagy Péter V.petend 
Fiedler Roland Tapolca Nemoda István Budapest 
Géringer Kálmán Gyulafirátót T örök Jánosné Vpetend 
Horváth Lajos V.petend Virág Jánosné V.petend 

Összefonódva 

Összefonódva vagyeleresztve, 
Karjukat égnek emelve, 
Akár a lumgjegyek a kouán 
Úgy követik egymásr a dombi fák. 

Ágaik lengnek a szélben 
Kergetőznekféltő ölelésben, 
Összefonódó ujjakkal, görcsösen 
Kapaszkodnak az utolsó reményben. 

Holnap jön a gyilkosfejsze. 
Nagyot sújt a védtelenre, s 
Kivágja, megöli valaki 
Az élni akaró gyönyörű fát. 

S gyűrúznek sorvan az avarban, 
Méteres magasban elfúrészelt tuskók. 
Mint a barbárok, viszik csak, 
Lopják az erdőt, az utolsót. 

Szabóné Szokoli Éva 



Az Egervölgyi Nyár '95 
eseményei 

Vigántpetenden 
ÁPRILIS 16. Húsvét vasárnap 
Hajliliomozás - évszázados néphagyomány 
a faluban - zöIdágjárás 

JÚNIUS 5. Pünkösd hétfő 
Petendi Pil nkösdölő 

du.: Gyerekek-felnőttek játékos vetélkedői 
este: közös túz mellen nótázás a Tó-kertben 

JÚNIUS 19-JÚLIUS l. 
III. Nemzetközi Fafaragó Tábor 
Július l-jén du. a tábor zár6ünnepsége: az el
készült munkák avatása az érintett falvak és 
támogató szervezetek képviselőinek részvé
telével. 

JÚNIUS 24. 
Szent Iván·éj i est - Öt falu közös ruzgyújtá
sa napnyugtakor az Imári-dombon. 

JÚNIUS 25-JÚLIUS 26. 
Kovács Júl ia és Szilágyi András ipalTIlú
vész házaspár üvegmunkáinak kiállítása a 
Plébánia Galériában. 
Megnyitó: június 25-én 15.00-kor a falu bú
csújának, Keresztelő Szent János napján. 

JÚNIUS 29-JÚLIUS l. 
BalaI on-felvidéki Kerékpáros Találkozó 
(terepversenyek és országúti teljesítményfu
tamok). 

JÚLIUS I-2. 
Pelendi Kult urális Hétvége 
A Kapolcsi SzfnjálSzókör és néptánccso
port(ok) músora, komolyzenei hangverseny a 
templomban. 

AUGUSZTUS 5. (vagy 12.) 
Fialalok Ökumenikus lelkigyakorlala 
Egy éjszakán át az Imári-dombon a Kereszmél. 

AUGUSZTUS 19. 
Három falu közös fal unapja 
(Kapolcs, Dörögd, Petend) 
Ezúttal Petenden - a néphagyományok, helyi 
jellegzetességek jegyében. 

Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk 
az idelátogalÓkat! 

A MÁSODIK ÉVAD 
1994. a lapitványi tevékenységünk má
sodik éve egyben az Alapitó Okiratban 
vállalt célkitűzések kiszélesedésének 
éve volt. 
Megerősődött együttműködésünk az 

- Egyházközséggel ( szerződések be 
rögzített keretek között) 

- az Önkormányzattal (szerződések
be rögzített keretek kőzöt) 

- a Kapolcsi Kulturális és Természet
védelmi Egylettel 

- és a Magtárstúdió kollektivájával. 
Profilunknak megfelelően a gyermek
táborok , családi és ifjúsági programok 
szervezésére fordítottuk anyagi és szer
vezeti erőink jelentős részét: 

- kétnapos Petendi Pünkösdölő 

(1994 . május), 
- Szent Iván-est az Imári dombon 

(1994. június 23 .), 
-gyerektáborok (1994 . június 20. és 

augusztus 18. közőlt: 34 táborozási 
nap, 128 résztvevő), 

- közös Falunap (1 994. augusztus 20.) 
Részeseí , illetve a vigántpetendi esemé
nyek koordinátorai, közreműködői vol
tunk az "Egervölgyi Nyár '94" esemé
nyeinek (lásd Völgyfutár különszáma): 

-II. Fafaragó Tábor (1994. június 20-
tól július 2-ig), 

- Plébánia Ga léria kiállitásai (1994. 
június 26-tól július 10-ig, illetve 
1994. augusztus 7 -től 21-ig), 

- Mendeissohn Kamarazenekar kon-
certje (1994. augusztus 6.) 

Tábori felszerelésünkkel segitettük a 
Csá ngó hétvége megrendezését, a 
résztvevők szállásolását (1994. au
gusztus 5-től 7-ig.). 
A fenti programok tanulsága: 

- a Pajta Alapitvány a völgy civil szer
vezetei között megtalálta helyét, 

- a völgy falvaiban a nyári hónapok 
eseményei önállóságukat, arculatu
kat megőrizve egységes keretbe 
foglalhatók, 

- egymás célkitűzéseinek tiszteletben 
tartása mellett, összehangolt propa 
gandával, kölcsőnös segitségnyúj
tá ssai az erők megsokszorozhatók, 

- az Alapitvány - szándékai ellenére
túlválla lta őnmagát , sokszor az ön 
kormányzat és a többi c ivil szerve
zet helyett is tevékenykedni akart 
(kényszerült). 

A kulturális programok mellett: 
- a falu arculatának formálása 

Plébánia és Kastély környékének 
karbantartása, fejl esztése (százezer 
forintos nagyságrendű), 

- a településért végzett propaganda: 
szines faluismertető, 
Falunapló - fotóalbum, 
videofel vételek (Haj lil iom , fafaragó 
tábor, Galéria megnyitók , templomi 
koncert, csángó mise ), 
vol t a legjelentősebb, melyet jól ki 
egészitett, illetve gazdagitott 

- a 1v "Kitörés" címü műsora, 
- rádiós tudósitások , 
- a Parola és a Fa lu cimú lapokban 

való publikáció is. 
Az Alapitvány munkáltatója volt Rüll 
Zoltánnénak - aki a tábor kiszolgálásá
ban vett ré'szt, igy afoglalkoztatásban 
is tapasztalatot szerzett. 

- az 1994 . évi megtakaritás 86 eFt 
- a pályázatok útján nyert támogatások: 

BANKARTIS Alapitvány ISO eFt 
Művelődési és Szabadmúvelődési 
Alapitvány 96 eFt 
Veszprém Megye Kultúrájáért 
Alapitvány 50 eFt 

- felajánlások : 
Mechanikai Múszergyár - bútor, tá
borozási felsze relések, 
Hungária Biztositó - faluismertető 

költsége 50 százaléka 
- táborozási bevételek. 

Összességében a '94-es év sikeresnek 
mondható, mely elsősorban Bús Gabri
ella önzetlen és áldozatos munkájának 
köszönhetö . A Kuratórium tagjai lehe
tóségük szerint valamennyien aktív 
cselekvői, részesei voltak az esemé· 
nyeknek , közülük Marton Istvánné -
Galéria ügyelete és Bujtor István - épi
tő, illetve fa faragó táborbéli tevékeny
sége külön is említésre méltó. 

Nemoda István 
alapitványi titkár 

• 



HÍREK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL 
A helyi általános iskola egész tanévben az oktató-nevelő mun
ka mellett igyekezett olyan kulturális. sport és szabadidős 
programokat biztosítani . amely megfelelt a tanulók érdeklődé
sének. megfelelő értéket és színvonalat biztosított. és mindeh
hez megteremtette a szükséges anyagi erőforrásokat. 
Az iskolában két alapvető en fontos - napjaink életét befolyá
soló - területre fordítottunk nagyobb figyelmet: 

- számítógépes oktatás. 
- német nyelv tanítása. tanulása. 

Fejlesztettük a számítógépes parkunkat. és rendelkezünk a 
mai kornak megfelelő gépekkel. programokkal. Elkezdtük a 3. 
osztályban a nyelvtanulást. A versenyek mellett számos ren
dezvényen szerepeltünk. illetve szerveztünk mi magunk is: 

- Monostorapátiban négy iskola részvételével lezajlott 
sport és tanulmányi versenyek összesített eredménye 
alapján II. helyezettek lettünk. és sportban kiemelkedő
en szerepeltünk. 

- 50 fős csoporttal volt tanítványokkal közösen vettünk 
részt az őszi BNV kiállításon. 

- Színházlátogatásaink rendszeresek Veszprémbe. Külön 
bérlettel rendiekeznek az alsó tagozatosok 50 fővel és 
külön 40 fővel a felső tagozatosok: A bérletek anyagi tá
mogatásához pályázati és iskolai pénzeszközökből járul
tunk hozzá. 

- Nagysikeru iskolaszintű Ki Mit Thd? versenyt szervez
tünk az ősz folyamán szavalat. próza. hangszerszóló. je
lenet. ének. egyéb kategóriában. 

- Az Öregek Napján rendezett helyi ünnepségen bensősé
ges műsort adtunk. 

- A Mikulást minden osztály önmaga által szervezett aján
dékozással tréfás rigmusokkal tette emlékezetessé. 

- Karácsonyi ünnepünk már évek óta a meghitt szeretet 
községi ünnepévé vált. 

- A Farsang megrendezését a nagy érdekiődésre és tradíciók
ra való tekíntettel külön kellett választanunk: alsó tagozat
nak Taliándörögdön. felső tagozatnak Kapolcson. Míndkét 
helyen telt ház előtt. közel két órás műsort adtak gyerme
keink. és nem elhanyagolható az anyagi bevétel sem. me
lyet diákönkormányzatunk saját hatáskörben használ fól. 

- Kibontottuk a 20 évvel ezelőtt itt járt tanulók által elhe
lyezett üzenetet. és megkoszorúztuk a Hősök Emlékmű
vét a II. világháború befejezésének 50. évfordulóján. Szá
mos önkormányzati képviselő. SZM-tag. nyomdai dolgo
zó tisztelte meg a megemlékezést. 

- Királykő Kupa elnevezéssel vándorserleget alapítottunk. 
és egész napos sportprograrnra hívtuk meg a nyirádi. za
lahalápi és monostorapáti iskolát. Kézilabda. kispályás 
foci. mezei futóverseny. játékos sportversenyek. aszfalt
rajzverseny keretében mérték össze tudásukat a csapa
tok. és a legjobb nyeri el egy évre a Kupát. Közben a szü
lők a szabadban főzött ebéddel vendégelték meg a gyere
keke!, vendégeket. Mindezt pályázati pénzösszegből. 

- A tanítás befejezése után szintén pályázaton elnyert 
pénzből a faluban lévő holland művészek közreműködé
sével képzőművészeti tábort szervezünk. 

- Vetélkedőt szerveztünk a takarékossági világnap alkal-

mával. amelyhez a Nagyvázsony és Vidéke Takarékszö
vetkezet adott támogatást. 

- Tanulóink ez évben is eljutottak a Parlamentbe. melyet 
Sebők János képviselő úrnak ezúttal is megköszönünk. 

- Alsó tagozatosaink Balatonfüred és Tihany szépségeivel is
merkedtek. míg felső tagozatosaink Sopron-Fertőd-Nagy
cenk történelmi helyeit keresték fól. és a Széchenyi Mau
zóleumban hajtottunk fejet a legnagyobb magyarnak. 

- Nevelőtestületünk szakmai nap keretében tett látogatást 
a veszprémi Tetőfedő Szakmunkásképző Intézetbe és a 
balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumba. ahol rendkí
vül szívélyes és szeretetteljes fogadtatásban részesítettek 
bennünket. 

A tanévben számos - itt fel nem sorolt - rendezvénnyel igye
keztünk az iskolát vonzóbbá tenni. 
Egy nagyon értékes. az egész iskolára kit eredő szociológiai 
háttérvizsgálatot végeztünk. melyet önkormányzati képvise
lőkkel. SZM-vezetőkkel kibővített értekezleten vitattunk meg. 
Természetesen mindezeket a programokat nagyon sok ember. 
sok-sok szervezet segítségével tudtuk csak megvalósítani. A 
nehéz gazdasági helyzetben az önkormányzatok biztosították 
az iskola normális - bár szükséges - múködését. 
A Szülői Munkaközösség 110.000.- Ft összeggel segítette az 
iskolát. melyet rendezvényekből sikerült előteremteni. 
Pályázatokat nyújtottunk be. és azok egy részén sikerrel szere
peltünk. 
Az alábbi szervezetekhez. alapítványokhoz nyújtottuk be pá
Iyázatainkat: 

- Soros Alapítványhoz. a hátrányos helyzetű gyermekek 
tankönyveinek beszerzésére. 

- Ifjúsági Közösségeket Támogató Alapítványhoz. iskolai 
tájékoztató megjelentetése tárgyában. 

- Nemzeti Kulturális Alaphoz. videótár kiépítése tárgyában. 
- Nemzeti Sport Alap Kezelő Szervezethez. tornaszoba fe-

lújítása tárgyában. 
- Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványhoz. isko

lai könyvtár fejlesztéséhez. 
- Nemzeti Kulturális Alaphoz. 6 napos képzőművész tá

bor szervezéséhez. 
- Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalhoz. az ifjúsá

gi közösségek pályázatára. és a nyári szünidő eltöltésére. 
- Nemzeti Kulturális Alaphoz. könyvtárfejlesztéshez. 

Az alábbi pályázatokat sikerült megnyernünk: 
- Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport az Egészséges Élet

módért Alapítvány tól a községi iskolák sportnapjához 
kért támogatást. 50.000.- Ft-ot. 

- A Nemzeti Kulturális Alaptól. 6 napos képzőművész tá-
bor támogatásához 70.000.- Ft-ot. 

Köszönet a helyi nyomda dolgozóinak önzetlen támogatásu
kért. valamint a Magtár Stúdió mindenkor segítókész. megér
tó együttműködés éért. 
A 8. osztályos tanuló ink közül 16-ot vettek fel az elsó helyen 
megjelölt iskolatípusba. 
Közülük: 6 fő középiskoláha. 

9 fó szakmunkásképző intézetbe és 
3 fó 9. osztályba megy. 
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A Kapolcs- Taliándörögd Általános Iskola 
végzős növendékei: 

Osztályfőnök: Murányi józsefné 
Arany Krisztina 
Berki Sándor 
Dezső Eszter 
Dobrocsi Renáta 
Fischer Kitti 
Gáli Szilvia 
janó Katalin 
Kurdi Gabriella 
Mohos Annamária 

Tanáraink, nevelőink: 
Nagy Lajos , igazgató 

Molnár Zoltán 
Nagy Anita 
Nyári Ildikó 
Redler Tamás 
Szalay Beáta 
Tolinger Károly 
Vers Gábor 
Vizeli Katalin 
Zsigmond Magdolna 

Szollár Katalin, igazgatóhelyettes 
Nagy Lajosné, DT munkáját segítő tanár 
Gelencsér Ottóné 
Holczbauerné Nemes Etelka 
Mayerné Kálmán Erzsébet 
Petrovics Krisztina 
Simon Gyula 
Simon Gyuláné 
Sipos Tibor 
Si pos Tiborné 
Vizeli Antalné 

A tanév végén a nyugdíjba menő Murányi józsefné tanárnőnek 
ezúton is köszönjük a községben végzett több évtizedes mun
káját , és jó egészséget kívánunk további életében. 

Nagy Lajos 
igazgató 

Futás a tó körül 
Tapolcán rendezték meg a tó körüli futóverseny t. Az októberi 
ifjúsági hónap sportesemény ei közül a jó szervezésnek kö
szönhetően kiemelkedett ez a viadal. 380 általános iskolás raj
tolt a városból és környékéről. Sajnos a középiskolások nem 
indultak, amelynek a rendezők szerint ők látják majd a kárát. 
Az alsó tagozatosok 800 métert, míg a felsősök ennek dupláját 
teljesítették. Eredmények: 

FIÚK: 1-2. osztályosok: 1 . Ughy (4-es isk.). 2. Farkas (Ka
zinczy isk.). 3. Bencze (4 -es iskola) . 3-4 . osztályosok: 1. Csó
ka, 2. Papp Kovács, 3. Vágó (valamennyien 4-es isk.). 5-6. osz
tályosok: 1. Altner (Kapolcs). 2. Kolompár, 3. Dosztál (mind
kettő Szigliget) . 7-8. osztályosok: 1. Horváth , 2. Redle (mind
keJtő Kapolcs). 3. Szekér (Lesenceistvánd). 
LANYOK: 1-2. osztályos ok: 1. Marton , 2. Gajdos, 3. Góczán 
(valamennyien 4-es iskola). 3-4. osztályosok: 1. Szabó (Batsá
nyi iskola). 2. Gergulás (Kazinczy iskola). 3. Németh (Batsányi 
iskola). 5-6. osztályosok: 1. Gyulavics (Kapolcs). 2. Kiss (Za
lahaláp ). 3. Hofmann (Szigliget). 7-8. osztályosok: 1. Berki 
(Kapolcs). 2. Farkas (4-es iskola), 3. Szabó (Kapolcs) . 

(Napló) 

Soproni kirándulás 
MÓjUS 2s-én hajnalban indult a busz a kapolcsI iskola dlók
jaiual sopronba. /{Íuóncsian uár/uk ez/ a kirándulás/. mer/ 
soka/ /anultunk és hallo//unk az alpokaljai uárosrál. A /anu/
mónyi kirándulósro a 8 osz/ályos /anulók készültek Jel: a 
külOnbOző helyszínekhez kapcsolódó kis előadósokkal. 
Sümegen keresz/ü/menvén a uárról lor/éne/ekel mesélt el 
ké/ fiú . Az első állomós Sáruároll a Nádasdy-kas/ély uolt. 
Az/án Nagycenkre érkezIÜnk, ahol meg/ekin/e//ük a Széche
nyi-mauzóleumo/, a /emplomo/ és a kas/ély/. Koszorú/ he
lyez/ünk el Széchenyi Is/OOn sírjÓnól. és uerse/ mond/unk a 
nagy magyar emlékére. Ezu/ón gyOnyOrkOdrünk a kas/ély 
porkjában. amelye/ barokk Jrada reru min/ájára készlrellek. 
Ezu/án Ferlődre, az ES/erházy-kas/éJyba lá/ogalfunk. A ma
gyar rakokó legnagyobb alko/ósa a hercegek. Jőurak nyári 
rezidenciája uolt. A Jőépüle/ 126 szobájából csak néhánya/ 
lehe/ lá/oga/ni. Mindnyájunknak a kínai /erem /e/szell a leg
jobban. A kas/ély/ .magyar Versailles-nak" is neuezIk. 
Ezu/án Fer/őrákosra. a kőJej/őbe uezere// u/unk. A Jélelme
les magasságok és mélységek lá//án előszOr megijedrünk. 
de később megbará/koz/unk lá/OOnyáual. KüiOnOsen szép 
kiló/ás /árul innen a Fer/ő-/óra. Sopranban rObbek kOzOI/ 
egy be/OOrasi magángyűj/emény/ néz/ünk meg. és meg· 
CSOdáltuk a műemlék jellegű épüle/eke/. csodála/os ez a 00-
ros! Olyan . min/ha Ausz/ria egyik kisuárosában sé/álnánk. 
Felmen/ünk a Káraly-kilá/óba is, ahonnan Jelülről is megre
kin/el/ük a .,hűség uárosá/". vacsora u/án meg/ekln/el/ük a 
soproni ha/árá/kelő/. 
Az élményekben gazdag kiránduláson kulOnbOző /réJás. O/
Ie/es címeke/ is elnyerhellünk. /gazgaró bácsi okleuele/ 
adolf á/ a leguidámabb. a legkíOOncsibb. a legrudósabb ki
róndulónak. Mi, diákok pedig a .Pacsir/a-oscar" dme/ ado
mányoz/uk a kirándulás/ ueze/ő /anár néninek a szeruezé
séri. és az ú/on énekel/ uidám dalokérI KOszOne/e/ mon
dunk neuelőinknek és a szülői munkak6Z0sség /aQiainak 
ezér/ a kirándulásén. 

Dezső ESz/er, dl-Ii/kár 

Kapolcsi diákOk Széchenyi ISluán sírjánál 
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KAPOLCSI 
SZÍNJÁTSZÓKÖR ELŐADJA 

MÓRICZ ZSIGMOND: 

SÁRI BÍRÓ 

Sári bíró 
Bíróné 

Jó.k., • fiúI. 
Tcrka, a menyi!k 

Püta, annak gyennek 
Pengő kovács 
Liú tS leánya 

H.jJók .ógor 
Manci 

RenJezte: 
Horváth Jenő 

Zene : 
Márla IstvÁn 
Horváth Jenő 

CÍMŰ VÍGJÁTÉKÁT 
3 FELVONÁSBAN 

SZEREPOSZTÁS 
N. gy Károly . 
Szab6 Eszter 
N.gy Gyul. 
Varja Krisztina 
Gáli Gyul. 
siko. Zoltán 
Szalner Gabriella 
N.gy Ottó 
Viz.1i H.jnJk. 

Veróni 
GeJi 

Varnyú 
Tügyi kom. 
Tokaj' i koma 

Tare!! i koma 
Csobaji koma 

Szarka PÓ! 
Gügye 

N.gy Anit. 
Varga Jenő 
Dezső István 
Mohos Pál 
Sári János 
szabó János 
Márvánv Péter 
Dobosi György 
TakÁcs László 

Díszlet: 
Hatvany Csaba 
Kelemen Károly 

Török Lajos 
Török Jenő 

JeIm." 
Márvány Gyuláné 

Az .lő.Jó.t támog. H" 
Veszprém megye Kultúrájáérl Alapítvány, Falusi I~úsági Alaeítvány 

Kapolcsi Kulturális és TermészetvéJelmi Egylet, Veszprémi Petőli Szí~áz 
Kapolcsi Onkormányzat 

Gyakran tMént olyan eset próbák alatt, hogy valakinek el
vonták a figyelrnét, és megállt a szerepében, vagy mellé
szólt. ilyen volt, mikor Dezső Pityut Szabó Jani és Nagy 
Karcsi bolygatták bele a szövegébe. 
Az egyik jelenetben Vamyu meséli, hogy pr6bálta meggyőzni 
Pengő Kovács (Sikos Zoli), hogy álljon mellé. 
Vamyu: - ... tengeriföldet is ígért! Meg malacol. .. - ehe
lyett ezt mondta (Karesz sugalmazására): - Tengerimala
cot is ígért! 
Előadáskor figyeltünk is, hogy nem ront ja-e el. 
Számos olyan eset is volt, amelyek hol kellemesek, hol 
kellemetlenek voltak számunkra. Az első bemutatón Sza
bó Eszti lepődött meg a legjobban, mikor az utolsó jelenet 
számára szomorú szakaszában a megfelelő pillanatban el
kezdtek csordogáIni a könnyei. Az idegesség és az öröm 
(amit az előadás végének közelsége okozott) nagy mérték
ben hozzájárult ehhez a kis meglepetéshez. 
Legalább akkora meglepetés volt Hajdók s6gomak (Nagy 
Ottó), aki antialkoholista, mikor innia kellett és a víz he
lyett gin-tonik került a szájába. Ki is köpte annak rendje
módja szerint. 
Az előző darab él a jelenlegi mellett bennünk, így gyakran 
valami hasonlót kell tennünk a szfnpadon. Ha valamelyik 
előadáson például egy gombostű került valakinek a kezé
be, diszkréten tudatta , hogy: 
,,- de legalább megvan a tű ... " 
Gyakran kizökken az ember a szerepéból hasonló kis ese
tek miatt, és néha nehéz a visszatérés. 
Az apáti előadáson történt, hogya Bíróné és Hajdók sógor 
beszélgemek. Hosszú monológja van itt Nagy Ottónak, 
így könnyű elkésni , ha nem figyel az ember. Megtörtént a 
baj, valaki nem szólal t meg. Szabó Eszti nagy büszkén, 
mint aki tudja az egész szövegkönyvet, elkezdett a foga 
közt súgni az Ottónak, az meg vissza. Kfnos másodpercek 
után aztán a Blr6né meghallotta a kétségbeesett súgó 
("Márvány" Elli) hangját. Ó jött volna. Egész jó színe lett, 
mire ki tudta bökni az ominózus mondatol. 
Lássunk néhányat a többi bakiból: 
Jenő bácsi: 
(- Hát akkor levágjam a kappant?) 
- Hát akkor levágjam a Vamyűt? 
Mohos Pal i: 
(- Majd kitöri a nyakát Pengő Kovács gazda .. ) 
- Majd kitekeri ~ nyakát Pengő Kovács gazda ... ) 
Szabó Eszti: 
(- Pista! Szaladj csak ki az udvarra, keresd meg Jóska bá
tyádat! ) 
- Jóska! Szaladj csak ki az udvarra , keresd meg Pista bá
tyádat! 
vagy: 
(- Jézusom - jónapot neked is - ... ) 
- Jézusom, neked is. 
Dezső Pityu: 
(- Már Pengő Kovács .. . , attól a kutyaszívú zsiványtól 
nincs mit várni.) 
- Már Peng6 Kovács ... , attól a kutyafiilű zsiványtól... 



Kon.shadjárat 

Csábos Manci "Többet mondok édes néném asszony! " 

"Hajdók Józsi, kedves öcsém!" 

Juss - pletyka. .. Vamyúlesen ... 

"Szeretni kell, ennyi az egész .. . " - A blróné és a biró "Szép is vagy, okos is vagy . .... "Csak gyün, mint oskolából a grerek!" 
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ÚTJÁRA INDUL 
A KIRÁLYKŐ KUPA 

Idén először sportversennyel egybekötött gyermeknapot tar
tanak Kapolcson, melyre meghívták a monostorapáti, a sás
kai és a halápi iskola diákjait is. A közel 200 gyermeket ven
dégüllátó iskola uzsonnával és ebéddel várja a diákokat. Az 
egésznaposra tervezett sportrendezvény kötélhúzással kez
dődik, majd az ezt követő kisebb versenyek után futballmér
kőzés dönti el, ki érdemli elsőnek az idén útjára indított Ki
rálykő Kupát. 
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KAPOLCS - TALIÁNDÖRÖGD 
. ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ált.al alapított 

KIRÁ{.YKŐ - KUPA 
versenyén 

az összesített pontszámok alapján elért 

I. 
helyezéséért 

Kapolcs. J995. máju5 OL". 
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Királykő-kupát rendeztek 
Kapolcson és környékén 
A kapolcsi, a monostor

apáti , a nyirádi és a zalahalá
pi általános iskola tanárai 
közü l sokan úgy gondolták, 
hogy jó lenne újraéleszteni a 
térség intézményeit régeb
ben szorosan összekötő 
kapcsolatokat. Az együttmű
ködés segítene a szakmai ta
pasztalatok kicserélésében, 
és kiváló lehetőséget adna 
ahhoz is, hogya gyerekek 
otthoni körülmények között 
mérhessék össze tudásukat, 
képességeiket. 

Az elsó találkozóra tavaly ósz
szel került sor Monostorapátiban. 
Az elmúlt pénteken pedig 200 di
ák részvételével Kapo1cson meg
rendezték a Királyká-kupát. A ne
vet a kapolcsi iskolások adták a 
község fölé emelkedó messzelátó 
dombról, amelyen a mondák 
szerint Attila király vára állt vala
mikor. 

A versenyeken a kapo1csiak a 
mezei futásban, a nyirádiak a ké
zilabdában, a monostorapátiak 
pedig a fociban jeleskedtek. A 
kupát elsó alkalommal a vendég
látók nyerték el, a második helyet 
a nyirádiak. a harmadikat pedig a 
monostorapátiak szerezték meg. 
A kapolcsi, a vigántpetendi és a 

taliándörögdi önkormányzat jó
voltából a kupa mellé ajándéko
kat is oszto nak: a részt vevő csapa
toknak. 

A sportversenyeket afféle eló
gyermeknapként különféle játé
kok és aszfaltrajzverseny egészí
tette ki. A déli gulyást a kapolcsi 
szülői munkaközösség asszonyai 
főzték, az evőeszközöket a Király
kő kocsma kölcsönözte, az okle
veleket és más papírokat a helyi 
nyomda és a Magtárstúdió készí
tette, a diákönkormányzat emlék
tárgyakat és fotókat árusított. de 
segítettek a lebonyolításban az is
kola volt tanítványai is. A rendez
vényt 50 ezer fori nttal támogatta a 
Nemzeti Ifjúsági Alapítvány. 

A halápiak anyagi gondok mi
att mos t nem tudtak részr velmi a 
találkozón, de óket is várják a kö
vetkező évi nyirádi fordu16ra. A 
tervek szerint a jövőben a sport 
mellett a tanulásra is kiterjesztik a 
versenyt. De addig is folytatódik 
az együttműködés a júniusi kép
zómúvésztáborral, amelyer a Ka
poJcson élő holland művészek 

szakmai és a Nemzeti IfjúságI 
Alapítvány anyagi tánl0gatásával 
rendez a helyi iskola a környéken 
éló gyerekeknek. 

(gy. á. - Napló) 

A Királykó Kupát Szalay Beáta 8. osztályos tanuló veszi át 
Horváth Jen6 polgármestertól 



EGYMÁSSAL 
EGYMÁSÉRT 

- KÉT KERÉKEN 

Április közepén megkérdezte valaki : 
- Idén is jössz biciklitúrára? 
Pár másodperc múlva igent mondtam, 
hisz tavaly igen kellemes élményeim 
születtek. 
- Az időpot - május 28-30 - nem a leg
kedvezőbb, hisz javában a vizsgaidő
szak közepe, de meg lehetett oldani. 
Volt, aki szabadságot kért a dolgozók 
közül, hogy részt vehessen a túrm_ 
- Ide szombaton - 27-én - érkeztek a ke
rekezők. Az idei program falunap híj án 
biciklitúra Nagyvázsonyba és szalonna
sütés Tóth Jenő "kempingjénél". A nem 
éppen előkelő szállás ellenére a gyere
kek jól érezték magukat. Másnap a 16 
darvastói és 2 ábrahámhegyi túrázóhoz 
csatlakoztunk mi 8-an, és elindultunk 
Darvastó felé. Ez az út volt a lányok szá
mára ezelőtt a legmegerőltetőbb, de 
idén vagy a kis módosítás; vagy az erőn
'Iét javulásának folyományaként köny
nyebbnek éreztük a szakaszt. 
- A gyermeknap nagy élménye egy kis 
tacskó volt, aki Tapolcától21 km-en ke
resztül a Darvastói intézet kapujáig kí
sért bennünket. Az utolsó 500 métert 
lemaradva, majd 50 métert ölben tett 
meg a kimerült eb. Nem sokkal a kapu 
előtt esett össze. Délutánra már magá
hoz tért , s velünk tartott asportpályán 
zajló játékos vetélkedőre. Főleg az inté
zeti gyerekek élvezték a feladatokat, s 
nagy lelkesedésük ránk is átragadt. Mi
vel nem volt túl kimerült a társaság, így 
átkerekeztünk Csabrendekre is. Egy 
üdítő után visszaindultunk, aztán a jól 
megérdemelt pihenő következett. 

- Ábrahámhegyre 29-én reggel10-en in
dultunk el. Tapolcán egy órás várakozás 
következett. A bicikliszervizben meg
sajnálta a szerelő a társunkat, akinek ne
hézségei támadtak a hátsó kerékkel , és 
expressz időn belül megjavította. Innen 
egyenesen a célállomás következett. 
- Mind Ábrahárnhegyen, mind Darvas
tón kényelmes szállás és bőséges táplá
lék állt rendeJJcezésünkre, így nem pa
naszkodhattunk az ellátásra. Volt aki 
megmártózott a Balatonban is , de a több
ség kívülről szemlélte csak a fürdőzőket. 
- Nagyon hamar eljött a reggel, és vele a 
hazaindulás ideje is. Meglepően hamar 
érkeztünk meg, így Mven maradt idő a 
pihenésre, és arra, hogy a holminkról is 
gondoskodjunk, hisz az idén már nem 
tudták vállalni a hazaszállítását. 
- Azt hallottuk, ezt a túrát idén kétszer 
szervezi meg a Szociális Munka Alapít
vány, így augusztusig van idő jelentkez
ni, ha egy kellemes hétvégét akar vala
ki eltölteni kiváló ellátással és barátsá
gos környezetben. 

A túra kapolcsi résztvevő i: 

Focht Gergely 
Heblinger Erika 
Horváth Ferenc 
Nagy Gyula 
Nagy Ottó 
Szabó Eszter 
Szafner Gabriella 
Varga Krisztina 

(Szabó Eszter) 

Szőke lány
mezei virággal 
Ismered evőigyet? 
Láttad e vidéket? 

A felkelő napot ill 
Oly közelnek érzed! 
Királykő sziklárol 
Majdbogy el nem éred! 

Egyik reggel korán 
Ajtámon kiléptem, 
Mikor szembe egy 
Lány JÖII, virággal kezében. 

Hosszú, kék ruhában 
Volt, kit jönni lállam. 
Sugárzó zöld szemét 
Magam is csodáltam. 

Tán Kapolcson szebb a 
Virág - kérdtem .. 
6 felelte: igen! 
Szép a világ!!! 

III boldog voltam . . 
Emlékeket őriz, s 
Szerelmet e csokor 
Mezei virág . Kösz6n~ s 

Elment messze a boldogarcú 
Kékrubás leány, éreztem 
E vőlgyet kotölle csokorba 
E szerelmes szombat délután. . 

Szabóné Szokoli Éva 
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ÜZENET A MÚLTRÓL 
Kapolcs felszabadulásának 30. évforduló
ja alkalmából 1975. március 27-én, az ak
kori Petőfi Sándor Úttörő Csapat tagjai 
emléket, üzenetet helyeztek el az 1848-as 
emlékműbe, melyet május 9-én, a béke 
50. évfordulóján bontottak ki a jelenlegi 
iskola tanulói. Az ünnepségre meghívót 
kaptak a múlt jelentős személyiségei, a je
lenlegi üzemek vezetői és a volt diákok. A 
megnyitót Nagy Lajos, az iskola igazgató
ja tartotta az emlékmű előtt. Megemléke
zett a háborúban értelmetlenül életüket 
vesztett emberekről , á háború gyötrelmei
ről , melyet ő gyermekíejjel élhetett meg. 
Tömören visszaemlékezett az 50 év béké
ben eltöltött időszakára. A megható be
széd után izgatott tekintetek között két 
nyolcadikos diák, Dezső Eszter és Janó 
Katalin kiemelték az emlékműből az ur
nát. Dezső Eszter, a Diáktanács titkára 

bontotta fel a dobozt, melyet mindenki fe
szülten figyelt. Tartalma a húsz év eltelte 
ellenére nagyon jó állapotban volt. A Paj
tás újságot hibátlan állapotban emelte ki a 
hengerből, majd felolvasta a hosszú leve
Iet, mely tartalmazta a volt úttörő-vezetők 
névsorát, az üzemek vezetőit és a segítő 
emberek nevét. Le volt írva a jókívánsá-

- gok mellett, hogy mi az elképzelése az út
törőcsapat tagjainak a jövő nemzedék éle-. 
téről. Az urna elhelyezésekor az úttörő k 
parkosítottak, és rózsákat ü Itettek az em
lékmű körül. Az utókort levelükben arra 
kérték, hogy gondozzák, ápolják ők is a 
virágokat. Míg a faluban diákság lesz, itt 
mindig nyt1jon-illatozzon virág, hirdesse a 
boldog ifjúságot. Befejezésül az iskolások 
megkoszorúzták a hősi halottak em lékmű

vét a temetőben. 

Iskolanap Kapolcson 
Iskolánkban minden év májusában a 
gyermaknap táján tartjuk az iskolana
pot. Ebben az évben három napra ké
szült a program. 
Első napon. május 27-én a játékos ügyes
ségi feladatokban mérkőztünk meg egy
mással. A délelőtt a szellemi vetélkedésé 
volt A tréfás irodalmi kérdések. felada
tok, rajzverseny, sztártotó, tomatermi fel
adatok váltották egymást. Később a 
sportpályára tettük át székhelyünkel Volt 
itt minden: kötélhúzás, zsákban futás, 
góldobó verseny, labd~játékok. És persze 
nagy hangzavar a szurkolók táborában. 
Komoly dolgokról is esett azért szó 
ezen a napon. A leköszönt és az új dt
titkár a polgármesteri hivatalokban 'öl
tötték a délelőttött. Megtudtuk, ki a le
gidősebb és a legfiatalabb lakója Ka
polcs, Taliándörögd, Vigántpetend köz
ségeknek. Délután egy-egy szál virággal 
és pár jó szóval köszöntöttük őket. 
Másolatokat készítettünk a hivatalok
ban fellelhető legrégibb ügyiratokról, 
amelyeket sok más egyéb adattal nyá
ron állítunk ki az iskolánk munkáját 
bemutató kiállításon. Nem kis izga
lommal vártuk az eredményhirdetést. 
A 6., 7., 8., 5. lett az osztályok közötÍi 
sorrend. Ezen a napon felkerestek ben
nünket az SZM képviselői, és átadták a 
gyermeknapi ajándékot, a jégkrémet. 

Szavaztunk iskolánk leg-Iegjére is (leg
szebb, leghosszabb hajú ... ). Az abszo
lút győztes Inhoff Renáta lett, s ebben 
mindenki egyetértett. 
Nagyon szép és örömteli volt ez a nap. 
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett 
a szervezésben és élmnyekben gazdag
gá tették számunkra. 

Dezső Eszter, dt-titkár 
(Napló) 

A nehéz körülmények ellenére 

Kiegyensúlyozott élet 
a kapolcsi óvodában 

A kapolcsi napk.öziotthonos óvodát a helyi és 
a vigántpetendi önkormányzat közösen tanja 
fenn. A 29 apróságból II IOscsoponos, 7 kö
zépsós, a további II előkészítős. Örvendetes, 
hogy a gyermeklétszám utánpótlása folyama
tos - tájékoztatta tudósftónkat Tóth Rózsa ve
zető óvónő. A fe~datokat a vezető óvónő mel
lett egy beosztott óvónő részmunkaidóben, 
egy IOsegító dolgozó, egy részmunkaidős daj
ka és egy kapolcsi közhasznú munkás látja el. 
Az apróságok étkezési. térítésidíj-fizetési kö
telezettségét az önkormányzatok nagymér
tékben átvállalták. A vigántpetendiek ötven-, 
a kapolcsi~k közül kilencen száz-, négyen 
pedig ötvenszázalékos kedvezményben ré
szesülnek. Az óvodai dolgozók étkezési hoz
zájáruláSt nem kapnak. Az általános iskolá
sok menza i ellátása is az óvodában tönénik. 
Sokan veszik igénybe az önkormányzati szo
ciális étkeztetést is. 
Az egyre nehezedő körülmények ellenére a 
gyennekek csodálatos környezetben, kultu
rált körülmények között élnek, játszanak. Ki
rtlndulásokon ismerkednek a falu és a kör
nyék nevezetességei vel. Jának az edericsi 
Afrika Múzeumban, a keszthelyi Balaton 
Múzeumban is. A beszédhibás gyermekeket 
Tapolcára, logopédushoz küldik. Az óvoda 
vezetőnője, dolgozói és a szülők között szo
ros és jó a kapcsolat. 

(Szabóné Szokoli Éva) 

..A gyerekek neveléséhez 
nem türelemre. hanem sze
retetre van szükség." 

Pest.alozzi 

.A tanitó az örökkévalóság
nak dolgozik: sohasem tud
hatJa, meddig teIjed hatása: 

Henry Adams 

.. A természet és a nevelés 
hasonló. A nevelés ugyanis 
átalakítja az embert, de ezen 
átalakítás által tennészetet 
teremt: 

Demokrttosz 
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Nyergelhet a Völgy! 
No, azért még nem a lovashadsereget kívánjuk megszervezni, CSU~ 
pán egy érdekesnek ígérkező nyári rendezvényre szeretnénk fel
hívni a völgyiek figyelmét, és meghívni az érdeklődőket! 

Ezúton tesszük közzé a térség ifjainak és idősebbjeinek , hogy 

1995. június 29. és július 1. között 
Vigántpetenden 

balatonfelvidéki kerékpáros találkozó t 
szervez a Magtárstúdió és 

a Pajta Diáktanya Alapítvány 

Hogy honnan az ötlet' Tavaly egy ismerősünk megkérdezte, mién 
nem mi rendezzük az autós Rallykat a falu határában? Hát autósver
senyt azén ne! - de kerékpárost mién is ne! Az mégiscsak szelídebb' 
A környék - az Eger-völgye, Imári-medence és a Káli-medence 
csodaszép tájait mindenképpen jó lenne megismenetni távolabb 
élő bringásokkal is. 
Segítőkre, támogatókra már eddig is találtunk, bízunk benne, még 
sokan csatlakoznak hozzánk. 
A cs6romi fiúkkal összeállítottuk a találkozó programját, kiírását, 
amit időközben eIjuttatunk minden Veszprém megyei iskolába, és 
sok sponegyesületbe. 
Dózsa Tamás ötletes embl~t tervezett, aminek .A csiga második 
élete" alcímet választottuk. Lehet ez szimbólum is, csigakerék, vagy 
kerék csiga, de mindenképpen feIgyorsulhat a völgy futólábú csigája! 
A szervezési előkészületeket már az ősszel elkezdtük és folyama
tosan haladunk előre, hogy a háromnapos rendezvény zökkenő
mentesen sikerüljön. 
Eddig nagyon sok segítséget kaptunk, főleg a sponszakág terü le
téről (pL Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége, Magyar Moun
tain Bike Szövetség, Pedál Kerékpáros Egyesület - Veszprém), pá
lyázatainkhoz elvi támogatást a völgy és a Káli-medence polgár
mesterei részéről, és bizony nagyon fontos az anyagi támogatás is, 
hiszen pénz, illetve tárgyi dolgok nélkül lehetetlen megrendezni 
egy ilyen eseményt. 

Eddig a Nemzeti Ifjúsági és Szabadidőspon Alapítvány és az Eger
völgye Bt. pénztámogatást, a Tapolca és Vidéke ÁfÉSZ, a Kékkú
ti Ásványvíz Rt. , a Pharmavi t Rt., a Káli Strucc és egy könyvkiadó 
ajánlott fel termékei ből támogatást. Bízunk benne, hogy június 29-
re további felajánlásokkal gazdagodva minden együtt lesz, am, a 
találkozó sikeréhez nélkülözhetetlen. 
Elsősorban a települések fiatal jaira számítunk, akik szervezőként 
rendezőként nagyon sokat segíthetnek' 
Szeretettel várunk minden kerékpározni szerető fiatalt, időset a 
Balaton-felvidékre! 

A rendezők 

JÚNIUS 29. CSÜTÖRTÖK 
De., .Görbe út' tekeröverseny (szlovák típusú) - hegyi-, gyor

sasági- és terepverseny. Táv össz.: kb. 6 km 
Du. , Imár-völgyi mountaln blke verseny. 

Öcs, Taliándörögd, Kapolcs, V.petend, Pula közötti térség
ben az Imári domb körül - könnyú terepen, mezei földúton . 
Ajánlható amat6röknek, gyerekek nek is' 
Este vidám, zenés ismerkedési játék, kerékpárostánc. 

JÚNIUS 30. PÉNTEK 
De.: . Királykö' mountam blke verseny. 

Kapolcs, Balatonhenye, Köveskál , Monoszió, vpetend tér
ségben a Királyk6 környékén, hegyi terepen. 
Rendezi a veszprémi Pedál Egyesület. 

Du .: Brlngával a struccokhoz, majd a s trandra_ 
vpetend, Kapolcs, M.apáti, Mindszentkálla (Strucc Farm), 
Köveskál , Zánka (Strand), majd vissza Monoszió felé a he
gyen át. Táv.: kb. 30 km 
Kora este: Túra az Imári dombra 
(gyalog vagy kerékpárral) napnyugta az lmári dombon, pi
henő a Keresztnél. Táv. : 12 km 

JÚLIUS 1. SZOMBAT 
. Betyár IDO-as' országúti te ljesítményfutam_ 
Tervezett útvonal: V.petend, Kapolcs, M.apáti, Tapolca, Káli
medence falvai : Kékküt, Köveskál , Tagyon, Szentantalfa, 
Dörgicse, Vászoly, Pécsely, Tótvázsony (Savanyú Jóska sírja), 
Nemesvámos - Betyár csárda, Nagyvázsony, Pula, V.peLend. 
Táv: kb. 95 km - A Balaton-felvidék legszebb tá)am' 
.Kis betyár· országúti teljesítmé ny futa m . 
Tervezett útvonal : v.petend, Kapolcs, M.apáti , Szentbékálla, 
Köveskál , Tagyon, Szentantalfa, Óbudavári, Mencshely, 
Nagyvázsony, Pula, V.petend. Táv. , kb. 60 km 

A fő programok mellett egyéb vidám ügyességi játékok, ve
télkedők. Várjuk a különleges kétkerekúek kiállítására bene, 
vez6ket is! 
Esti szabadid6s programok (anyagi lehet6ségeinktől függ6en) 
zenei.rendezvények, táncház, film ill. videoprogramok stb. 

A találkozó rendez6i: 
Pajta Diáktanya Alapítvány, Magtárstúdió 
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Közhírré tétetik! 
Avagy adatik tudtá ra minden ha landónak, hogy 

1995 . augusztus 19-én 
Közös falunapot tart 

Dörögd - Kapolcs - Petend! 
A sokszínű és gazdag '93. évi dörögdi, a mozgalmas és hangula
tos '94-es kapolcsi után nem lesz könnyű a petendi eknek az elvá
rásoknak megfelelni! 
M int házigazdák, a helyi kulturá lis értékek felvonultatására, az 
emberi-család i-közösségi kapcsolatok ápolására és gazdagítására 
kívánjuk a hangsúlyt helyezni . 
Az ízelítőként közreadott programtervvel jelezzük, hogya feledés
be merülő népi játékok, szokások íelelevenítésével , a helyi kötő
désű szellemi-tárgyi-kulturális értékek bemutatásával szeretnénk 
az arcu latát megadni e napnak. 
Tervezett élményhelyek és programok, melyen mindhárom falu la
kóinak aktív részvételére számítunk: 
Tó-kert: 
- régi játékok nagyszü l ők, szülők, unokák körében (csülközés, 

bilicke, csuri kanász, hátulsó pár, körjátékok). 
Faluszoba (régi iskola): 
- helytörténeti gyűjtemény (állandó kiállítás). 

plébánia Galéria: 
- "Falunk és Egyházközségünk értékei" (i dőszaki kiállítás). 
Fő tér - buszforduló: 
- kisbíró verseny, 
- pásztorkészségek bemutatása, versenye (pl. ostorcsattogtatás -

kanásztizenkettő, kürt- és tülökfújás). 
Petend Fogadó - Kindelmann porta (volt Tál Ferenc-féle ház): 
- a Kaláka együttes műsora gyerekeknek, felnőtteknek, 
- fogadóavatás. 
Wágner-Szőcs porta (volt Róka-ház): 
- "így ismertem meg a falut" - fotókiállítás - a házigazdák be

mutatkozása, 
- Óbudavári Képíróműhely bemutatkozása. 

Focipálya: 
- kispályás labdarúgó meccsek a három falu női, férfi, ifi csapa

tai között. 
Kultúrotthon és udvara: 
- termékbemutató: 

• mezőgazdasági termények (rendkívüli méretű vagy formájú 
termények - a gazdák büszkeségei), 

• helyi kisiparosok termékei, 
• népi iparművészeti termékek (a gazdasszonyok és gazdák 

csuhéból, szalmából, fából készített munkái), 
• gazdasszonyi termékek (pl.: grillázstorta bemutató és licitálása). 

- borverseny, 
- bográcsfőző verseny - immár hagyományosan. 

Görbe út: 
- bringatekerő verseny (természetesen fölfelé, kizárólag hagyo

mányos biciklivel !) 

Este népzene, tánc 

A rendezvény szervezői - az Önkormányzat, a Magtárstúdió, a 
Pajta Diáktanya Alapítvány és a Vendégváró Egylet minden továb
bi javaslatot és ötletet szívesen fogad I 
Reméljük, hogy a versenyek és játékok értékes díjai mellett a jó
kedv és hangulat igazi él mény marad mindhárom falu lakóinak és 
a Falunap programjaiba bekapcsolódni kívánó hazai és külföldi 
vendégeknek. 

A falunap programját a Nemzeti Ku lturális Alap Közművelődési 
Kollégiuma 85.000,- Ft támogatásban részesítette. 

A közös nap, a jó hangulat reményében várjuk segítő közreműkö
désüket, cselekvő résztvállalásukat! 

A rendezők 

Vigántpetendi nyugdíjas est 
1995. április 22-én 

Valóban jól sikerült a mGsoros, vacsoraval egybekötött nyugdljas 
est, melyre a meghtvó szólt. 
Az önkormányzat megalakulasa óta masodlzben megünnepeljük 
nyugdljasalnkat. A nehéz gazdasági helyzet, amiben élünk, par 
órára valjék könnyebbe, szebbé. 
feledjük gondjainkat, bajainkat, betegségeinket. Próbáljunk egy
máshoz jó sz1vvel fordulni, beszélgetni, sőt, jó hangulattal eItölte
ni az esték ... mondotta többek között köszöntőjében a polgar
mester asszony. 
Ezt követően a falu Iskolás gyermekei Vágvölgyi Lujza kultúros ve
zetésében szlnes mGsorral kedveskedtek. 
A jelenlévők nagy tapssal jutalmaztak szereplésüket. 
A finom vacsorát, süteményt Kiss Lászlóné igaz sz1vvel készltette. 
Inhoff Kalmán alpolgármester lzes borral ajandékozta meg az est 
vendégeit. Horvath Lajos és zenekara mindezek mellé kitűnő han
gulatot teremtett. 
Köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket. 
Végül köszönetet mondunk mindazoknak, akik a rendezésben 
segftettek. 



Ciokafarkfú 

Nézzük most ezt az érdekes nevu gy6gy
növényt! Magyar nevét a levelek form~ja 
ut~n kaphatta, hiszen mélyen szabdalt, 
dús levele akar a .kisdca farka·. 
Latin nevét is érdemes megfigyelni: 
Az achlllea név utal arra, hogy m~r az 
6korban ismerték. A legenda szerint Achll
leus (a tr6Jal hadj~rat görög hOse) ezzel a 
növénnyel gy6gy1totta egyetlen sebezhe
tő pontja!: a sark~t. (A sarkunk fölötti In
szalag is r61a kapta nevét: akhillesz ln.) 
A millefoUum viszont (a magyar névhez ha
sonlóan) a levelek form~j~ra utal. Szó sze
rintl fordlt~ban: mille - ezer: foHum - levél. 
A dckafark nagyon gyakori, szinte minden 
lUves területen - legelőkön, réteken, utak 
szélén ... - megtalaJhat6, sok helyen tö
megesen. Jelle= illatú, évelő növény. 
Egyenes súru, 3<H'iO an magas. Levelei 
tőben dúsan, súrain elszórtan tal~lhat6k. 
Vir~gzata sok apr6 kis szürkésfehér vir~g
ból aJl6 fészek a súrak végén. (A hom 
hasonl6, de s~rg~s, rózsaszín, vagy lil~s 

színu vir~gú növény nem hasmaJható!) Jú
niustól őszig vir~gzik. 
Maria Treben: Egészség lsten patik~J~ból 
dmu könyvében elsősorban nőknek aJ~n1-
Ja, de mint I~tjak, sok egyéb probléma 
esetén is hasznos: .Nagyon sok bajtói 
megkIméinék magukat a nők, ha néha dc
kafarkftlhöz folyamodn~nak·. Fiatal I~

nyoktól az Idős koruakig minden korosz
t~ly súm~ra hasznosnak tartja, ha néha 
egy-egy csésze dckafarkftl tea! megiszik. 

A cickafarkfü 
(achillea millefolium) 

Igaún hat~sos persze pl. évente (ha kell, 
gyakrabban) 2-<i hetes kúraként éhgyo
morra egy-egy csésze tea. 
FelhlvJa a figyelmet arra is, hogy déli nap
sütésben gyujtsük, mert ekkor a legna
gyobb a hatóanyagtartalma. Ez ~Ital~ban 
is - főleg a vir~gok gyGjtésénél -Igy van, 
érdemes megszfvlelni! 
Lehet gyGjteni külön-külön a vir~got és a 
levelét, de ~Ital~ban a lUvet (a kb. 20 an
es vir~gzó növényvéget levéllel együti) 
gyujt jük. Tavasszal, mig nem vir~gzik -
csak a levele is haszn~lható. 
Legfontosabb hatöanyag~t az azulént a vi
r~gja tartalmazza. (A kamilla egyik fontos 
hatóanyaga is ez.) Ezen kivül még több -
kevésbé ismert - hat6anyag segft a gy6-
gylt~sban, péld~ul achilleln, keseruanyag, 
cseranyag. konitsav, gyanta .. . 

GYÓGYHAIÁSAJ 

Te"Ja: (1 púpozott td.skan~1 fölapritott 
növényt leforr~nk 1/4 liter Vlzzel, 3-5 
perdg ~lIni hagyjuk. Melegen kortyolgat
va igyuk. Kesernyés 1zG. 

- ttv~gyjaVltó, emésztést serkentő, gör
csoldó, epe- és m~jmuködést elősegf
tő, húgyszeJVI és légzOszeJVI Mntal
makat gyógylt6, menstruádós zavaro
kat megszüntető, vérnyomáscsökken
tő. J6 hatás ú vértolulásos fejf~Jási, 

migrénes panaszokra is. Visszértágu
lásra, gyomor- és bélhurut, valamint 
prosztata problémákra ls ajánlott. 

- Külsőleg fogfny-, szem- és egyéb 
gyulladásokra öblögető, borogatószer. 
Eredményesen alkalmazhat6 helyi 
problémáknaJ kar-, láb- és ülőfürdőnek 
(pl. aranyérnél). 

A napos Időben szedett friss növényböl 
tinktúrát és kenőcsöt is kész1theiünk. 

TInktúra: egy üveget megtöltünk a nö
vény aprItékával és 38-40%-os tiszta (eu
kormentes) pállnkával felönt jük, hogy tel
Jesen ellepje. Napon vagy meleg helyen 2 
hétig hagyjuk állni, Időnként összerázzuk. 
A végén üvegekbe szurjük. Az Igy elké
sZltett tinktúrát hagyn~lhatjuk belsőleg 

éhgyomorra 1-2 evőkanálnyi!, vagy kül
sőleg bedörzsölőszernek. 

KeníScs: készítése a körömvirágéhoz ha
sonló (Maria Treben receptje): disznózslr
ba vagy sótlan vajba teszünk egy-egy ará
nyú dckafark és málnalevél aprltékot. Las-

sú tozón megrottyantJuk, másnapig állni 
hagyjuk, akkor Ismét fölmelegftjük, tége
lyekbe szGrjük, és hGtőben tároljuk. 

Bizonyos betegségeknél (pl. altesti prob
lém~knaJ) a legjobb hat~t a dckafarklGvel 
is akkor érhetjük el, ha külsőleg ls ( fürdő 

vagy bedörzsölés, esetleg mindkettő) és 
belsőleg is (teakúra) egyidejGleg alkal
mazzuk. 

Más növénye kkel ls k everhetíS, Erre né
hány példa: 

Magas vérnyomásra: galagonyával, fa
gyönggjel. 
NíSgy6gyászatl problémákra: palástftlvel. 
borsmentával. 
Szemgyulladásra: kamillával, búzavirág
gal, papsajttal stb. 

A kereskedelemben kapható súritott nö
vény, tinktúra és kenőcs formában ls több
féle kiszerelésben. 

Kedves EgeJVölgyi Olvasóim! Fedezzük 
fel ismét ezt az igaún hasznos, és környé
künkön ls - egy kis sétával beszerezhető 
és sokoldalúan használhat6 gyógynö
vényt! 
Ne feledjük - a gy6gynövényeknek főleg 
a betegségek megelőzésében van igazi 
feladatuk! 

Jó egészséget klvánok: 
Busella 
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Landentw icklung und Dorferneuerung 

Kapolcs-Vigantpetend 
in Ungarn 

erhalt von der 

Europaischen Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung und Dorferneuerung 

im Wettbewerb um den Dorferneuerungspreis 1994 einen 

Preis 
in Würdigung des erfolgreichen Bemühens einer Budapester 

Künstler- und Architektenkolonie, gemeinsam mit dem Dorfpfarrer 

aus zwei verfallenen Dörfern ein Kulturzentrum zu schaffen . 

München, am 11. April 1994 

Der Vorsi tzende der Jury 

AJ .~~ . 
Univ.-Prof. 

~i 
Landeshauptmann 

Dipl. -Ing. Wilhelm Landzettel Dr. Erwin Pröll 



Kapolcs- Vigántpetend 
(Magyarország) 

elnyene 

az Európai Vidékfejlesztési és 
Falufelújítási Munkaközösség 

Falufelújítási Díj. 1994 pályázata 

díj át 
méltányolva egy budapesti művész- és 

építészcsoponnak a fal u lelkészével 
együttműködve tett sikeres fáradozását, 
hogy két hanyatló faluból egy kulturális 

központot létesítsen 

VESZPRÉM MEGYE KÖZGYOLÉSE 

.2<apolcs~zség Önkormányzatának 

AZ IFJÚSÁG ÉS A CSALÁDOK ÉRDEKÉBEN 
1994 ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉÉRT 

AZ 

IrJtÍcfA~8IfRATÖ;1/tt()R;tIA;1/t(ZIfT 
DIJAT ADOMÁNYOZZA 

VESZPRÉM , 1994. DECEMBER 15. 

Csip ké s kombiné s operett 
A nyilvánosság teljes bevonásával, új
szülöttnek adnak életet jövő szombaton 
az Egyetemi Színpad udvarán. Érkezé
sét Lagzi Lajcsi hathatós közreműködé
sével Galkó Balázs tervezte meg ennyi
re pontosan. A kis jövevény nevét már 
most elárulhatjuk: lakodalmas rockope
rett, avagy A vidám vállalkozó. 
Vadonatúj múfaj lát napvilágot, ponto
sabban választékos és finom reflektor
fényt. Galkó Balázs, aki ezúttal kereszt
és szülóapa egyszemélyben, Kováts 
Gerzson koreográfussal karöltve segíti 
színpadra a Nap-kör Társulat által meg
születendő csecsemőt. Szerínte az elit
kultúra nem teheti meg, hogy nem vesz 

tudomást a legalább kétmillió ember ál
tal kedvelt lakodalmas rockról, mely 
édestestvére a diszkóritmusban elő 
adott klasszikus zenének, és remek hor
dozórakétának tekinthető ahhoz, hogy 
általa egyről másról elbeszélgessünk. A 
mostani, első lakodalmas rockoperett
nek is tragikusan komoly története van , 
amiben minden a pénz körül forog . 
Amúgy mellékesen, az egyszerűség 

kedvéért az összes férfiszereplőt Lajos
nak, a hölgyeket Barbinak hívják. A jel
mezek és a díszlet , az operett ek hagyo
mányos külsőségeit másolja, bár a Mar
git-hidat és az arról levezető lépcsősort 
aposztrealista drarnaturgiának inkább 

megfelelő ütött-kopott építőipari áll
vány helyettesíti. A Malacbanda elő

adásában felcsendülő Lagzis dallamok 
közé azért becsempészték az Eladó az 
egész világ kezdetű Mefisztó-belépőt, a 
Koldusopera részleteit és egy Orbán Ot
tó-verset is, de a ftnáléban az összes 
szereplő együtt zengi majd a " ... csipkés 
kombinét". Rövidesen a Fővárosi Gáz
művek Művelődési Központjának kö
zönsége, nyáron pedig aKapolcshoz 
kapcsolódó Művészetek Völgye és a Ba
laton környéke is megismerkedhet A 
vidám vállalkozóval. Szem nem marad 
szárazon ... 

(Stelzer Gábor - Vasárnapi Hírek) 
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Cipőjavítás 
KISS GÁBORNÉ 
Kapolcs 
Petőfi út 69. 

VÖLGYFUTÁR 
A kapolcsi és vigántpetendi 
önkormányzat és a 

Főszerkesztő : Márta István 
A szerkesztőség tagjai : 

Ez év márciusától a kapolcsiak kezdem énye
zésére német nyelv tanfo lyam indult Kapol
cson. Szándékuk szerint szere tnék a tanulást 
szeptembenöl fo ly tatni, így· az öszi tanfo
lyam végére számukra lehetövé válik az 
alapfokú nyelvvizsga le té te le . 
Ezú ton is szeretném kifejezni öszinte elisme
résemet a kapolcsi asszonyoknak (és Is tván
nak) hatalmas szorgalmukén és kitanásukén, 
amivel a munka és a család m ellett ta láltak 
idöt a ném et nyelv tanulására . 

Solymosi Antal 

A PESTALOZZI NYELVSTÚDiÓ 
N YÁRI AJÁNLATA: 

angol, német nyelvtan!olyamok! 

- Korrepetálás, pótvizsgára !elkészítés. 
Időtartam : 3 hét, heti 3x2 óra. 

- Nyelvi tábor általános és középiskolai diákoknak, 
szintentartás és fejlesztés az egyes témakörökhöz jól 
illeszth ető kirándulásokkal. Az elsajátított nyelvi anyag 
életben történő begyakorlásával, felhasználásával. 
I dő tartam: 2 hét, napi 3 óra 

- Nyelvvizsgára felkészítés. 
Időtartam: 3 hét, napi 3 órában. 

További információ : 
PESTALOZZI STÚDiÓ 

Tapolca, Juhász Gy. u. 47. N3 . • Telefon : 06-
60/394-213 

A Pestalozzi Stúdió 
a Kapolcsi Művészeti Napok 

hivatalos tolmácsa és fordítója, 

E számunkban található rajzokat a 
Kapolcs-Taliándörögdi Általános Iskola 

tanulói készítették. 

Szerkesztőség : Szedés, tördelés: 

Kapolcsi Kulturális és 
Természetvédelmi Egylet 
információs, közéleti , időszakos lapja 

Győrffy Sándor főszerkesztő-helyettes 
Horváth Jenő , Márvány Gyuláné 
Nemoda István 

Kapolcs, Faluház 
8294 Kapolcs, Pf. 11. 
Tel. : 06-87-337-029 
Nyomja: 

INTERA Rt. 
és 
Győrffy Sándor 

Készült a Nemzeti Kulturális Alap , 
a Pannon GSM és 

Veszprémi Nyomda Kft. Grafika: 
Kapolcs Dózsa Tamás 

az INTERA Rt. támogatásával. 
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