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ALKALMABOL 

A Völgyfutár ezen különszámával szeretnénk adózni. 
Kapolcs és a kortársak nevében szeretettel. Czilinéni is! 



Sztárok utcája 
Kapolesun 

A Művészetek-völgyi Természet- és Sztárvédő Egylet javaslatára 
Kapolcs Város Kormányzója úgy döntött. hogy érdemei elismeréseként 
egy kétkezes halivúdi-mintájú tenyérlenyomat megörökítésére kéri 
fel a 100. születésnapjátünneplőKiskapolcsí F. Hobo bácsita közismert 
bluesnagypapát.A:zeseményrevalószínülegmégezenahétenpénteken 
Hobo bácsi sz okásos kocsmalátogatásí napján sor kerülhet. J ól tájékozott 
források szerint a lenyomatot a Sztárok utcájában közvetlenül a 
csupakisbetűs mártapista és a csupanagybetűs GALKÓBALÁZS után 
helyeznék el. amennyiben a radiesztéziaí vizsgálatok alkalmasnak 
találják a helyszínt. Abenyomási ceremóniát buli jellegű aggzenész 
találkozó követi a városi "Csígaház"-ban. 

Csókolom Hobo bácsi 
Sörömmel vettem tudomásul . hogy ez a rovat immáron ötven 

éves. Pontosan ötven éve egy derűs téli napon indította útjára itt a 
Völgyfutár hasábjain drágajá Czilí nénink az Old King Stone Pub 
akkori vezetője. hogy e rovatban rögzítse Hobo bácsinak az itaikultúra 
fejlesztése érdekében tett bátor erőfeszítéseit. Remélem. hogy ez a 
rovat még sokáig fennmaradhat hiszen Hobo bácsi ma is jóegészségnek 
örvend és rendkívül aktívan dolgozik az oly sokat szidott magyar 
kocsmakultúra rangjának emeléséért A:z elmúlt héten megalapította 
az "Erőszakmentes kocsmai verekedésért" mozgalmat. majd a "Nők 
helye a kocsmában" címmel előadássorozatot tartott a kapolcsi 
egyetemen. l 00. születésnapján sok szeretettel köszöntjük és kíván unk 
neki: BLÚZT. KOCSMÁT. EGÉSZSÉGET .. . 

(C. Ilike pub-hostess) 
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Tolól1ajtó 
Matahari szeress belém 
Én vagyok a kapolcsi rém, 
Csak járom az erdőt. 
Vadakat teszek. 
Hashajtán vagyok. 
Segítsetek! 

... Egy lucskos téli napon BO DEREK 
elcsúszott a kapolcsi utcán, majd sárral és 
jégkristályokkal szennyezett ruhácskájában 
belépett a kocsmába. Már ta Pista rá is kérdezett: 
-Mi ez rajtad? Földes hó, Bo? 

Kapolcsi hír-chippsek 
Meglett 

Pöttyös b l úzt 
találtak Kapolesan a 
"Woodstock" 
fes zt iválme zőre 

vezető 52. utcában . 
A blúz átvehető a 
fes z tiváliroda 
teherportáján. 

Tetőzés 

Új műsort készít 
GALKÓBALÁZS . A 
népszení Bali bácsi új 
háztető-showjában a 
25 emeletes kapolcsi 
Városháza tetőgerin 

eén hegedűjével és 
bali táncosnőkkel 
egyensúlyoz. 

Kutyabőr 

A Gyepmesteri 
Hivatal tájékozta
tása szerin t az idén 
a kopasz kutya 
védelmére 
alapítvány jött létre 
a Vidal Sasson és a 
PistaBank 
támogatásávaL 



Rádlódport 
a l 00 esztendis 

Bobo bácsival 
VF: "Az első lány azt mondta: a fára mássz, ne rám. Ó sem 

vette észre, hogy l 00 éves vagyok. .. " sz ól az idézet az I Love You 
Kapolcs IX. cím ű multimédia korongodróL Tényleg nem látszik 
rajtad a kor! 

Hobo: Korok. A gyomrom. Korörvendő vagyok! 
VF : NagyívűKapolcsendklopédiádeleddigkilencgigantikus 

fejezetből áll. Tervezel-e folytatást? 
Hobo: Nem. 
VF: hm ... 
Hobo: Nem, mivel most kezdtem bele egy nagyobb lélek-zet 

felvételébe . 16 korongnyira tervezzük az I Love You Taliándörögd 
címet viselő kűrt. 

VF: Miért éppen Taliándörögd? 
Hobo: Több, mint ötven éve szeretnék házat vásárolni 

Kapolcson. Az idén végre sikerült vennem egyet . De 
Taliándörögdön . C sin os kis ház, bár a parabola an tennák min tha 
túl nagyok lennének rajta. Régen űrállomás lehetett. 

VF : Reméljük. azért nem felejted el Kapolcsot.. . (a riporter 
hangja elesuklik sírni kezd . Zene.) 

Készült CsóromCitybcn a MagtárStúdióban 
szcrkesz tőriporter : Jack apó 
fele lőtlen ki adó: Hatvan y apó 
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