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Képemlékű 
, 

nyar 
A M"vészetek Völgyében, a Falubázban bere11dezett il1f07'-
1Ilációs központban bangzottak el ezek a stáb mondások, 
Aztán gylijtelli kezdtjik öket, A fesztivál végére te/eh,t1lk 
ve/ük a könyvtárat, Ugy kezdödött, bogy valnki felkiáltott: 
Aki 11láS1lnk szólás - l/lOlldások könyve, S így folytatódott: 

Ha dugig lett \"üIna a temp
lom, akkor sem zongorázott 
volna szebben. 

(N/arton ISrJfll1Ué 
polgármester; Vigdndpetwd) 

Az a l.mnra szerencséjük, hogy 
ilyen jók, ~iilönben egy fillért 
sem kapnának. 

(Hegediis Mik/óS11é, 
gazdasági igazgató) 

Vörös Robert két posniónn között 

Olyan nincs, hogy a kö
zönség kezét elengedjük. 

(Márta István} 

~ol sört áruLnak, o tt részeg 
IS van. 

(Bogdán Máriaso) 

J aj' G yerekek! J ön a fax, 
menel'Üljünk! 

Gyönyörűen bemákol és 
nincs kedve randalírozni. 

(Hoff","r Tib., ) 

semmi jót nem 

(Né1lletb Zsófia) 

Afolókotlnklerné Pallogi Anikó készitetle 
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TISZTELT OLVASOK! 
Lassan az év végéhez érkezünk. 
Cs igánk az idén - úgy látsz ik -
"megtáltosodott" ... Márciustól fo
lyamatosan készítettük elő Anikó
val , Balázzsal , Györffy Sanyival , 
majd később Horváth Jenövei, 
Hoffner Tibivel és a többiekkel a 
Művészetek Völgyét . Ezzel párhu
zamosan " rohammunkával " tetö 
alá hoztuk a kovácsmühelyt is. A 
múzeumot a júl ius 7-j megnyitása 

óta - ifj. Habsburg György nyitot
ta meg - több mint kétezren ke
resték fel. Ez - nem kis részben -
köszönhető a két nagyon lelkes 
"tártatvezetőnek" is: Szentgyörgyi 
Emesének és Szabó Jánosnénak. 

Mint az előző években, most is 
elkéstünk a kiadványok előkészí
tésével, de hála a kapolcsi nyom
da szívlélek dolgozóinak és Szaf
ner Editnek, azért ezeket is sike-

rült még idejében megjelentetn i. 
Sok és megerőltetö volt a 17 nap, 
de - úgy gondolom - mindenki
nek csurrant-cseppent az é lmé
nyekböl. Hosszú évekre való be
széd- és pletykatémák születtek, 
de nem megvetendő a közel há
rom hét anyagi haszna sem. A kö
vetkező oldalakon idézzük fel hát 
a nyarat, közös emlékeinket . Az 
egyre sokasodó vö lgybarátaink-

Egy hónap falun 
HOGY NlIT HOZ A JÖVÖ EV? 

Sokan érdeklődnek a jÖ\'Ó évet vendégeket Kapolcson és Dö
rögdön: l-l színházi előadás, 
koncert. balett a teljes infrast
ruktúrával rendelkező (világo
sítás, hangosítás) MI Színpa
don - ez a volt .Mezred.:y-ma-

Zárójelben. 

~~ez~ő~7~'en ~~~e~~;!~rai~:~ 
vázlatosak az elképzeléseink. A 
Napok \·égleges szerkezete va 
lószínúle?" csak 1996. február
jában-marciusában alakul 
majd kl. Immár több éves ta
pasztalat, hop)' a biztos pénz, 

I ~:r k:sfsá~Y~~i~:~k_ e~~~::~ási~ 
van még az infláció, az általá
nos közérzet, a meghívandó 
produkciók elkészülésének bi
zonytalansága - képtelenek 
vagyunk előre tervezni. 

A bizonytalanságnak azonban 

I~~t:tf:er~~~\~;;~~~'~~~~~:;r~~ 
fi" nyári rendezvényekkel, mi nJ

dunk rögtönözni, rugalmasak 
lenni.(Lásd a szenegáli együ ttes 

~~n h;~lle'~~~e~~~!~" ~~~~~~~ 
nénk défutánonfént. Július 21. 
után szinte csak hétvégi prog
ramokat kínálnánk egészen au
guszrus 20-ig. De bizonyos ki
állításokat és a Kovácsműhely 
Múzeumot egész nyáron nyitva 
tartanánk. 

g}'X~~:t~I~~Iű3gz~~e~s~~I~~ 

A fesztivál a jövőben szerve-

~:I~kt~! ~~~i; !~ifa1~~~kf~~t~~ 
csolódását, érdekeltségi rend
szerét, hiszen e$)'l"e nagyobb a 
bevételi lehetosée:, de ezzel 
nem egyenes arányban nő az 
infrastrukturális fejfesztés - vé-

~~~/t ae~i~~lt:t t~f~:~'gé~~~'be~; 
már nem tud vállalni. 

kat és völgyünk lakóival pedig új
ra fogjunk neki, tervezzünk, ál
modjunk ... 

Kellemes karácsonyt és boldog 

új évet kíván önök~~:RTA ISTVÁN 

föbb szerkesztő 

Ui: Köszönjük karácsony(i) Ku
rír Áginak és munkatársainak e 
szám megjelenését! 

fell~:~.) 1996-ra. Szereménk 
valamilven módon bevonni kis 
mű\'észeti cijegységiinkbe Mo
nostorapátit is. A fesztivál mag
ját rövidebbre tervezzük. mint 
a ta\'alyit. Az Öt településre el
képzelt műsorok 1996. július 
II-én kezdódnének és 21-ig 
tartanának. (ll nap) Viszont 
ezt megelőzően már június 28-

"ülne, és magába fog~alja majd 
a Monostorapátiban rendezen
dő ötÖS (közös) falunapot is. Az 
egész nyárra széthúzott prog
ram hatékonyabban segítené a 
speciális (művészeti) falusi nJ

rizmus beindítását, munka- és 
bevételi lehetősé~eket teremtve 
a Völ$}' polgáramak és az ön
konnanyzatoknak egyaránt. 

A Kapolcsi Kulturáli s és 
Természetvédelmi Egylet is, 
mint a Művészetek Völgye 
programsorozat lebonyolítója 
megújul. Szeretnénk, ha a mi 
munkánk is szervezettebben 
menne, ha a mostaninál lénye
gesen többen végeznének a~tív 
munká~ az Egyletben. Ugy 
gondoljuk, hogy meg-növeke
den lehetőségeink miatt szer
vezeti struktúránkon is változ
tatni kell. (felelős gazdasági ve-

~~~~~~n~tn2!th:é:t~r~:;~ 

Marta Istvant megiutolmozták a Müvénetek Vö.Igye véget!. 
Mar csak azért is, hogy kibirta. Képünkön Szurdi Eva a méns 
ki tüntetéssel 

~~~gr~S~~J:rér~~dná~~eb~ 

A fenti elképze lést - mielőtt 

:~~~f~~:~,~t~~ff~z~e~{~~ 
sze rvezetekkel. Szeretnénk 

f;t:~~:t t~~~li:s~~ofi:I~I~ 
lalkomi szándékozókat tájékoz
tatnánk a lehetőségekről. 

ző települések lakó i közül is 
lennének tagjaink, sőt vezető-

sé~~zgö~k ~s;dekeink "kötelez
nek", hogy a régió, a Völgy la
kóiva l együtt, közösen dolgoz-
zunk, gondolko~zunk. , 

,vlARTA [STV AN 

Június Július 
28 ,. 30 , , 3 4 5 6 7 8 II 10 11 12 13 14 15 111i 11 18 111 20 21 2 2 23 24 25 2fi 27 28 2.30 

P. ko V. P. k~V. P. k . V. P. ko V. P. ko V. 

Kapolcs + I ++11 I I I I I l-+ I I I I 

Dörögd 1+ I 1++ I I I I + I I I I I I 

Petend I I I I I I I I 
Pula III I I I I I I I I I I 

Apáti II I I I I I I I I II I I I 

..~ '[&elLenres 
.. lUtrú(sontli 

ünnepeket 
Augusztus 

11 2 3 1 .. 156 7 8 1. 10111213 14 15 1fi 17 18 1. 20 

Ip. Sa. v. Ip·ls.. Y. p.ls....! v. H. K . 

1++11 11++11 11++++ 
1++11 II~II 11++++ 
II III III II 111111· 
II III III I I I 1111· 
1I11I I1111 II111 • 



--VÖlgyfutár----

Vii 
( PULA-KAPOLCS-TALIÁNDÖRÖGD-VIGÁNTPETEND I 
Kedves Barátunk! 

1995. július 7-23. között nem várt sikerrel zártuk 
a Kapolcsi Napok folytatásaként megszületett 
Művészetek Völgye rendezvény-sorozarunkat. 

Az alábbiakban közölt száraz statisztikai adatok 
közel sem mutatják azt a lelkes és szív'Oel teli 
munkát, amelyet a 4 kicsiny te lepülés lakói, ön
kormányzata i, civil szervezetei és a fellépó művé
szek, bará tok, "önkéntes támoga tók", kül önböző 
generációk képviselői nyújtottak a fesztivál sikeres 
lebonyoütásához. 

A "Völgy" hatása a térségre még csak vázlatosan 
mérhető fel, de az elindítotr és folyamatossá vált kul
turális, szociológiai, biwnyos fokig gazdaságélénkító 
- a magas politikától független - I...-üJÖnÖs "álmunk" 
megteremtésének pozitív modell-értéke vitathatatlan. 
A sajtó, az elekrronil.:us médiák híradásai, levelezé
sünk, telefonhídsaink bizonyítják, hogy a MŰ\'észe
tek Völgye különleges helyet "h'on ki maganak a ma
gyarországi nyári fesztidlok közön, sőt nemzetközi 
mércével is egyedülállónak tekinthető. (Svájci, német, 
holland, amerikai publikációk, megkeresések.) 

Kiadásaink, bevéte leink az elképzeltek sze rint 
alaL:ultak, SŐt némi megtakarított pénzösszeget is 
rudrunk "képezni". 

Tervezett céljainkat nagyrészt megvalósítottuk: 
- a spontaneitás, rugal masság, rögtönzés meg-

tartása 
- magas művészi színvonal 
- a Völgy "kinyitása" 
- a Völgy befogadókészségének fokozása 
- a Völgy emberi, természeti, tárgyi értékei-

nek megóvása, "felmutatása", bevonása a rendez
vénvsorozatba 

...: a L:ultúra "helybehozása" 
- a helyi kezdeményezések felkarolása 
- a l..-ül ÖnbÖzŐ művészeti folvamatok (stllusok, 

műfajok) lehetőség szerinti bemutatása (tradício
nálistól az experimentálisig) 

- részleges munkahelyte remtés, gazdaságélén
kItó hatás 

- a speciális "művészeti'" rurizmus, idegenfor
galom alapjainak megte remtése 

- egyedi, önkormányzati, kistérségi és civil 
szervezeti bevételek fokozása 

- modellteremtés, modellérték, a tapasztalatok 
fo lyamatos dol..-umentálása, átadása igények szerin( 

- a megtakarított pénzekbó1 szociális, helyi 
inrrastrukrurális ten'ek és egyéb projektek finan 
szírozása. 

A fesztivá l lebonyolítója a Kapolcsi Kulrurális 
és Tennészedvédelmi Eg}'let volt. 

I. FÚBB TÁMOGATÓINK 

Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
Pro H elvetia Ostl\·Vest Alapít'dny 
Pannon GSNl 
MTi\'I Kom munikációs Kft. 
OIH 
Művészeti és Szabadműve lódési Alapítvány 
Független Magyar Mű\'észeti Alapítvány 
Veszprém J\!Ieg}'ei O nkormányzat 
Soros Ala,pítvány 

Sorbon idlás a kultúráért 

a 4 te lepülés polgármesteri hivatalai , a tele
pülések polgárai civil szervezetei, egyéni tá mo
gatók stb. 

Il. RÉSZTVEVÚ TELEPÜLÉSEK 

Kapolcs 
Vigántpetend 
Taliándörögd 
Pula 
összlakosság száma: 1700 lélek 

m. A 17 NAPOS FESZTIV ÁLRA 
I.ÁT OGATÓK SZ'\MA 

kb. !8 OOO fő 
(a 4 település lakói ingyen látogathatták a prog

ramokat, ők nem szerepelnek a fenti számban.) 

IV. A RE1'.'DEZÚSÉG 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

Művészeti vezető: Márta István zeneszerző 
Két vezető munkatárs: Inklerné Pallagi Anikó; 

Galkó Balázs 
- négy település polgannesterei és civil szen'ezetei 
- Magtá rsnidió (petend) 
- Pajta Diákranya Alapitvány (petend) 
- Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 

Egylet (Kapolcs) 
- Vendégváró Eg}'let (Kapolcs) 
- Kapolcsi-Petendi Művészeti Napok Alapítvány 
- Völgyfutár (kistérségi újság) 
- Egyházak (evangélikus, katoliJ..;us) képviselői 
- gazdasági vezető (+ 1 fő) 
- világosítók (3 fő) 
- hangosítók (4 fő) 
- színpadmeste r (+2 fő) 
- Központi lnfonnációs l roda (4 fő) 

- kiállítások őrzése: helyi nyugdíjasok, illetve 
munkanélküliek 

- információs központok és jegyszedés: helyi 
fiatalok 

- forgalomidnyitás, éjjeli őrség, egyéb: helyi 
lakosok, 

- tereprendezés, falutakarítások stb.: helyi lakosok. 

V. PROGR~"10K 

144 egyéni, illetve csoportos közreműködő 
(l!OOfő!) 

132 k.iilönböző műfajban, előadásban 

Előadók Előadások 
száma 

(CSOPOrtOS, egyénj) 
l. komolyzene 23 25 
2. színház 14 19 
J. folk !8 ) 
~.ifjú~áf 8 18 
). "lllas zene 20 28 
6. perfomlance 2 .2 
7. mozgásmű"észet.2 3 
8. kiállítások 37 39(!!!) 
9. egyéb események 10 10 
(játszóház, \'éradás stb,) 
összesen: 144 132 

VI. HEI.YSZÍJ','EK 

A négy település és környéke, zárt és n)'itott -
szabadtéri - helvszínek 

Összesen: 

. helyszínek száma 
. 21 

8 
1-1 
-I 

-17 
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"9.95. JÚLIUS 7-23. • VÁZLATOS ÖSSZEFOGLALAS ) 
Foob helyszíneink a teljesség igénye nélkül: 
Klastrom Színpad, Lövölde tér, Gásrya SéJány, 

Csigaház, Operaudvar, Malomsziget Színpad, Ujka
palcs Ga léria, KastéJygaléria, Zugszínpad, Szaller
malom, Tóken, Széna tér, Lösz-színpad, 5 templom 
(evangélikus és katolikus), Plébánia Galéria,. Bluz 
Udvar, Szpumyik, Kocsmaszín, Focipálya, Ovoda
kert, Udvarház, utcák, te rek stb. 

VII. INFRi\STR,UKTÚRA-FJ;:JLESZTÉS. 
ERTEKTEREMTES 

- önerőbóllétrehozon XVIII. századi kovácsmű-
hely múzeum átadása(Kapolcs) 

- l db mobil 80 nm-cs színpad átadása, 
- Gástya Színpad kia lakítása, 
- galériák, kiállítóhelységek meszelése, infra-

struknlrfilis fejlesztés, 
- Kapolcs község történetének megjelentetése 
- Szabó Jánosné verseinek (Ka polcs) megje-

lentetése, 
- dokumentációk archiválása, 
- újvidéki gyerekek nyaraltatásához. való hoz-

zájárulás. 

IX. KIADVÁNYOK 

15 féle kiadvány megjelentetése 30 OOO példányban 
(a teljesség igénye nélkül): 
- Pannon-Völgyfutár-Kurír (feszriválújság) 
- Szabó Jánosné: Kapolcsi versek (exkluzív, szá-

mOlOtt, dedikált kötet) 
- Kapolcs története (70 oldalas könyv), 
- Kapolcs, Dörögd, Pula (3 nyelven tájékoztatók), 
- Műsorfüzet (64 oldal), 
- Művészetek Völgye (egyedi kivitelű térkép), 

- múzeumi ismerteto füzet 
- parkolótérkép, jegyek, levelezőlapok stb. 

x. A BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA 

me~~~ite~i:~~~Fo~ek~~~t~5 o::~~~t~késferel~rek~!r~~ 
arányosan. Az összeg felhasználásáról szabadon 
dönthemek, lehetőleg infrastrukrurális beruházás ra 
ajánljuk felhasználni. 

2. A jegybevételböl és a kiadványokból befolyt 

~s;;:R:~Ő~!é~ ká:z:íő ih!l;infiáa~~~t~:~~ánkt~~~ :!a~ 
bad felhasználásra. 

3. A Művészetek Völgye-rendezvénysorozat kap-
csán anyagi támogatást kaptak: 

- Kapolcsi Tűzoltóegylet 
- Nagyvázsonyi Zeneiskola 
• Nagycsaládosok Egyesülete (ajándékok újvidéki 

gye rekeknek) 
- Kapolcsi Ifjúsági Színjátszókör 
- auguszrusi hár~as Falunap 
- német illetve angol nyelvoktatás (Kapolcs-

Dörögd) 
- evangélikus és katolikus egyház 
- Kapolcsi Nyugdíjas Klub rendezvényei 
- Taliándörögd (nyomtató számítógéphez) 
- szociálisan rászorultak Kapolcson 
4. Az Egylet kifizetett olyan munkákat, ame-

!reez~;éé~:,I~~:~lt~~t~~~~t:l~a~:~~;~:á~JI:~fb:~~ 
Ezért ezekre az önkormányzawknak nem kell 
pénzt kiadni : 

- Gástya-árok tereprendezése (Szentivánéji 
álomhoz) 

- Petendi brossura újranyomása 

Számítások o Müvészetek Völgye végén 

- Petendi plébánia udvarán felállított vi lJanyosz-
lop és vezetékáthelyezés 

- körúti tábla kihe lyezése (Kapolcs) 
- Kapolcsi Kovácsműhely Múzeum berendezése 
5. Az 1996-os Művészetek Völgye megrendezésé-

ig hozzájárulunk még: 
- a Kapolcsi Ifjúsági Klub felállításához 
- a kapolcsi ravatalozó felújításához 
- a Völgyfutár címú újság 5 számának megjelen-

retéséhez 
- karácsonyi gyermekakciókhoz 
- decemberi ,.Művészetek Völgye a Merlin Szín-

házban" című gálaest kiadása ihoz 
- a Kovácsműhelv Múzeum fenntartásához és 

nyitvatanásához . 
- az 1996-os Művészetek Völgye önálló irodahe-

lyiségének kialakításához, felszereléséhez 
- a monostorapáti kiadvány megjelenretéséhez 
- egyleti könyvelő alkalmazásához 
- egyle ti titkár alkalmazásához 
- Taliándörögd története CÍmű könyv kiadásához 

x. A MÚVÉSZÉTEK VÖLGYE 
MÉDIUMOKBAN VALÓ MEGJELENÉSE 

10 Tv-műsor (pl. Stúdió '95, Napközi, Tízórai, 
kábeltévék stb.) 

18 Rádióműsor (p l. Krónika, délutáni és éjjeli 

mŰ;~Úf;á~~iUce~i ~!~~~;~~~Zágos és a regionális la-
pokban 

me~~ef~I~' ~~~~t, Fe~~~:~~~~~;áa~n~~ al~~on~~~~ 
Völgyfutár-Kurír) 

XI. HELYI KULTqRÁLIS MEGJELENÉS 
A FESZTIVAL IDEJE AIATT 

Dörögdi Asszonykórus, Ka polcsi Színjátszókör, 
Monostorapári iskola zenés eJÓa.dása, helyi iskolá-

~;~c~~e~~!~tnt~s~~~~~sa~~t~Prfc;n~~~~ii): 
evangélikus tiszteletes (Kiss János) béJyegkiál1Ítá
sa, Magtársníqió építészeti-grafikai kiállítása (Pe
tend), Szurdi Eva keramikus kiállításai, "Talpalat
nyi fűld" meghatározhatatlan műfajú földárverés, 
XVIII. századi kovácsműhely és lakószoba (múze
um - Kapolcs) 

XII. SEGÍTÖlJ'IK. VENDÉGEINK, 
AKIK POLITIKAI ÉS E,GYÉB .. TÁJIDEGEN" 

BATYUlKAT HATRAHAGYVA 
MEGLÁTOGATTAKBENNÜNKET 

A fesztivá l védnöke volt: Kocsis Zoltán zongora
művész 

Váratlanul idevetód tek mint magánemberek: 
Göncz Arpád köztársasági elnök, Petrovics Emil, 
Farkasházy T ivadar, Esterházy Péter, Schagrin 

[i~~t~: ::~;~!e~~!:bÓ ~~:;;áás~ gr~~fa~ ~:~~ 
dor, Magyar Bálint, Hodosán Róza, Török And
rás, Koncz Zsuzsa, Baja Ferenc, Suchmann Ta
más, Princz Gábor, Tordy Géza és számos vezető 
mŰvészbarárunk. 

MÁRTA ISTVÁN 
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Irás a vége 
Olyan még soha nem volt velem, 
hogy valaki rám parancsolt volna, 

~~fb:kjatözl~sz~n bTr°sí~~~!t~ 
megjelentek itt-ott - azért nem 
tartottam magam írónak. Látom 
már, nem is leszek, annyiszor áll
tam már föl e két sor alatt az író
gép mellől , de föladatom van, 
tel}csítencf!1 kell. Csak valahogy 
mas az a foladat, amit kiadnak az 
embernek, s más az, amit maga 
vállal. Mert filmrendező sem va
gyok - és még mennyi minden 

~lhl ;'P~:F;kftemJ~b~:6a~~ 
~t7i~~~~~é:~~~{ i~er::~nf~l 
met csinálni abból, amit a nyáron 
a Völwben fölvcttcm. (Pedig 
operator sem vagyok). De azért 
ott ugrál, vagy -fassan lépeget, 
e lőre vagy vissza rpindenki, aki 
ott volt a nyáron . Es jó, nagyon 
jó föl idézni a történteket, emlé
kezni arra, ami volt, megá llapíta
ni a képet, és nézni, ki IS jön Ott 
gyerekevel a karján Dörögdön a 
Klastrom felé , ki is magyarázza a 
kapolcsi Faluház udvarán kézzel
lá5bal két, szemmel lá thatóan 
idegen fiata lembernek, hogy 

~~~rr~n1~~ ;;~~Tp~l~dGafér:! 
e lőtt ... Es valójában ők sem azok 
ezen a filmen, akik, hanem má
sok, mert lám, mi mindenhez ért 
az ember, ha nem a bizonyítványt 
kérik először tőle, hanem csak a~t 

cl~~i11:~ n:ki'k~~~~y6:~áldbfI~ 
Krisztián kedves-szemtelen arca, 
mosolya, és eszembe jut, h0$l' 
amikor a nyáron a Völgyben Iró 
voltam, és azt írtam, hogy a 
Krisztián maj d - remélem -
valamikor varázsló lesz, ő azt 
mondta - miu tán olvasta az új
ságban: - Balázs, én nem varázs
ló akarok lenni, hanem úté pítő 
munkás. Es én akkor nem mond
tam el neki - és lehet, ezért írok 
most -, hogy az nem úgy van, 
hogy az emDer kimondja, mi akar 

Gallu; Balózs most ablakon keresztül flgyeh a virtuóhs vmösógat 

lenni és az lesz, hanem úgy, hoW 
az ember egyszerre minden, es 
azt használja magából, amire ép-

~~tni:z[~1~[~3;;a~~~~r:~I~~~z~~ 
. ~~~~n~n~áWr3l~1 ~d~ ~~~!~~l 
neki - és lehet, hogy ezért is 

~a~: ~:~t a-l c~~rer a~g~~~ v~~ 
nem cigány, hanem az ember 

~tinadfi~~~s~~7c~ ~~te~~~~:k 
hát én olyan vapok most, mint 

h~~h~ :k~~:~~'há~arejö~n~~~~ 
a képen a templomba, ha akarom 
nem, és Y9GY engedem, hogy le-

~~O~~~g~~,a v~~~~~ É~~~~~~~ 
j;::efe~~~~iran~~~~!~k~aMá~~:~ 
Pálnak, Lois Vihornak, a Cotton 
Club Singer's-nek, H obónak, a 
Kapolcsi M esterda lnoknak, a 
Szentivánéji álomnak - Tordy 
Géza ma is dühös rám, hogy nem 
engedtem előre be -" nevemet a 
Sá ri bírón, Hrabal PAB-színházi 
előadásán , meg a magyar iroda-

lom legszebb versein és a Vidám 
vállaikozón mé~ ringhat is a ze
nére, dúdolhaqa azokat a giccs-

~~1eé:~~ie1so~:1~he~y~t~et~~í~~i 
hangversenyeken , meg a kiáll ítá
sokon és csak most, itt a monitor 

~~~t~ 1~~á~;,0Wo mi ~i~~~d;~~ 
csinál t o lyat, am~ez azt hitte, 
nem ért. Ahogy én sem értek az 
íráshoz, nem a fényképezéshez és 
nem a rendezéshez, de csinálom, 
mert csiná lhatom, mert az ember 
annyi féle és ez jó, hogy sok is 
meg kevés is, és hogy tulajdon
képpen csak a helyzetet kell meg
teremteni hozzá és mindez kide
rül róla. 

ma~~~1i~bdó1n ~:~ ~al~iko~~r. 
~it~~, ;iMe;n~te~n~ ~~~~~~Jk 
a j övő nyarat. 

ha~~'t~~!r~e~~~d'n~~~:c~ai~ 
úté pítő munkás meg varázsló 
vagy, de tűzoltó, katona, vadakat 
tere lő juhász. , , 

GALKO BALAZS 

GÖfta Árpád és felesége többször is ellátogattak a Yöigybe; ígérték. jövőre is eljönnek. 

Visszhangok 
P~I:~~!~~~~\aY1~%~ö~dné~e~:~K:I~;~e~aJ 
~:ZsB~ndea~e~t:~(,. valóban nagy ötlet, végre 

(Strausz László - Magyar Narancs) 

"M egható volt látni , m ilye n baráti szá lak 
szövődtek az itteni települések lakói és a fő
városból érkezettek között. Mondhatni , ez 

e!~~a~~~kú~i~:~~ f~li:a~~t. ~:~~ö~s j~:~ 
~~~~~ü~~rríe~~~e:a~nk~" köze a politiká-

(Márta István nyilatkozota 
Varsányi Gyu/dnak - NépSZllbadság) 

,,- Vö lgy! - kiáltotta felesége kerámia-ár
bockosarából Márta Pista, és a kapolcsiak ha
marosan megrudták, fel lettek fedezve . 

(Fnrkasházy Tivadar - Hócipo) 

"A Magtár Stúdióban alkotó építészek, gra
fikusok és iparművészek mentői, őrzői a né
pi építészeti kultúrának, ám egyben megho
nosítói kívánnak lenn i a számítógépekre 
alapozott műveltségnek is." 

(juhász - Magyar N emzet) 

"Van, aki bélyeget gyűjt, van aki csigát. M árta 
István embereket. " 

(Karácsony Agnes - IVtrír) 

"Ez tulajdonképpen nem is fesztivál volt, hanem 

kft :~~lnhé~~em~lrndo::7ttia~tél~~ltdka~~I~~ 
togatók számára életfo rmává vált. Az egész 

OIYa;v~':;;~nJélfs~!r:~ti~US&A1~~a~:~g) 
"Kapolcs fogalom lett és különben is illik ott 
lenni. Leugrani a városból és rusztikus körül
mények között l..lJltúrát és sört fogyasztani . 
Márta István zeneszerző és ba ráta i zseniá lis 

fa~~~e_fel~~d~~~aivI:~~~ ~~é~;1~~~~< ~~n~~~ 
emberek ezreit l ecsalo~atni." 

(Dési J ános - Magyar Hírlap) 

"Új tájegység nevét kell képzeletben hazánk tér
képére írnunk. A Művészetek Völgyéről van szó." 

(P Z. - Bükk) 
-----

"Érdemes ellátogatni többször egy napra, vagy 
egyszer több napra a Művészetek Völgyébe." 

(Bácskai Júlia - Pesti Mllsor) 
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Kovács Múzeumház-avatás 

Kapolcson 

Régen, a királyok hintóva] jártak, 
Nem volt még akkor autó. 
Négy lovat fogtak akkor ahintóhoz, 
Ostorral hajtva vágtatott a Pej kó. 
Volt munkája a kovács mesternek, 
Nem lustálkodott a fújta tó. 

Jó visszamenni a gyökerekhez 
Hogyan patkolt lovat a kovács. 
Habsburg-király unokája köszöntött, 
T::Jangzott beszéde az udvaron át. 
Üröm volt hallani : milyen fontosak 

a gyökerek. 
Ezek a dolgok erősítik a történelmet. 

Eszrerkének kicsi, füstös konyhája 
Látom még a tűzhelyt, pattogott a lángja . 
Ott sütötte a sok krumplis pogácsát, 

~~e~:~~r~[~á;I~:~;~nlel;e~~~:1t~tált . 
Jó volt Jámi a régi szobát, 
Kinézni a dörögdi útra, a kicsi ablakon át. 

Csertán Károlyné 
Veszprém, 1995 . július 7 . 

•• 
Osszeko vá csolódfak 
A Művészetek Völgyében 
1500-an keresték fól a ka
polcsi kovácsműhelyt. Az 
emlékkönyvbe a fesztivál 
ideje alatt 170-en írták le 
véleményüket a falu új mú
zeumárÓI. Az már egyértel
műen kiderült, hogy min
denki a maga szerencséjé
nek kovácsa. Vagy kovásza. 

1. Boldog vagyok, hogy sikerült a 
fedé l alatt megmenteni közös múl
tunk egy értékes darabkáját. , 

(Giincz Arpád) 
2. Örömmel néztem meg az egy

kori kovács lakóházát. Grarulálok az 
értékes emlékek őrzóinek. Sok sze
retettel: (Bálint György) 

3. N emcsak, hogy megcsodáiruk 
a gyönyörű múemléket, de ízesen 
megrajzolruk és festettük is. 

(WorkShop-csoport Ho/landiából és 
Nbnetorsuígból) 

4. H a nagy leszek, ilyen házban 
szeremék lakni. (Joó IVlti) 

5. Múltból újraéled a fa lu! Erde
mes folytatn i. Sok sikert kívánunk! 

(Timár Duó, Timár Ottóné -
DU1111IÍjván)S) 

6. Egyszeruen tök jó! 
(Huszár Dorottya) 

7. H a látná szegény Eszter néni , 
biztosan örülne neki (Nagy Livia) 

8. Itt jártam a papámmal és a ba
rámőjével. A papám el vol t ájulva a 
falutó l. már szinte értelmiséginek 
érezte magát, pedig nem az. Majd 
csak lesz. Nekem a műsorok tetszet
tek, főleg Hobo bácsi. (Sanyika) 

9. Még szerencse, hogy megma
radtak ilyen és ehh ez hason ló régi 
házak, így meg is mutathatjuk gyer
mekeinknek, hogy mi lyen helyen, 
házban nya ralrunk gyerekkonmkban. 
Köszönet érte azoknak, akik létre
hozták. (Ptinczd And1Wl - Budapest) 

10. Egy mai paraszt fejct hajt az 
öreg kovács előtt. (Hortobágyi Miklós) 

ll. Nagyon szép kis házikó, a 
bölcső édes, bi ztos nagy megértés
ben éltek ebben az eldugott kis fa
luban az emberek. 
(Veres Vikt6ria, Susal1na OS01'O; l\IlalmiJ) Sokan ma is beköltöznének 
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Völgyvillasz 
Július 7. péntek: Úristen, mit fog három nő csinál
ni, összezárva Kapolcson két hétig?! Jó, jó, dolgozni 
megyünk, de akkor is. Na mindegy, majd csak lesz 
valahogy. Nem vagyunk egymás konkurensei: egy 
újságíró-szerkesztő meg egy újságíró-korrektor meg 
egy fotóriporter-laboráns: Először is berendezzük a 
szerkesztóséget a ruzoltószertárban. Másodszor is 
teJe vagyunk ötletekkel, saját lapot csinálhatunk. 
Végre. Igaz. meglehetősen belterjes, a Művészetek 
Völgyében jelenik meg, de legalább közelebb érzik 
magukhoz az emberek. Családias, mint a völgy. 
O lyan lesz a munka, mint egy táborozás. Nagy bu
lik, meg minden. Megismerkedünk egy csomó em
berrel. Kár, hogy csak két hétig tart. De mi még egy 
évig is tartogaquk. Magunkban. 

Július 8. szombat: A fotólabort nem festették ki. 
Ráadásul egy férfivécében van, ahol iszonyú' a bűz. 
Szegény Szandra. A szerkesztőség is elég szegényes. 
De valamit dob rajta kívülről a Kurír-zászló. Bent 
azonban egy laptop, kés~b egy számítógép, nem mi 
visszük le, mi kapjuk ott. Elvezetes a fejetlenség. 

J úlius 9. vasárnap: Ennyi mindent nem lehet 
megírni!!! Ki sem látszunk a munkából. Nagyon iz
gulunk a premierunk miatt. 

J úlius 10. hétfő: Ez nem lehet igaz. A rendszer 
állandóan lefagy. Legalábbis. nálunk. Nem rudunk 
tördelni. Irány Budapest, a tördelőszerkesztő, Paulin 
Béla lakása, nem a szerkesztőség. Hajnali kettőkor 
kezdünk neki. Nagyon hosszú ez az éjszaka. , 

J úlius 12. szerda: Kész a lap! Gyönyörű. Es sze
retik!!! Sőt veszik is . 

éjjel. Mégsem bánja senki. Qgy érezzük, valami fon
tOsat, hasznosat csinálunk. Es ez így is van. Kész a 
második szám. 

Július 16. szombat: Az e l ső hétvége, amikor 
elengedhetjük végre magunkat és egymást. Ez már 
nagyon kellett. 

Július 17. hétfő : Vissza a munkába. A hajtás elle
nére remek a hangulat, jól érezzük magunkat, nincs 
honvágyunk, mindent írunk, csak képeslapokat nem. 

Július 18. kedd: Nagy kajálás a BanyaTanyán, 
szemben a szerkesztőséggel. Kis örömök teszik 
széppé a napot. 

Július 19. szerda: Már nincs sok há tra. Ma este 
ránk zuhan a Szentivánéji álom. Ez már az utOlsó 
lapszámba megy. Hála istennek! Vagy mégsem? 

Július 20. csütörtök: Most jöttem rá, hogy még 
nem is volrunk a Balatonnál. Be vagyunk zárva ebbe 
a völgybe. Végül is már mindegy. 

Július 21. péntek: Búcsúhangulat. A stábot fo
tózzuk a befejező Völgyfutár-Kurírba. Holnap me
gyünk haza. 

J úlius 22. szombat! Elhagyjuk a völgyet. Azért 
kár. Nem is rudom. Most, hogy túl vagyunk rajta, 
sajnáljuk. Nem volt ez olyan rossz. 

J úlius 14. péntek: Megint nem aludrunk egész Karócsony ÁgHS, Nagy Szilvia és Vára~ai Szandra 

J úlius 24. hétfő: Búcsúbuli. Itt van, aki számít és 
részt vett az eseményeken. Finom a kaja, jó a hangu
lat, csak az érzés szorító: ez az utolsó alkalom, hogy 
együtt vagyunk. Nehéz beszélni, lassan mindenki el
szivárog. Csa~. a "kemény mag" marad. Aztán elme
gyünk mi is. Olelések, könnyek: hiányozni fog ez a 
hely. Gyors szerkesztőségi értekezlet. Végkifej let: 
jövőre is itt leszünk. N. SZ. 

Ellünllelepülések nyomában 
A Művészetek Völgye községeirő1 

fu~~~eL~ l erpepk r;zeegn aZki~~á~~~~ 
alapján növekednek ismereteink 
Kapolcs, Taliándörögd, ViP,ántpe
tend és Pula történeti mult járól. 
Ritkán ndolunk azonban arra, 

~1~I:gt .. ., t~gbl~!r;lé~ _ 
tezett vi . 

~bl~ko~~!I~;~~!~akö:~~k~r~~~~ 
Ezek e~k legvitatottabbja Sárfő. A 
rudomany nem rud állást foglalni a 

:é~e~:á~d&:~ke~éll~cl:~:J~t~ 
nemesi falucska helyér<~1. Tapolca 
város vonzáskörzetében ( a volt ta
polcai járásban ) viszont csak Ka-

fill~:~~~ ~~~;efslr~tr~~t,e~áerf~féJ~ 
Sárféi források, Fölső Sárfé, Alsó 
Sárfé, Sárfői düló). 

D ent a hasonló nevű patak men
tén említett, ugyancsak a XVI. szá
zadban pusztává vált te lepü lés. A 

~ar~z~~á~ö~~~~~n afa;ral~~h~d~ 
környéken pedig ' edén~cserepekre. 

Bis;tu~áa~~~~Id~ t~~V2~~~r:. vi-
gántpetendi községhatárhoz közeli 
dű1ó neve őrzi. Annak idején a pan-

nonhalmi apátság birtoka volt, ké
sőbb Devecser várához tartozott, 
majd az Esterházy család birtoka lett. 
A hajdani település helyén a régészek 
xv. századi cserepeket találtak. 

Csergő faluja középkori település 

~l;!r~l~tét~:kné;zt:hl' ~é~:~n~t:~: 
Csergőtól északra, Zala és Veszprém 
megye határán terült el. Szintén a tö
rök időben vált lakatlanná. A régé
szek a falu helyén egy középkori 

te7~li:rnJö~~a~ fe~J:!~~ fj~lenle i 
külterületének ~e1eti részén vannK 

~~::k~ ~~nJ:~r~~~~~;=: ~z~ö~~r~í~ 
vak Taliándörögd keleti részére is ki-

~erié~~I~~elr~~1n~p~k!v~r~~ 
rü~tére helyezik Imárt és Csergőt.) 

Ráskó középkori fa lu a puszta-

t~~~!r:~íl;; ~ié~~~~t~e~nféké~ 
ma már csak az oklevelek és a fö ld
rajzi nevek őrzik. 

Dohos bizonyítottan Sáska hatá
rában volt, de Dabos néven u~an
csak előfordulnak helynek Taliandö-

rÖ~~~~~!~d mai határában lé

~~l:h~t p:~~~ih~r;é~ ~~r~~1Kld~lt 

BúcslÍVoc:sora a MűvéSIetek Völgyében 

P ulához tartozik a valamikori 
önálló község, Tálad. S település 
nyomai és templomának romjai bi
zonyossás-ként megtalálhatók ma is. 

A közepkorban a történe lmi Zala 
megye e keleti csücskében 14 falu lé-

~:t~t~d:~ ;Wa~i~t~!~óé;1e1~Jo~~~ 
rögdöt is beleszámítva. Mi maradt az 
eltűnt falvakból? Templomromok, 
használati tárgyak. De az emberi 
emlékezet megőrizte emléküket a 
ma is élő helynevekben. 

Még egy érdekesség. A Kinder-

~~~:~z~~~~thí~0(tg~5~b!~v:~gb~~= 
f~,tt~a~~~~~~gd~gy.~gf:fr~I~~%u~ 
község találkozási pontja. J~s alig 
néhány méternyire innen Ocs kö-

~~~~h~l~n~s:~i~~z~~ ~~kt~é~ 
helynévanyagában megtalálható. 

REMÉNYl ANTAL 
Pula polgármestere 
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MENNYDOROGD 
, A D6riJgdl-medence szelid fejlesztése: méreg nélkUlI 

A Dörögdi-medence Népfóiskola 1995-ben két tanfo
lyamot szervezett. Az okleveles biogazdák képzését, a 
Biokulníra Egyesülettel közösen tervezték meg. J anuár 
14-február fl. között húszórás tanfolyamon vettek 
részt az érdeklődók. A témák: a talaj védelme, biogaz
dálkodás, a szólő- és gyümölcstermesztés, a szelíd nö
vényvédelem, az állattartás és az értékesítés. Az előa
dók a Biokultúra Egyesület legjobb szakemberei vol
tak. A sorozat iránt nagy volt az érdeklődés, negyven
négyen tettek sikeres vizsgát az utolsó napon: 

Kapolcsról: Dobrocsi András, Farkas György, 
Török Tamás, Var~a Sándor, Varga Zsolt. 

Taliándörogdrol: Fazekas Miklós, Horváth Ist-

~t'L~Jt~t~~~fy,~~~~~sGl~ir.'lf~:á:o~{;;= 
la, Mészáros István, Mészáros Zoltán, Mohos Béla, 
Mohos József, Molnár Gyula, Puha MikJós, Szalai 
Gé?;a, Török Károly. 
Ocsről: Mészáros Ferenc és Szölössi Károlv. 
Puláról: Fischer József, Leitold István, Stei er

lein Attila. 
Vigán tpetendrol: Bujtor István, Futó J ózsef, 

GÖr(~ Rafael, Görög- Róbert, Marton Istvánné, 

Rü~ov~~~r'AY~fró~If.IB~~:;~~~g~, JA~os~~dről 1, 
Monostorapátiból 2, Szentantalfáról I és~zentbék
káláról l személy. 

A népfóiskola következő rendezvényét, a vendégvá
ró tanfolya mot főké nt asszonyok látogatták. Három 
szombaton át reggeltól délutánig sütöttünk, főztünk a 

~~á~~:~~~ln~:o~:ce~~~khí~~~~~~'seé:ebe~m~~~ :ö~d~é= 
gek és saláták vagdalása, ismeretlen zöld fűszerek kós
tolgatása, a szója ízesítése közben - míg a leves fcl
forn - a szelíd vendégvárásról hangwttak el tudniva
lók. "Szelíd" vendégeknek tartjuk azokat, akik főként a 
természeti értékek kedvéért bönnek egy-era táj ra, s 

bicTk1f~et~~~nr18h~:~nto~~g~l~aa~e~ ~ké~~~~~~~'~ 
fedezik fel a hely kincseit. Akik nem luxust vagy üres 
szórakozást keresnek szabadidejükben .. hanem figyel
müket a kulturális és természeti külbnlegességek, az 
emberek megismerésére szentelik. Ha vendégszobáink 

~bk:~I,le:l~et~::;:~~~~a~:~~:~~~~aS e~!t!s~z~lí~é~~~~ 
dég netalán húshagyó vegetáriánus életmódot követ, 
nos, vendélP'áró asszonyamk nem jönnek zavarba. Az 
egyik délelottön s~tkészítést is tanultunk. A népfőisko-

~n~,:~a~~~~~. J~~~!~a!/i~l:~~r:t~e~t '~kfóz-
Halászné Plaszkó Klárának és Bácsi Mariannak 

nemzetközi leves- és sa látarecep'tekért cserébe a he
lyi húshagyó ételek leírását kinalták: a dörögdi tócsi
et, smarmet. 

m:=~~íák~kíd~~;~ ::~~~~:tí!°k~~~~ekonzerv_ 
ből vagy 2 cső főtt kukorica morzsolva, l/2 liter tej, 
2 evők"imál olaj, l csipet só, liszt, pirospaprika. 

kuf~~i~~Ztí1:~: :~h~~k~fz~:7:~~:á~g:~ !e:~;e1~~~I~ 
forÍd~~~~ akadt vendég, aki a jóízű fogásokból jólla
kott: a Svájcban, Dornach-ban múködő Goethea
num és a Pagony Iroda nemzetközi konfe renciát 
szervezett Taliándörögdön a Dörögdi-medence 
életrajza és jövője címmel. A csaknem száz svájci, 
osztrak, német és magyar résztvevő kemény és 
hosszú mun kanapot tartott: e lőadások, terepgyakor
latok váltogatták egymást a csoportokban végzett fi-

~~~i é;~~:k~I~~~sa ~0~rs1~ft~lg!é~ k!~ít~~~~~~ 
ott maradt a tájban. A konferencia rendezvényei: a 

~~~:ó' :s~~~:s ::;~:d:l~adfs~fá:~n:s~~~ec~~e~y~= 
tottak voltak a helyiek számára. 

Nemcsak szellemi sikerr aratott a konferencia. Ki-

Bólint gazda is a "gazdasógos" életmód híve 

válóan megállta helyét a húshagyó szakácsnók csapata, 

~~;öit~~tá~~~t~n~gyfi~í~,l h~s~~:~~~fi~~.~j~~ik~~ 
nál ták . A legnagyobb meglepetés, osztatlan sike r 
azonban a sajtvacsorához kapcsolódik, a saját készíté
sű, sokféle ízes ítésű sajtok formái, díszítése - még az 
András templom is ki volt rakva az egyiken - sok-sok 

dil1~t~~~az~~~: ~g'b;~:d~~~~~~:;céb~~é~e;~nulást 
ebben az évben a folvtonos evés-ivás kísérte. De be 
kell számoln unk a médence organikus fejlesztési fo
lyamatának, a biológiai mezőgazdaság, biokertészet 
es a "szelíd" ökoturizmus érdekében tett erőfeszíté
seknek más eredményeiről is, melyeknek a terített 
asztalhoz kevesebb közük volt. 

Be~ke~~r~c~~~~nbe\~~~e~ts ~S~~~:e~l r:oÖPo%Öra~ 
Közpon t közremdködésével rendezte meg ez év feb
ruárJában a ll. és novemberében a III. Gazdafóru
mot. E különleges szaktanácsadási és konzultációs 

~~;;ál~:!tfs~bzatn~ l~:~~:~ :fr~~~t~aeSá~~í:~ttd:li~éd:l~ 
gaztak, beszélgettek együtt a jelenlévő gazdák. Volt, 
amikor egy-egy gazdasá!70t is meglátogattak, közös 
határbejáráson vettek reszt. Együtt is ebédeltek a 
vendégekkel (no tessék! már megint!). Az állattarrás, 
növénytermesztés, tejgazdaság és egyéb kérdések 

~~~I~!~ítr:?jlvtenh:~~:2 :~!~~n~s I~~~~~~bá!ri fÓ~u~~ 
nagyrészt ezzel fo~lal~OZOtt, találkozhattak biokeres
kedókkel, értékesItési tanácsadókkal. Körülbelül 40 

~:~gj~~:r. r~sáz:p~t~~rt~j~i~~!f ~e~~:~á~áa~~ !~z~ 
~~~~~s~:~~~~:tb~s~~~tj:;gr~~~~~h:fól~ ~~r~leat~ 
egyre gyarapodó gulyáróJ, melyet a Nemzeti Park az 
Altöldön szerzett be, s melynek értékeiről nem győz
tek mesélni . Hogy honfoglaló eleink is valószínűleg 

~d~tt~Zr!faéj~;~b~~s~~~~~őú~:jbt':~eé~k~~~~~ ~~~= 
térbe kerüft: a szürke marha húsa viszonyfag alacsony 

~~1~Sf~j~~tn~aIst:.IK~~d~~:á~tk~~a!se~~ijel~~~eebkb:n~~n: 
medencében a legelső szürke borjak? 

A Birkadombon, Tal iándörögd és Ocs határában 
található a "mi erdőnk", az a 3) ezer tölgy, kőris és 
hárscsemete, amit tava ly tavasszal és őssze l ültettünk 
együtt . Ehhez. járult még idén 20 mázsa elvetett 

~::~.;e;~~~~~1~t=t;~ere i ~r~::J~üf~!~j:8ó k~~ 
tölgy(ácskákat, és azt mon8ra, az e~ész mcqyében 
legszebben kikeit makl'Vetés. A "nll erdőn k még 
nagyon fiatal, gondozni kell. Ehhez. az iskolások se-

~~iYJ~~~k s~~í~,Tz~~;t,k~~~ ~ál~~~~~s~lafsírot~:a~I~k 
Ta~~~:~a1 ~fs~~~~~~~~ée\~~gh~~;:~! ismerkedésüket. 

A medencében folyó organikus fejlesztés fontos 
új eszköze a rendszeres polgármesteri találkozók új 
intézménre ' Minden második hónap első csütörtök-

~~~6eflá~1~rki~~bak~d~~t t~~~~~ljtka I~o:;n Lke~ke~= 
:e~~~d~k~~:nabpa~~~ny,t~á}kÖ~k~;v~~~~i:~:s~e~~:~ 
szek, illetve mindazok, akiknek /'avasolni vaJlójuk 
van. A találkozó fő témája annak a eendő bolmak az 
elhelrezése, ahol a Diiriigdi-medence terméke elneve-

á~~~ta~rE~~r~~~reke:~~I~~i~~e~ az ~~!:~:I~~~!~~: 
grafikai megtervezett díszt, már~let Csórómpusz
tán tervezett Jack Tibor és Hatvani Csaba. Most 

máú~~ifá~e ~~~~:~ew.'lzr[:rs~rbála bemutatásá t _ 
ha egyáltalán van olyan olvasója a Völgyfutárnak, 
aki még ne ismerné. A februári biotanfrilyamon is
merkedtünk meg .~z Angliából Hegyesdre (Sátor
mapusztá ra) telepult szakemberrel es családájával. 
Borbála a Gazdakör elnökségi ta9;a, maga is a bio
lógiai gazdálkodás elveit követi, es április óta rész
munkaidőben a medence biogazdálk:odási tanácsa-

~~l~y;.:~~~e~estd;j~aazd~k~;ik~~g:~á~rij:k. öE~di~ 
már három alkalommal rendezett sajtkészítő tan
folyamot, próbálta népszerűsíteni a tökmagból saj
tolható olajat és a szarítandó meggyet. O volt az, 
akinek sikerült elérnie, hogyha a Művészeti Na-

~ót:ol~~k ;s~z~~í:o:tO~:~kk~~ifif~:l1~1 n::ri, k:~~~= 
dence terméke je lzést v i se lő zacskók, lekvárok, 
szörpök. ESJ' szálig el is keltek! Idén már csak a 
cs i pkebogyoszedőket biztathat ja e "piaci siker", de 
akik a jövo évet előre megtervezik, gondoljanak ar
ra, hogy megérkeztek a csinos, egyforma lekváros 
üvegek; hogy van még sok használatlan címke: le
het termékemket értékesíteni! 

Söt az 1996-os Mlívészeti Napok ala~t kiiló'n figyel
met fordítanak a medence védett terméken'e/ 

Borbála telefonszáma: 06-60-396-902 
Jelenleg a Gazdakör téli szombat estéinek pro~-

~y~j~~kec;~~\' bá~kjf~~~~ih~tk~~~~áárj:r~~lé~e~~~t~ 
csadásért, kiilönösen, ha az illető mérgek né lkül kí-
ván gazdálkodni ! . . 

VASARHELYI]UDIT 
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Népdalkörben 
Orvendetes tény, hogy az idei évben 
20. születésnapját ünneplő Taliándö
rögdi Népdalkör az elmúlt néhány 
esztendő során ismét aktívan bekap
csolódott az országos "vérkeringés
be" . A helyi rendezvények mellett 
több országhatá ron belüli és határa
inkón túli fe llépésre invitál ták őket, 
melyek közül kiemelkednek a Nép
dalkörök Országos Találkozóján el
nyert ARANY minősítés, a Hagyo
mányőrző Együttesek Találkozóján 
való részvétel Bagon, a lVlűvészetek 
Völgye ideje alatt rendezett Inter
falk Fesztivál megnyitása, valamint a 
Koós Károly Színkör meghívására 
tett vendéglátogatás Erdélyben. Kü
lönösen nagy je l entőséggel bír az 
1995-ben megrendezett Népda lkö
rök Veszprém Megyei Találkozója a 
taliándörögd i Szt. András templom
romnál, melynek feltételeit a jubiláló 
Népdalkör és a Művészetek Völgye 
rendezői közösen teremtették meg. 

A Népdalkör tagjainak sike re s 
munkáját igazolja a falu lakóinak 
elismerése illetve az új tagok folya-

maros jelentkezése a kórusba, így a 
nyári 15 fős létszám immár 26 főre 
bővült. A Népdalkör jelenlegi tagjai: 
Dr. O láhné Szabó Mária, l\tlészáros 
Dezsőné, Mészáros Józsefné, lnkler 
j ánosné, Szalay Béláné, Szőke Lász
lóné, Puha Miklósné, Szalontai Fe
rencné, Szalontai Zita, Nyilasi Imré
né, Mórocz Lajosné, Sütő Istvánné, 
Sütő Szabina, Horváth Krisztina, 
Prácser Erika, Dezső Katalin, Baki 
j enőné, Török Brigitta, Mohos Ni
kolett, Sipos Márta, Magvas N iko
lett, Zöld Szabina, Böröczki Veroni
ka, Baki Éva, Szabó Diana, Szabóné 
Sipos Márta. . 

Természetesen nem feledkezhe
tünk meg azokról sem, akik az eddi
gi tevékenység anyagi h~~terét bizto
sították: Taliándörögd Onkormány
zata, Balaton Bútorgyár, Taliándö
rögdért Alapítvány, Művészeti és 
Szabadmúvelődési Alapítvány, Mo
hos j ózsef, Veszprém Megye Kultú
rájáé rt Alapítvány, Soros Alapítvány, 
Kapolcsi Kulrurális és Természtvé
delmi Egylet, K & L kft. 

Ezúton is szeretnénk megkö
szönni támogatóink eddigi segítsé
gét és lehetőségeik szerinr várjuk tá
mogatásukat továbbra is. 

órai kezdettel Mihll ás ünnepséget 
rendez, ahol Galambos Ferenc va
rázsló műsora utá n községünk 
gyermekeinek (8. osztályos korig) 
ajándékcsomaggal kedvesked ik a 
M ikulás. Az ajándékcsomagok a 
helyi önkormányzat valamint a 
Kapolcsi Kulturális és Természet
védelmi Egylet anyagi tá mogatásá
val készülnek. Az anok a Művészetek Völgyének végét mutatják 

Falunaposok 
A Fózöverseny díjazottai: 
1. Kapolcs: Bíróné 

kedvence 
(babos-gombás) 

2. Taliándörögd: 
birkapörkölt 

3. Vigántpetend: 
borsostokány és 
birkapörkölt 

A Borverseny díjazottai: 
1. Fuicl Mihály - vörösbor 
2. Karisztl Ferencné 

fehé rbor 
3. Nemoda István -

fehérbor 

"Görbe út"-tekero verseny: 
l . Nagy Ottó (Kapolcs) 
2. Varga Csaba (V.petend) 
3. Dr. Kindelmann Károly 

(Vigántpetend) 
Pásztorkészségek versenye: 
1. Horváth István 

(Vigántpetend) 
2. Orsós István (Kapolcs) 
3. László Imre 

(Vigántpetend) 
Focibajnokság: 

l. Kapolcs 
2. Taliándörögd 
3. Kapolcs-Dörögd (vegyes) 

Tél a lehetőséggel 

1995. dec. 3-án (vasárnap) a Tali
ándörögdi Művel ődési Ház 17.00 

• 
taa5. nov. 25·6n 
VOLQY FASIRT eimmel 

VIIIIW :=~t.! 
déin min. 500 ... so1ly1i _. 
tok __ niazt • klirnye_6 
telepOlé .. kn5I, azervezetftktal. 
_pM!, ~,1aI16n
d6r6gc1, Ylgaintpetend, Pula, 
Ocs, Nagyvjzson mellett _ Ot-
-6nrI ltJ(IÚgI Klub, a Merlln 
__ ... FOK-Patwony .tá ... 
_ .. la Inditott ~ A 
tatálkoz6 hangulat6r61 hirom 
Tibor 1.Jack, TIIrI, HOfInerI gó ... 
doskodott • helyi dl.eo stáb 
seglts6g6ve1. 

A Művelődési Ház 
programajánlata 

1995. októbe rétől gyermek NÉPTt\l'\J"C cso
port kezdte Illeg munkáj·át Kocsor Helga és 
Marton Zoltán vezetéséve. Fop:lalkozások heti 

k~~lt~~~:~~~~!e~ak~I~;é~~ 2~O~_s /Uf~~~s diá-
1995. nov. 14-től aerobic fog lalkozások kez

dődtek heti rendszerességgel a mozog-ni vá
gyóknak. Foglalkoz.1.sok: kedd és péntekI napo
kon 17.30 órától. 

Várhatóan november végétől szövőszakkört 

~nd~16~~ k~~?Óe~t ~3~tnkef~etí~i~~~~i.IAeZ~~ 
la1koz;ísokhoz szükséges szövdkereteket a Mű
velődési Ház biztosítja. 
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Vigáni elend 
A hirtelen jött felhőszakadás, s :lZ azt 
követő párás, völgyi klíma cs;tk e~e-

~~SI~~:~af~kt~zta a petendi TOKE T-

HÁROM FALU 
KÖZÖS FALUNAPJA 

rendezvény eseményeinek. 
Miközben a "Görbe-út tekerő" ver

seny résztvevői nyeregbe szálltak, 
hogy fe ljussanak cl H egykapuig, a 

~l~~jsa~O~aii~d~~~t~dtPtis;~~k~~:~ 
mutatkozott be. 

A szakácsművészet helybéli meste
rei eközben a bo~rácsok körül sü rgö
lődtek, hogy tudasukat a főzőverseny 
részeként megmérettessék. A vidám, 
játékos csa ládi versenyeket hi rtelen 
szirénahang ~zakította meg, majd a 

~~í~a7S~i:01!~töl~,!~Nk~ ~~~~l~~aat~~~ 
élvezh~tte percekíg. 

A helybéli kézmtÍvesek munkáiból 
játékoka't, hasznábti eszközöket vásá 
rolhatrunk. Miközben a Tókertben 
e~re gyűltek a résztvevők és érdek
Iodők; miközben a. pásztorkészségek 

~~~~~~il.!>el~~;~~~~~~ze~lkf~~~~ka~ 
Wá;~~nA11~i~r~~~~~c:~I~1 IJ~~~:~ 
~i' ~é~í~~aK11ű~~I~ atlt~~~~~~:z1~!= 

da: Szőcs Anta l művénetfotóiból 

~~f.ntl ~lk~t~~~k aki~;I{:~~~f~l:r:Bk~ 
s benne falunk hangulatos képeit vil
lantották fel. Búcsak többen részesei 
lettek volna e kulturális ~ emberi 
gesztusO'ak, mely jelezte: újabb érték
kel gazdagodott Petend. 

Lassan besötétedett, átvehették dí
jaikat a foci bajnokság résztvevői; asz
ta lhoz ültek vendégeink és el kezdő
dött a helyi ízek, zamatok mustrája. 

~~~s~kzf~r:1d~~~~tt~~~~~se:~' ~~; 
is ~:ke~l~e~~éks~r~~köl~:~~~~'zép hátté

~~~I1~~~lf.á~né;fat11g!t~~I~I~lf~~~~~ 
és népzene - úgy tűnt - nem csak a 
Nemzetközi Környezetvédelmi Ván
dor konferencia nlintegy hatvanfős 
csoportjának tetszett, hanem a helybé
lieknek is. 

" .. ~~/~!~r(l(J (l;~;~~ktökk~;;;~!~;(lk~ 
MI? .. " 

GAZDAGABBAK LETTÜNK! 

Fazsindelyes kis tető védelme alatt 
Keresztelő Szent J ános tekintete a 
templomajtón be- és kilépókre néz. 

'ár: lt9~flj~~i~~dg~~~~tjál l ~~~~kaFcI 
~lénesi !gnácz g)'ergyószetmiklósi fa-

Szklák Vasza (Ungvár) Jézus születése <ímű alkotása; a fafaragó táborban készült 

:i:~~Óm~írs~~n:~k~:i~a~~~~~trr:b~~ 
keretében. 
.. Mim ismeretes, Kapolcs - Pula -
Ocs - Taliándörögd - Vigántpetend 
eb/üttes akarat~val , valamint az Or
szagos ErdészetI Egyesület szakmai és 

:I&~%ir 1~33~g:,~~s~~~lai G~b~~z~~J6~ 
mérnök ötletére az alkotótábor. 

Immár a Dörögdi-medence össze~ 
fogásának egyik SZImhóluma e rendez~ 
vény, hiszen a korábbi alkotásokból 
minden faluba került hírmondó. (kop-

jaf~zv~~:~o~~~{~sak a házigazdák let-
tek gau:lagabbak egy-egy alkotással, ha
nem távolabbi települések is, például : 

Pilismarót, ahová KaiJt Mihály 
(Hétfalu): Erdész-szobra 

Pápa, ahová Balázs István (Márama
rosszIget): Halott erdészek emlékműve 
Na~ázsony, ahová a Vázsonykő 

Panzio elé Stan Gheorghe (Sapinta): 

veS~tE'ká~a~~ft(U:'~~~)~j~~t~ szüle-
tése c. hársfából faragott kompozíciója 
a petendi templomot ékesíti . 

T óth József - fö ldink - (Diszel) 
kettőse: üreg betyár és pá rja még gaz
dára vá r. 

... és itt álljunk meg egy szóra, s 

~~I~I~l~r~él~~N~~ ~~tr i~rgt ~~~s:h:~ 
ladó tábori kiadások forrása az egyre 
apadó pályázati (költségvetési) pén-

zekből nem teremthető elő. A ren
dezőknek be kell látni, nincs más út, 
a piac törvényeinek engedelmesked
ni kell. A szponzor, aki jelentős 
pénzösszeget áldoz (az érintett szer
vezetek 50-50 eze r Ft-ot adtak), va
lójában megi ll e ti az alkotás fel etti 

~:kdael~l~~~J;!,a~ö~C !ft~r:s t:U~~= 
tált" te hát a völ gyből. 

is I~é;~tik~artó erő" biz anyagiakban 

Jó érzés tudni ~ ezért számon is 

~l~:1~~f' alko~~~t. kerülnek a petendi 

A ,,6eüzemelt" új gyakorlatról, nem 
csak a korrekt tájékoztatás miatt kell 
szólni , hanem azért is, hogy közzété-

~i~~~~~~~~é:~d!~~;í~~legi feltéte lei 
Nem kis kihívásnak néz elébe Pe

tend, hiszen a Mj llecemenáriumi ese-

mé.TI~:~z!~J:~~nta~f~ragójnak 
Találkozójának 

ad Otthont 
1996. június 20. és július 3. kö

zött. 
A minden korábbitól nagyobb lét

számú táborról és a hozzá bpcsolódó 
eseményekről e lap hasábjain még 
szólni fogunk . 

Ma csupán azt mondjuk: 1995-ben 
~azdarabbak lettünk, s rajtunk múlik, 

ogy 996-ban iS~E~;6~1uitTvÁN 

;:~t~knh~l;:dóíijb~~i:r GfJJ~i~áb!~t Vi~~~ár!;;~fe~~ lét~~~:: J~k~b~lt~1 
tervezett barokk plébánia falai között a mély,helső hitélményeiket felmutató 
iparmúvész házaspár Kovács Júlia és Szilágyi András üvegkepeit, használati
es dísztárgyait csodálhatták meg nemcsak a helybeli és a szomszéd falvak la-

kó~~:z~:n:tv'tn~v:sV~~~~~~~~~;;;idÖ~~~:I~~~aeté~~í~::I~~SS~~\~~gának 
elnöke me~nyitó gondolataiban fontosna k tartotta kiemelni:" ... e kiállítás része 

az ~::J~~fs~::~va~I~r:í:II{~:i!S~~'!~i~k~JfI~tklag~~i~~ef~~n~k~~a~me~7~~ 
gyezte (el: "Csak éfvezettellehet nézni és csodálni a szakmai és művészi tudást." 

A Művészetek Völg);e programjai között a Pincetárlat is megnyílhatott ~ 
Szécsi András és ez. Amn munkáival, mígjuhász I1 0ny sziromkepei önálló 
izgalmas szigetet alkotva fogadta a látogatókat július végéig. 
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JJ9~!!~Í!!~~páti 
ALMÁD TELEPŰLÉSÉNEK 

KEZDETEI 

Almád helység megjelenése - az ok
leveles forrásanyag szerint - az almá
di monostor megalapításához ka pcso
lódik. A monostor ll 21-hen ke lt ala
pítóleveléból megtudjuk, hogy az 
Atyusz nemzetségoeli Sand, illetve két 
fia - Ogiuz és Miska - 111 7-ben elha
tározták az almádi e$}'ház megalapítá
sát. Az egyház építese megkezdooött. 
Sand vagyonának jelentős részét szán-

~ e~7~dls~~~~~tnY~~::;1~t~~~z ~~i~ 
templom elkészülte előtt Sand meg-

~~f~:z vea;há~~~r s;~~o~t~t-fi:z~r~~ 
köl~12eF-b;~őeik:;~~~~' templom és az 
egyik fiú, Opiuz - teljesítve apja ígé
retét - a rea eső rész fe lét az egyház
nak adományozta. 

Cselekedeté t, az előzményekkel 
együtt Nana veszprémi püspök fogla l-

Er~1;~~ té;:-zl r1al)ít~!~:~~es~;!' tf~t0 
pecséttel erósítették meg. 

AL. egyház fel szentelését Na na 
veszprémi püspök végezte, ó hel):'ezte 
e l az alapaóleve let, számos - fől eg 
Almád környéki - birtokkal, szolgá
va l, állattal és egyházi fe lszereléssel 
látta el az almádi egyházat. 

TOVÁBBI VALLATÁS 

ALMÁD Ü G YÉBEN 

Már szó esett arról, vajon honnan, mi
lyen for rásból származhat a tele pülés 

1~~:vf~í:é~~ I~é:~\de1\;~s~lrt~:~.do-
Felvetődik a kérdés: vajon a kolos-

~~k ~~rn }ak~~~b~li l:í~~;kb~lki~~= 
rü l, hogy a kolostorhoz, Alm ádhoz 
halastó is tartozott, amely nélkülöz
hetetlen volt valamennyi működö ko
lostor számára. E rre nemcsak a böjti 
fepYelem, hanem a tömeges élelme
zes miatt is szükség volt. (A közép-

kornak temérdek elrekesztett folyam
és patakága volt, ame lyeket ásovány
nak al akítottak ki, mesterségesen fe l-

~~~í~:~t~~s~l~a~~~~~e:~J:t~zte;r::~ 
szága" -több ezer halastóról ír:!f~ tu
dunk Pannonhalmának, a kbzepkori 
ferences Beni~ák, a cisztereknek, a 
döméseknek, a ferenceseknek is a ha
lastavairól. 

A mostani halőre ink őseit Paskának 
nevezték. Apáról fiúra szá llt a mester
ség minden csínja-bínja. A legmegbe
csültebb fog lalkozások közé tartozott 
ez a hivatás. 

S hogy még érdekesebb, bonyolul
ta bb legyen az Alma, Almád név ma
gyarázata, még e~ ap ró megje~zés. 

Evlíja Cserebl török utazo 1666-

~!~ ~~~~tIWh:t:~lf:rnaglcl~!k !r~~= 
met Almához hasonlóak. 

Ismeretes már, ho~y a kecskekör
mökről van szó, de meg megfejtetlen, 
Iniért mondja ezt a német Almának? 

VÖRÖSBARÁT OK 
ÉS LÁNYRABLÁS 

A kolostorromok között szövődött nép-

~:W~~~~~6a~:o~a~e~~~~ í~kza~~I~~d= 
kori történelmünk egyik legtitokzato
sabb és legtöbb talállPtásra 6kor adó fi
gurái voltak. A közepkorból származó 
népi eln evezésük az öltözékükból adó
dott. Ugyanis a rendtagok a fe lsőruhá
zarukon JÓllátható helyen, a mellrészen 
viselték a vörösszínű latinke resztet, 
mint a rend szimbólumát. 

A néphagyományban nevük gyak
ran egr,iitt említődik leányrabló csele
kedeteik emlékével. Az írott történeti 

~g:~~~:1t~~el;~~1~é~;~~~~í~~eb~ 
az almádi monostort. A sze rzetesi kö-

~~~J!%t k!:~s;~ lfe~áe~~~ ~~~t esemé-

útr~ffelkfn~r~::tiel~~~~n r::;~z~~= 
mesember zörgette meg a kolostor ka-

f~lt~: ksz~lksrt~~: ~~~~s~s~reé1~ 
h~::d~~ 'I;á~~=ri~~~nb~~~~~ [bef~~~d~k 
az utazóka t, majd nyugovóra tértek. 
Reggel re a két lánynak csa k hűlt helye 
maradt. Apjuk hiába kereste őket, szo
moru szívvel nélkülük indult tovább: 

A lányokat a barátok rejtették el és a 
ma~k örömére jócskán meghosszabbí
tották a két testvér monostorbéli "ven
dégeskedését". Hosszú i dő után út jukra 
bocsátották őket, de tová bbi sorsukat 

nejd~~~Y~ nb:~~okéb\~~ilé~~~~kasod_ 
í~~ é~nkj~!:~!fh~~We~ ~~~~ ~rit~~~aet~= 
gés, vilt1mlás kíséretében e1ött a vég a 

:oénpo~t~r~a:: l:~f~~~lt~ :~t ~i:tTe:e~~ 
tiH, az apát úrral és a barátokkal együtt. 
Orök mementóként egy magas falcsonk 
maradt a felszínen, hirdetve a hely tör
ténetét és emlékét. Ez a falcsonk ma az 

fu~~~~~l;ra~~;t:dok ~~~b~~~~~ka~'lt 

b:~ ~~v:ziné;e~fh~~~~~~~:(', :znia~si~tb 
monostorapáti lakosok. 

A VIDÉK ÉS A BETYÁROK 

Az Eger-víz völgye kedvenc tartózkodási 
helye volt a betyároknak. Sok elbeszélés, 

~j~aka~~~:t~~~j~ =~tlk;~~\;as:~~lk~:g 
t~~5~Hl~í,k~;:j~~I~~~~~~~~l11alj!r~~~ 
t~n~~~~ttdóa~:;ras·~frbf6z~é~t~~; 
és töltötték e1 napi e~djüket is. Az 
Eger-völgyi molnárok, kocsmárosok is 
gyakran adta k élelmet a betyároknak -
menedéket a pandúrok elől. 

Utválaszto ház állt Monostorapáti
ban, a Na~-Gidinában. Veszély ese-

~~~-fer~J;~;' aaz ~~~to~to; ~a~~~; 
sűrű erdeibe juthattak. Az apákról fi
akra örökített tö rténetek szerint a 
betyárok különösen kedvelték a Dabos 

~~w:~~gi~~~~~~t;§~~,~vnö:rJ~s~:~r'k~= 
vesgyűr i pásztor fia. Józsi már egészen 
fiatalon betyárságra adta a fejé t, ezért 

:,0~~f.~at:~~e~~r~ol ~earz a a~:~'~~;,a~ 
figyelmeztette: ne h~orgassa az ő ap
ját, az nem tehet semm i ről. 

do~'1:t:Ez:d~;d= ~::zJ~~i, :::r::kt~1? 
;::xk ;;~:';p':1.;!k meg egy i/ym kis csme-

Savanyó Jóska nem válaszolt a gróf
nak. Röviddel ezután Savanyó meg
lepte a grófot és a pénzét követelte. 
Amikor az tiltakozott, a betyá r elővet-

f~I Fe\h:~l~~n~;.r~~e~~p:ú~~1ó~k~ 
~:á~;r:l!~~fi:~tt~: ar~~~í:.a~ f~~:k 
ennyit mondott: "Láthatja g;r:ófúr, mi
ként lehet pénzt e/szedni {lZ emberekto1!" 

A környék he lytörténeti krónikásai
tól rudjuk, hogy Savanyó Jóska nem 
ölt embert, sőt keményen megbüntet
te bandájában azokat, akik ilyesmire 
vetemedtek. 

Sírja a tótvázsonyi temetőben ta
lálható. 

G YÖNGYVIRÁGTÓL, 
LOMBHULLÁSIG ... 

... ez.ernyi virág tarkítja a réteket, a le
gelőket, az erdőszéleket . A hóvirág, az 
ibolya szőnyegké n t fogadja a kjrándu-

l~~~~n~1~s~~~1 J~:~~Jhe~~if :Og~~~ 
bá~ók . Az erai~ e l~ő hír.nök a. szen~-
flr~~~e\O~~ ~'r i~!r~ö?e;:;ek;~~orll:~ 
tos sze~fűgomba, a májusi pereszke, a 
nyá ri rokagomba, a galambica, a kövé r 

~a~~~~~!~, ~r~~~r~t~~tt_ ő~fi!z~~~!k~ 
tyúk$omba is. 

Barmi lyen jó "szakértőnek" tartja is 
bárki magát - nem árt, ha főzés, sü
tés, szárítás elótt megvizsgáltatja egy 
igazi sza kértővel. 

Különben jó étvágya t kíván unk az 
itt szedett, "ehető" gombás ételekhez! 



____ VÓlgyfutár __ 

Gyógyszer is, lüszer is Tá~orba!l 
Ezígyígaz'Jónihánygyógynö- ha hiclevil nilk'ül. H mnáljuk Egylcic,ítho,"zúcakmkedett. az Igazsag 
vényiink fúszerkén t is megallja a meg pörköltfélék - főleg vada- de az egyik kedvenc aromájú nö-
helyét, míg a gyakran használt sok, levesek és általában tejfölös vényem. A káposztás kertünkben 

~~zE~inl~Óe~b~~~a~öt>b~~~at;~ éte~~~~~~;skk~~~o~~!~~dokon Pá~é~~;~á~~~~:a~Z:'~ak uta-
emésztószervekre hat. Fűszer- át használrák főleg pestis ellen. lok néhány növényfajtára, amit 
ként csipetnyit használunk belő- Telepítésével napos, szélmcn- ( a következő Völgyfutár megje
Jük, de ha gyógyhatása alapjá n tes helyen mi is próbálkozha- lenése előtt) már a jövő tavasszal 
nézzük teáskanál a mérce. runk. Erős fafeban (-15 Celsius érdemes telepíteni : 

kin~~~~eb~é! ~~~~~~::~~~= ala~~~~~f~~~II~Ocimum baSll- vet~:s~?~~ m:~~l~d:é~á~~~:: 
nyek, illetve a gyógynövény-fú- /icum): Indiában isteni lényeg- tjlvasszal és ősszel telepíthető. 

szez.~:~?;~lpinelle amsum) : A ~e~ b:~~~~fsz~k:t~I~~ ~st:és; ~;~~h~~~~e~~~f:cle~~fteta 
rómaiak a magjából és más nek. A történetírók szerint Szurokfú (más néven oregano 
emésztést serkentő gyógynövé- Krisztus feltámadásakor sírja vagy vadmajoranna): az olaszos 
nyekből készített süteményt tá- körül virított. Valószínűleg en- és paradicsomos ételekből nél
laltak fel lakomáik végén. nek köszönhető, hogy néhány külözhetetlen. Tőosztássa l és 

ma~:g~~'s:~~t~~~6.sztm~gle;d!~ ~g~~~:ít~~:~I~~~~7Ij:~~ntelt- ::~r~~a~s JZ~~lr[~paá\~i, u:;~ 
~~~~~~~t~b:z~mt~ed~s j~~ Ér~~:7[~~~\e~~nfs~~~t~;~ ú~~~k~~·: ~rdélyben job-
rát, gyökerét levesekbe ajánlják. inkba. Kellemes aromája a hú- ban ismerik. Arnyékos helyen 

~~a~v~d::k~~~S;~y: l ,h:~~1~ ~~~~,~~~~e~a~~~~eé:e~~~J:~ ~ej%~~~é~ő:1~k~~~t ~oe~~ 
b~id k:::~b f6z~~~·)}~e~~1~~ is ~~~~t!al~~aecet készíthető :d~\~!~~~.~~ko::~!~~t~::~ 
köhögés ellen igyuk! Etvágyjaví- belőle . porítható. 
t6, emésztést serkentő és nyál- AEnlT,ei?:znte~svténYsee;kűeZ>n· ato~egyeakta:~!a Borsru vagy borsikafú, 
kaoldó hatása van. Szélhajtóként " , h " csombor: magról nevelhető, 

fől eg csecsemóknek ajánlott. ~~~I~: ~~~8=~~éPfr~~sí~:~!~ ezért minden évben gyűjteni 
~!k::;~~y~~~é~a~~n~zadé~fí~:~ I ld I b h I ~~~o~~~~~r~~?:~h:~~~tii~~e~~~= 
szén termesztik. ~:;g~m i)~t:~táas~tó~l:Íl:tto: kába. Néhány éve visszahoztuk 

Babér (Laurus nobilis): Le- hosszú úton elfáradt vezető fi- ezt a sZ<;?kást. Emellett szívesen 
veleiból készített koszorúva l gyelmét serkenti. kiváltom vele az erősebb borsot. 
jutalmazták az ókori görög Kapjon helyet konyhaker- Diétásoknak is ajánlott! 
költőket és a győztes atlétákat. tünkben is. A paprikával awnos (Folytatás következik) 
No persze ételekben is elősze- módon - melegágyi nevelés után ' 
Tetettel használták. - a májusi fagyokat követően pa- Ezúttal a jó egészség mellé jó 

Mi sem képzelhetnénk el egy lántázható, vagy április végétől étvágyat is kívánok! 
jó disznóölés utáni tüdölevest május végéig vethető a helyére.) BUSELLA 

1995. november 25-én együttmúködői körében ér
tékelte a Pajta Diáktanya Alapítvány' Kuratóriuma ez 
évi tevékenységét, s körvonalazta a 96-os terveket. 

his~eznit~r:::~~f~~bCgfi~~lin~t!~~:;~~~~!np~~;~~; 
Pünkösdölő, a Plébánia Galéria kiállítása, a Szent Iván 

~~nd:t~:SeB~:I\~~;~~I::~~~!~kéakhtoN~I:~~~~i Fae~~ 
ragó Tábor és a Művészetek Völgye, valamint a Közös 
Falunap e lőkészítésében és me$"alósításában. 

Mindezek anyagi hátteret támogatóinknak kö-
szönhetjük. . 

A jövőt érintően a Kuratórium négy fő irányt fo
gadottel: 

ne~·efő~a!~i~t~,; ~J~:~~s:~~~~bro~~!t~~~~~d= 
var elkészítését. 

2. A Plébánia Galéria tárl,atának szervezését, ahol 
a Balaton-felvidék népművészeinek munkáiból sze
retnénk gyűjteményes kiállítást rendezni . 

3. A gyerektáboroztatások folytatása a Kastély ud
varán és a Kulnírban (1995. majus 15. és auguszrus 
20. között). 

jáb~·1 1s~1~ :::!:~édeez~i é;rt~~~ne~ ~~kt~~iő~~I~ 
Szent Iván éji estet, a Balaton-felvidéki Kerékpáros 
Találkozót, illetve koordinálni a Kárp'át-medence fa
faragóinak rendezvényeit, amit aMillecentenáriumi 

es~~é:J:z~tö~~ne~t St~~7~ktak~~~~k~zerepel _ a Vi-
gántpetend nagysáp - burgenlandi Buchschlachen 
üdülőfalu felkeresese, ahol a falusi turizmus projek
tet szeretnék - az é rdeklődő falunkbeliekkel együn
tanulmányozni. 

Terveink tehát vannak! Ha egr,l!ttmúködőink - el
sősorba n a helybéli és környekbeli lakosok - és 
szponwraink t0vábbra is támogatásrn méltónak ítélik 

h~z~~~~i~~~íYr6t~okö~!li'~~~~k~;n IÍ~a~~b~ú~~~rt 
Terheiddel együtt is szép .és er=6Ö~0~~W~ 

alapítványi titkár 

KETPECSETES TITOK 
Az elmúlt években a Kapolcsi Művészeti Napok 
révén mindinkább az érdeklődés homlokterébe 
kerülő fa luról különféle tudósítások jelentek meg. 

~~~~er. ~~rmtt ~.~~!ff:~~~::brn~!iS~~á/It= 
rolcs megtalált cÍmeréről közöl cikket és képet 
(lásd l . sz. kép) 

vel téveszthette össze, amely a régi okiratokon 
kötelezően szerepelt. 

Másfél év múlva kiderült, hom' ráérzésem igaz 
volt, aHonismeret cÍmű folYóirat XXI. évfolya-

;~~é~et3~ ~I_~n!~~;d~Ór~~~d:itk;a~i~ 
vasható, amelyben Zala megyei levéltári kutatásai 
alapján 21 pecsétet publiká l. Ezek régi városok, 
falvak, egyházközségek és személyek okiratain sze
repelnek, név szerint: Balatonfüred, Vászoly, Bo
dorfa, Kapolcs, Csicsó, Csobánc, Zalasze$'":ár, 
Türje, Kotor, Perlak, római katolikus plébaniák 
közül: a zalaszántói, zalaszentgróti, zalaszentlász
lói, búcsúszentlászlói, nagyrécsei, pölöskei, csicsói, 
szelencei, valamint a kővagóörsi evangélikus gim-

~bt~l;e~é~fe're~z~~~t~'é~ ~!~~I:;t~:;~t:r~h~-
Kapolcs pecsétje 182 1-ból (betű szerint idézve) 

"A sok nemes által is lakott koiség pecsétje Bodorfáérn 
emlékeztet, de annál kisoöbi, klmunká/tahh, szebh ki
vitelű. Alakja enyhén rn:ális, hossza 27 mm, szélessége 
24 mm. Hálószenl rajzo/atta/ jelzett talajon ágaskOdÓ 
orománjobb mancsáhan szahlya~ tart. Mellette két rm-

;égm:~t~~~mE~ ~-:; i8~~~~~~á~:~csi;ze~rÓ 

(e~r:~o;n 1~~:ét~l:és~~r Aal~sf~~~z~~::[;el~s~~~ 
tan), valamint a numizmatikában (éremtan) ugyanis 
gyakran vannak vésnöki tévedések, hisz abban a kor
ban sok volt még az analfabéta 
sz.~~~~clá~~~6. hi te les pecsétje tehát az alábbi 2. 

2. számú 
k;p 

Budapest, 1994. Boldogasszony havában 

Szerkesztőségi válasz: 
A zalaegersze~i levéltár hivatalos szakvéleményét 
a legközelebbi számunkban közöljük. 

• 



----VÖlgyfutár--

Lapzártakor érkezett a hir a Völgyből, hogya helyi polgá
rok szavazatai alapján megszliletett a VÖLGY-DíJAK nyer
teseinek névsora. A dijakat idén osztják ki előszőr. 

A díjakat december i-jén, pénteken adják át 
azon a Hála-gálán, amelyet az Egylet rendez a 
Merlln Szlnházban. Az esten fellép - többek kö
zött - a Dörögdi Asszonyk6rus, az Ando Drom 
együttes, Cseh Tamás, a Mandel Quartett, a Kalá
ka együttes, a Merlin-kommand6, Mácsai Pál és 
sokan mások_ Galkó Balázs nyári videofelvételei
ből vetltés ls lesz_ A Völgyből két busznyi állam
polgár látogat fel az eseményre. 

SZíNHÁZ 
Kapolcsi Ifjúság; Szfnkőr (Móricz: Sári biró) 

ZENE 
Gryl/us Vilmos, Gryl/us Dániel (Hegyi beszéd) 

KÉPZÖ-ÉSIPARMŰVÉSZET 
Szurdl Éva ( Babálm eimO kiállítás) 

Völgy futár A szerkesztőség tagjai: 
GYŐRFFY SÁNDOR. HOFFNER TIBOR. 

HORVÁTH JENŐ. MÁRVÁNY GYULÁNÉ. 

IV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 

A kapolcsi. tali ándörögdi .és vigántpetendi 
önkormányzatok. valamint a Kapolcsi Kuhu
ráli s és Természetvédelmi Egy let in fo rmác iós. 
közéleti. időszakos lapja. 

Főszerkesztő: 
MÁRTA ISTVÁN 
Felelős szerkesztő: 

KARÁCSONY ÁGNES 

NEMODA ISTVAN 
Fotók : 

VÁRAUAI SZANDRA 
G rafikák: 

DÓZSA TAMÁS 
Művészet i sze rkesztő: 

PAULIN BÉLA 
Szerkesztőség: 

8294 Kapolcs, Faluház 
TelefonlFax: 

06·87-437-029 

AV ö lgyfutár 
a NEMZETI K ULTURÁLIS ALAP 

és a 

támogatásával készült. 

Nyomja: 
Veszprémi Nyomda Kft. 

Kapolcs 
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