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KA PO LCS É S VIGÁNTPETEND LAPJ A 

Tisztelt Olvasó. ! 
900 esztendő. Halottaink és 

unokáink köteleznek. Köteleznek. 
hogy ne hagyjuk elveszni jövőnket. 
múltunkat . környezetünket. kicsiny 
életterünket: az Eger-völgyét. A völgy 
a tatá r és a török alatt kétszer is a 
majdnem végleges halál ál;apotából 
támadt fel. a járványok. az L és a II. 
világháború is csak vitte-vitte ősein
ket. az utolsó néhány évtized pedig 
szellemet, lelket nyomorító. a termé
szetes' rendet. hagyományos törvé
'nyeket megszüntető. földet elrabló. 
malmot. patakot. erdőt kiírtó próbál
kozásaival végleges összeomlásra ítél
te kicsiny közösségünket. 

Az idő és a sors óriás-színháza 
most ismét lehetőséget nyúj t a váltás
ra. változtatásra. Felej tsük a múlta t. 
ki-ki lelkiismerete szerint döntse el. 
hogy mennyit tettl mennyit akadályo
zott az elmúlt i dőszakban: Kenyér 
csak munkával és békességgel szerez
hető . a bennünket követő generációk 
helyben maradásá t most csak erős' 
összefogással biztpsítha tj uk. 

Az elmúlt hetekben rég nem lá tott 
pezsgés ve tte kezdetét fa lvainkban. A 
képviselőtestületi ülések igazi fóru 
mokká váltak. A problémák nyílt fel
ve tése. a közös tervezés. az együ tt 
gondolkodás idővel meghozza gyü 
mölcsét. Az önkormányza ti . irodák
ban mintha megszűnt volna a hiva ta
los nwnkaidő . Sanyi bácsi. a jegyző. a 
képvise l ők . az érdeklődők. a seghők. a 
kérdés-feltevők. a pctendie,k alig 
győzi k az összetorlódott . e lvégzendő 
felada toka t intézni . A frissen alaku lt 
és a már régebben n'iűködő egyesüle
tek tagjai hozzák. viszik az c tIe teket. 
A kultúrális bizo ttság újságo t szer
keszt. pedagógusokkal ta lálkozik -
ennek a kölcsörrös megismerkedésnek 
a jövőben nagy s/ erepc lesz. A peda
gógusok aktivitásá ra most ór iá~ i 

szükség lenne! RÓ/.5ika és az ideláto
gató néprajzszakos egyetemis ták a 
nyári vendéglá tást S7crvC/.ik . a M űvé
sze ti Napokon is jól jiilllle egy-ké t itt 

é t kező vendég. agy szükség van arrá 
a kics ike pénzre is, amelyet a konyha 
hozhat! Elli és a jegyLő a Vendégváró 
Egylet alapszabályán dolgozik, a ta
gok már tervezik a fa lusi turizmus 
nyári beindítását. Va rga Gyuláné a 
jegyzőségen este 9 óráig nem keve
sebb, min t 12 pályán tot gépel le -
csak sikerüljön pénzt szerezni a falu
nak! Most nem lehet pihenni , a kapol
cs i, petendi óráka t az országos (félve 
írom le - európai) i dőhöz kell igazíta
ni. Göntér G..)'llszi a sportolók ' felsze
relésével, a kőhá7i út és a camping 
tervévcl bombáu a az önkormányza
to t. Lehe t, hogy már májusban aszfal
tOl Ott út les7 fent is? Marika a Falu
ház programjai n. Csaba a petendi 
szövőüzem elhelye/.ésének problémá
in ügyködik l á/a~a n ... AI öt falu ra ki
terjedő Népföiskola láróünllep~égén 
ped ig együtt ültet mogyorófacsemcté t 
a pulai , i ic~ i . kapolcs i, dörögdi . pe tcll -

di polgá rmester - együtt az amerika i 
követség ti tká ráva l és a külügyminisz
térium oszt á lyvezetőj ével. Most, hogy 
a fa lvak kényszer ű együttélése meg
szűnt. már érdemes közösen dolgoz
ni. Miközben Bába Iván zafnernéval 
tárgyal a nyomda i munkahel)ek 
megrartásának l ehetőségé ról . Farkas 
Gyur i, Fazekas Pista a múzeum, 
nyugdíjasház ,.anyagbeszerLésén " fá 
radozik. A teme tő (50 éve elmaradt) 
tisztítása, a sport nap, a fa lubejárás 
mindenki nek l ehetőséget ad a bizo
nyításra, a közösségi munkára. A kép
v isel őt estü le t és il falu gyvrs ha táro
za ttal " megakadályozza" a fő téri 
"kastél) " idegen kézre kerülését. Ta
lán a fa lu is tud majd valami t kezdeni 
ezzel a leromlott állapo tú, dc érték~ 
épülettel. Pat ika. szolgáltatóház. pan
lió? És itt \ annak fiatalja ink, a7 Ifjú
sági Klub, a Fidesz tagja i is. KésLÍt ik 
fr issen megs/ er I:e tt \·ideókamerájuk-

kal az elektronikus króniká t, ötletek
kel halmozzák el fáradhata tlan jegy
zöoket. Zsuzsa pedig. ha kell veszek
szik. kiabál, könyörög, de csökönyö
sen igyekszik megvalósítani álom-ter
veit, a falu érdekében. Bocskai Pal i 
bácsi és a többi bölcs öreg a föld 
visszaadás útvesztőiben bolyong. se
gítve élettapasztala taival és helyisme
relével a jegyzőséget. A nehezen meg
szerzett "közmunka lehetőség" máris 
látha tó eredményeket produkál a 
köztereken és az épülő múzeum udva
rán. A Művészeti ' apokra Uúlius 16-

. 20 . ki'zött) kell ,hogy változást lásson 
az ismét visszatérő lá togató. Agusz
tusban a Magyarok Világszövetségé
nek egy csoportja jön hozzánk, októ
berben pedig a régi hagyományt fel
elevení tő szüre ti báj kétnapos esemé
nye ad ·majd helyet a 900. évforduló 
megünneplésének. 

A Petend és Kapolcs között i hagyo
mányos jó viszony ápolása igen fon 
tos dolog. Kölcsönösen tudunk egy
má baja in segíteni. a mai farkas-vi 
lágban ez igen lényeges dolo . Druk
kolunk zövőüzeműkért , irigyeljük 
megtalált pecsét jeiket és a ré i ha
rangtornyot. Tán egy helyi múzeum is 
létrejöhe tne? 

Tisztel t Olvasó! Kérjük fo adja szí
vesen - e nagy erőfeszíté ek árán lét
rejött - eger-völgyi Futart. A későb
biek folyamán szeretnénk hírt adni 
Pula, Öcs, Dörögd, Apati térsé ébol 
is. E lapo t magunk készítjük és ma
gunl9'ól szóL Híreinke t - néha jobbat, 
néha rosszabbat - hozza, viszi a ko
nok csiga. Háza teli gonddal, teherrel, 
néha meg-megáll , kissé tán lassú is, 
su ta is. de fő hogy végre megy! 

Várjuk írásaikat, eszre\ételeiket -
kérjűk - minél többen jelezzék örö
meiket, problémáikat. 

Ezúton mondunk köszönetet min
den munka társnak, a Lakitelek Ala
pít\ánynak, az Eötvö Alapít án) nak. 
a KuItur innov Kft -nek, akik nélkül 
nem jött volna It t re ez az újság. 

1992. ápril is I I . M árra István 
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TISZTELT OLVASÓK! KEDVES V ÁLASZTÓK ! 
Hosszú-hosszú megbeszélések ered

ményeként indítottuf:k e két települé
sen újságot. Címét pályazatok alapján 
ha taroztuk meg. 

eve: .. VÖLGYFUTÁR .. 
A lap indításához a Kapolcsi Kultú

rális és Természet édeimi Egylet ad ta 
az ötletet és ehhez csatlakozott a két 
község Kapolcs és Vigántpetend Ön
kormányzata is nemcsak egyetérété
sével. hanem anyagilag is. Tettük az
zal a céllal. hogy végül is e lap közsé
geink minden lakójának otthonába 
eljusson. Várunk Önöktől ötleteket és 
segítséget is további munkánkhoz. 
Számítunk segítségükre. 

E bevezető sorok után szeretnénk 
bemutatni testület ünket. Nem név 
szermt. hisz Önök ismernek mindnyá
junkat. Számokat kívánunk mondani: 

Kapolcs község önkormányzata, 6 
fős. I fő polgármester. 1 fő alpolgár
mester és 4 fő képviselő. 

Vigántpetend község önkormányza
ta 4 fős. I fő polgármester. 1 fő alpol
gárniester és 2 fő képvisel ő. 

Tevékenységünk mögött másfél év 
áll. E másfél év bizonyára betekintést 
ad arra. hogy munkánkat némileg ér
tékelni tudják. Az értékelésre e be
mutatkozá során nem kívánunk ki
térni. hagyjuk ezt majd egy következő 
számra. 

I Röviden ismertetni kívánjuk főbb 
célki~~zéseinket. melyek egyrésze 
már Onök előtt ismert. 

Célkitűzéseink között első helyet 
foglalt el az önálló körjegyzőség meg
valósitása és az 1990. évi. majd az 
1991. évi falugyűlés.ek határozatai 
szerint ez meg is valósult. Bízunk ab
ban. hogy e lépésünk találkozott min
den lakos elképzelésével és akaratá
val. 

Már a múlt évben megkezdtük köz
ségeink útjainak felújí tását , építését. 
Kapolcs községben ez továbbra is 
folytatni kívánjuk, hisz régi gondunk 
útjainak állapota. 

Mindkét községben biztosítottuk az 
egészségügyi és oktatási, közművelő
dési alapellá tást. Vásárol tunk az i ko
la és az egészségügy részére számító
gépeket, az orvosi rendelő részére 
EKG készüléket és egyéb felszerelé
seket. 

Ez évben megkezdtük mindkét te
mető rendezését, mely sok év elmara
dását kívánja pótolni. Törekvésünk és 
szándékunk találkozott az egyházak 
vezetőinek elképzeléseivel is. 

Eltökélt szándékunk, hogy mindkét 
községben új emlékművet állítsunk 
világháborús halottainknak, mártírja
inknak. 

Folytatni kívánjuk útjaink további 

Nyakig benne a cső(d)ben 
Nyilván minden kedves olvasón 

tudja már, hogy február végén az öt 
falu gazdái t tömörítő Egervölgye 
MGTSZ öncsődöt jelentett be. Mi
után e nagy horderejű kérdésben 
mind Kapolcs, mind Vigántpetend 
polgárai érzéken) en érint\'e vannak, a 
téesz jövőjével kapcsolatban lapunk 
természetesen felkereste a legilletéke
sebbeket. 

- Az itteni lako ok szempont jából 
vég ő soron kedvezőbb, hogy öncső
döt jelentettünk. mert ha eZI nem 
tesszük meg, akkor a bankok kapásból 
szétverik a téesn - magyarázza ln
hoff Kálmán. a cseppet scm.irígylés
re méltó helyzetben lé ő elnök. - Az 
eseLleges végrehaj tás és elárverezés 
elkerülésére ugyanis ez volt az egyet
len menekülési lehetőségünk. Minde
nesetre amíg a csőd eljárás tart. nem 
kell fizetnünk a kamatokat . s az így 
felszabadult pénzből legalább el tud
juk végezni a tavaszi munkákat. 

- A csődeljárás azonban április 
30-án befejeződik. Mi lesz azután? 

- Ezt ma még nagyon nehéz lenne 
megmondan i. Jelenleg is tárgyalunk a 
különbö~ő pénzintézetekkel, hogy le
galább a kamatok egy részét engedjék 
el. A mindenki által jól ismert okok 
miatt több min t hetven millió forintos 
tartozásunk az összvagyon 59 száza-
1ékát teszi ki, s ahhoz, hoooY legalább 

az igen kedvezményes reorganizáeiós 
hitelt megpályázhassuk, ennek 50 
százalék alá kellene mennie. A kisebb 
hitelezők hajlanak i~ a dologra, de 
konkrét megállapodást eddig még 
nem sikerült aláírnunk. Ha azonban 
nem sikerülne egyezségre jutnunk, 
jön a felszámolá , az pedig senkinek 
sem jó. Elég ha arra az esetre gondo
lunk, amikor a 4500 forint értékú bir
kákat 2000 forintért árverezték eL 
Csak ezzel az akcióval 2.6 millió fo
rin tot vesztett a téesz. Ehhez persze 
az is kelle tt , hogy az előző elnök csak 
az utol ó pillanatban közölje velünk, 
hogy nyakunkon a végrehajtás. 

- Tét lezzÜnk fel egy nagyon opti
mális helyzetet: a bankok elengedik a 
megfelelő kamatokat. Átütemezik az 
adósság egy részét, S az APEH is ad 
fizetési haladékot a tetemes hátralé
kok tőrlesztésére. Hogyan tovább? 

- Ha ez mind összejön, akkor a ter
melőszövetkeze tel négy önálló egy
séggé alakítanánk. Külön lenne a dö
rögdi vas- és szerelőműbely, a szőlő
és bortermelés, illetve -kereskedelem. 
a failzem az erdővel és azért megma
radna az alaptevékenységünk - az ál 
lattenyésztés és növény termelé - is. 
Természetesen mind a vezetői, mind 
az alsóbb szinteken végrehajtanánk -
ésszerű keretek között - a szükséges 
leépítésekel. Sajnos még mindig sok 

építését és szándékunk, hogy mire a 
választóink által adott megbízatásunk 

I 
lejár, egy jobb arculatú települést 
adunk át utódainknak a most felnövő 
generácif>nak . 

Céljainkat azonban csak úgy tudjuk 
megvalósítani, ha támogatja törekvé
seinket a lakosság, a választók nagy 
többsége és támogatnak céljaink meg
valósításában a községekben élő és 
még most alakuló közösségek, egyesü
letek. 

Mi bízunk választóinkban. bízunk a 

olyan dolgozónk van. akinek a fizete
e mögött nincs onkrét munka. 

- Ezek az egysé ek önmagukban 
nyereségesek tudnak maradni? 

- Igen. A dörögdi üzem a saját gé
pek javítását ól kezdve az üreg- és al 
vázvédelmen keresztül a festésig sok 
mindent el tudna végezni. A fatelep 
eddig is nyereséges volt. Az istállókat 
és a szolgálati lakásokat is lehetne ér
tékesíteni. Ezeket például nagyon jól 
tudná hasznosítani a biórépa-aszaló 
üzem, akár Kapo!cson, akár Peten
den. Ugyanakkor jelenleg is ösztökél
jük tagjainkat a szőlőne , mint fel
építménynek a megvételére. 

Mivel azonban az itteni emberek
nek egyáltalán nincs pénze, a szőlő 
árát lagunk négy év terméséből tör
leszthetné, így körülbelül 60 millió 1'0-
rintos bevételre tehetnénk szen. Az 
Agrárkamarában pedig már régóta vi
ta folyik arról, hogy többek között a 
mi bora ink is kapják meg a táj-, illet
ve eredetvédelemnek megfelelő díja
zásL. 
-Időközben azonban a kárpótlást-is 

le ell bonyolítanunk - veszi át a szót 
Horváth Sándor. - A termelö!>zövet
kezeIben O ezer aran korona értekií 
föld \'an, ebből I ezret igényeltek 
vi za. (apolcson 10700-ból 
3300-at, Vigántpetenden 8300-ból 
2300-aL. ) Van ahol a kérésnek nem 
tudunk eleget tenni , mert a környe
zetvédelmi hivatal pélqául Kapolcson 
a Királykő és az Alsóerdő özel ezer· 

kollektív bölcsességben és bízunk 
együttműködésükben. 

Újból kérjük, hogy e lapot minél 
többen vegyék kézbe, olvassák és se
gítsé~ elő megjelené..<:el. 

Kapolcs- igántpetend, 1992. már
eius 30. 

Tisztelettel: 
Kandlkó Ferenc 
. polgármester 
Vigántpetend 

Dezső Sándor 
polgármester . 

Kapolcs 

aran) koronás termetét tájvédelmi 
okok miatt nem engedte kijelölni. 

I 
Mindenesetre hamarosan minden fa
luban ktoslljuk a térképe 'et, amelye
ken mindp.nki mt'guézhcti. hogy hol a i földje . Gondot jdent. ugyanakkor, 
hog"y a beérkező kárpótlá i jegyeket 

I még nem tu j'Jk, hOg) mire ford It juk. 
I Minket föként a környé 'béli mező

gazdasági feldolgozóülemek érdekeI 
nének. de eddig konkrétan mé neI:l 
ajánlottak fel s~mmiL. 

- Hozzákezdte már a téesz vagyo
nának ncvesítéséhez? 

- Természetesen. Hamarosan mco -

lesz, ho y hol, milyen földrajz: szám 
alatt kinek mi a tulajdona. melyet ha 
akar, ki i veh t. Ezeken a földeken 
termeszetesen semmiféle teher nincs. 
Vi tát inkább majd az fog okozni, 
bogya onyv szerinti és a forgalmi 
érték között !lao on nagyok lehetnek 
'a különbségek. 

. De a legnagyohb gond a or lesz 
- fűzi hozzá Inboff Kálmán - , ha 
esetleg felszámolásra kerül sor. l ert 
akkor a teljes vagyont kalapács alá _e
szik. A !leiten pedig - az eddigi ta 
pasztalatok alapján - a \'alós ér téknek 
csak 40-45 százalékán kelnek I a 
dolgok. A bankokat egyéb ént i c~ak 

az érdekli, hogya pénzük valahogy 
bejöjjön. Mi ezért kapaszkodunk fog-
al-körömmel mindenhez, s próbáljuk 

al' itt elő emberek számára me men
teni azt, ami még megmenthető. 

J ávorszky Béla 
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KQRNYEZETVEDŐ 

NEPFÓISKoIA 
Befejeződött a Dörögdi Medence 

Környezetvédelmi Népfőiskola ?? 

Ragyogó őszi napsütés fogadta 
1991. szeptember 3-án a kapolcsi 
könyvtárba, a leendő népfőiskola _első 
megbeszélésére igyekvőket: Dezső 
Sándort, Dózsa Tamást, Hatvany 
Lászlót, Kandikó Ferencet, Kiss Já
nost, Pápai Gábort, Petrovits Krisz
tát, Szávai Ilonát és Vásárhelyi Judi
tot. 

Közülünk ketten is, János bácsi és 
Laci bácsi is emlékezett a két világhá
ború közti , nagy eseményekkel büsz
kélkedő népfőiskola mozgalomra Ma
gyarországon. A népfőiskola iskolai 
végzettség nélkül rendelkezésére áll 
mindenkinek és nem könyvekből tan ít 
elsősorban, hanem a népfőiskolai pol
gárok tudását és tapasztalatát fel
hasmálva, az előadó szakmai segítsé
gét is igénybe véve közös beszélgetés 
útján dolgozik. E tanulási forma a 
nyolcvanas évek közepén új életre 
kapott. Reményi Antal is r~zt vett a 

o 
nagyvázsonyi népfőiskola szervezésé
ben. A politikai és gazdasági átmenet 
e korszakában igen hasmosnak bizo
nyulhat, hogy fóruma van az égető 
kérdéseknek, az önismeret visszaszer

. zésének. A településrejlesztés mester-
ségesen kialakított koncepciójának 
kudarca után 'a dörögdi medence kis 
közösségei, települései is önálló létfel
tételeket, azonosságukat, megélheté
süket keresik. 

Pápai Gábor erdőmérnök - Kapol
cson saját kezével állított helyre egy 
malmot ! - fogalmazta meg .. hogya 
medence lévén közös vízgyűjtő terü
let, egyedi lehetőségekkel rendelkezik 
a biogazdálkodáshoz. Hacsak a me
dence lakói maguk nem, más még vé
letlenül sem képes mérgeket, növény
védőszereket, műtrágyát juttatni a ta
lajba. Itt könnyebben teljesíthetők a 
Biokultúra Egyesület feltételei, ha
marabb lehet a nyuga ti országokban 
már jó pénzért keresett , vegyszer 
mentes termékeket megtermelni. A 
környezetvédelmi népfőiskolárrak a 

, 
természeti adottságokból kiindulva 
kell közösen gondolkodnia: mit érő a 
föld, mi van az erdővel , hová lett a 
víz? 

A Független Ökológiai Központ az 
Országgyűléstől kapott támogatást 
környezetvédelmi népfőiskola szerve
zéséhez. Ebből olyan sorozatot ter
veztünk, amely a természet - és kör
nyezetvédelem kérdéseiről is beszélt, 
de a közö.~ adottságú öt falu - Talián
dörögd, Ocs, Pula, Vigántpetend és ' 
Kapolcs - természet- és környezetba
rát fejlesztésének lehetőségeit is mér
legelte. A népfőiskola körben járt, 
kétszer látogatott meg minden falut. 
Olykor még Apátiból és Vázsonyból is 
votltak vendégek. Előadásokat hall
gattunk az egészséges életmódról, a 
bio-toalettről, a biokertészetrő\. A 
TV -sztár Győrffy Sándor diaképes 
el őadására sok-sok vendég érkezett, 
alighanem maradtak megválaszolat

' lan kérdések. Sándor bácsi megígérte, 
hogy közreműködik egy őszi bioker
tész-tanfolyam anyagának kidolgozá
sában. Beszélgettünk a skandináv tí
pusú kis szövetkezetekrő l , melyek 
nem annyira termelő, hanem beszer
zési és értékesítési jellegűek . Gyü
mölcsnemesítők ajánlottak a dörögdi 
medencébe ill ő új, rekordtermésű faj
tákat és az Egervize völgyében épül t 
malmok nagy i smerője, Wöller István 
Orvényesről vetítette le malom törté
neti gYÜj teményét. 

A zárónapon, 1992. március 28-án 
egész nap egyűtt voltunk. A sok eső 
kell ős közepén, délelőtt kisütött a nap 
Márta Pista pajtájára, ahol Cili néni 
ünnepélyesen bevetette az öt kerek 
kenyeret, oldalán Hatvany Csabának 
az alkalomra készült címkéjéve\. 

Népes vendégsereg figyelte, a gye
rekek előre t ol akodtak, hogy a mese
beli sütőlapátot láthassák. Kapolcsi
ak, petendiek, pestiek, de még az 
amerika i követségről érkezett vendé
gek is szívesen kóstolgatták Har-

mathy Ildikó friss sajt ját, salátáját, 
no meg az előző nap sült dióskaiácsot. 
Petendről bor is került. Hosszú sorban 
indultak vissza, a friss kenyér illatá
val a Faluházba, ahol Széchenyiről, a 
legnagyobb magyarról gondolkodtunk 
Fenyő Ervin segítségéve\. A meglepe
tés a szójával készült vegetáriánus 
székelygulyás és korpás pogácsa volt: 
még a megrögzött húsevők is kétszer 
szedtek, bár az óvoda szakácsnői vál
tig hajtogatták, ők ilyet még nem főz
tek. Az ebéd utáni séta faiiltetéssel 
ért véget, minden polgár kiemeIt egy
egy asónyi földet. Most, amikor ezt 
leírom, azért esik az eső, hogy meg is 
eredjen a törökmogyoró csemete ! 

A mesztegnyői polgármester előa
dása a falujukban beinduIt turizmus
rói zárta be az idei népfőiskolát. A 
polgárok Dózsa Tamás által tervezett 
okleveleket, az előadók dörögdi pla
ketteket és mindenki, aki csak koc
cíntani birt, dörögdi bort kapott a po
harába. 

A népfőiskola tíz hete során sok 
la ppangó energia és tettrekézség tört 
felszínre. Harmathy Ildikó alapít
ványt tesz a munkanélküliek átképzé
sére, a biogazdálkodás elsajátítására. 
MegalakuIt a Kapolcsi Vendégvárók 
Egylete. A polgármesterek a földre
formmaI kapcsolatos tájékoztatókat, 
a Pagony Iroda tájépítő mérnökeinek 
módszereit tanulmányozzák. A dö
rögdi medence egy amerikai fejlesz
tési pályázat esélyese lett, meglehet, 
hamarosan új látogatókat kap. A nép
főiskolai polgárokat meghívták Sik
lósra gyűmölcsfatelepeket, Nógrádba 
modern ridegtartáson élő, görög piac
ra nevelt csordát és Mesztegnyőre fa
lusi vendégváró módszereket látrii. És 
végül indul a Völgyfutár. melyben fo
lyamatosan jelentkemek a népfőisko
lások. Ugyanis nincs vége, még csak 
most kezdődik igazán! 

Vásárhelyi Judit 

Dózsa Tamás Orbán Tón i bácsi mesterkosarával 

Cili néni a búbos kemence mellett 



Ahol a nagyválSOnyi fennsík nyu
ga~i, meredek pereméről levezető 
szerpentin út eléri a taliándörögdi 
medencét, oda települt a falu. 

Vigántpetend 
nyugati végénél, 
kis dombon áll a 
község 1757 és 
1760 között 
épült temploma. 

1963-ban egy 
. ,vízvezeték építé-

sével (a mai templom bejárata előtt) 
középkori templom támpilléres tor
nyát, és melléklet nélküli temetkezé- . 
seket vágtak át. Az új templom 
részben ráépült a középkorira.1 Mül
ler 1963; Bakai 1964. 1 

Vigánt Keresztelő Szt. János tiszte
letére avatott "templomát 1338-ban 
említi először irott forrás. Papjáról 
1338-ban hallunk. 

A község r.k. templomától délre és 
keletre eső domblejtő a Szenteg- házi 
dűlő. A friss szántásból jól kivehetők 
a középkori Vigánt falu házainak he
lyei, amelyek sötétebb foltok formá
jában jelentkeznek. Sok XN -XVI. 
századi kerámiatöredéket gyűjtöt
tünk itt. 

Vigán t falut már 1236-ban említi 
oklevél, míg Petend neve 1333-ban 
tüoik fel írott formában. Petend Vi
gánttól délre feküdt, a Vigántró! 
Szent jakabra vezető út mentén. 

Szabó Csaba VU. osztályos tanuló 

NAGYAPÁM MESÉI 
A régi időkben sok mese szövődött. 

Esetenként tollfosztás közben, téli es
téken szórakoztatták egymást az egy

. begyűl tek. 

"Bolond Böske" 
Volt egy bolond lány, úgy hívták: 

Böske. Ez a Böske sokat bolyongott. 
Nem tudta, hol jár, mit csinál, csak 
ment, ment a sötétben. A hullaházba 
betéved t. Ekkor éppen két hulla volt 
f~lravatalozva a Szent Mihály lován. 
Almos volt, és nem tudta mit is csinál. 
Kivette az egyik halottat a koporsó-

001. A halott merev volt, nekitámasz
totta az ajtónak, ő pedig befeküdt a 
helyére, bele a kopórsóba. El is aludt. 
mélyen. Reggel jött a temetoor, hozta 
a hullaház kulcsát, de este elfelejtette 
bezárni, így nekiállt. hogy kinyissa az 
ajtót. Ahogy kinyílt az ajtó, a merev 
hulla hegyibéje esett az ajtóban. Bös
ke meg a neszre felült a koporsóban. 
Szegény temetoor rögtön szörnyethalt 
ijedtében! Böske felkelt és tovább bo
Jyongott, míg meg nem halt. 

Az 1992. februári 
népességnyilván tartási 
adatok szerint Kapolcs 
lakóinak száma: 475, 
Vigántpetendé: 236 

Kapolcs és 
Vigántpetend 

megtalált cimerei 

A kapolcsi címer Mayer Dénes ta
nár úr zalaegerszegi kutatásai nyo
mán készült el. 

A vigánti címert - Nagy Sándor vi
gántpetendi lakos XVIII. századi ok

. iratai alapján - Dózsa Tamás re
konstruálta. 

A középkori Petend falu nevét nem 
tudtUk azonosítani. 1 Kalicz-Sági 
1963.1 

Néhány római téglatöredék azt 
mutatja, hogy valami kisebb római 
építmény ís állt ezen a környéken. 

Vigánt 1548-ig szerepel a rovásadó Bus János közlése szerint édesapja ré
összeírásokban, ebben az évben a tö- gebben egy kőlappal bélelt római sírt 
rök ugyanís felégette a falut A kö- talált a falutól délre, ahol szántás 
zépkor-i Petend falu 1531-töl t1lnik fel közben többször találtak már római 
összeírásokban. 1549-ben ma1már61 pénzeket Innen való BJ. tapolcai ma
is megemlékeznek. Az 1572 évi ösz- gángyíijteményébe került bronz kari
szeírás után puszta~. mert a Ia- Icagyilrii ís. 
kói a török elől elmeneldilnelc, a tele- A Mosókút feletti hegyoldal ároká
pülés pedig leégett. Ezután rövid ideig sásakor bronzkor végi- kora vaskori 
feltüotetik még a dica torok ís, de település gödreiből gyűjtött cserepe
I594-től 1609-ig nem írják össze. Az ket ajándékozott BJ. a Balatoni Mú-
161O-es években mindössze 1/2 telek zeumna.k.A helyszín' szemle során 
adóját tartották számon. 1696-ban 7 nem tudtuk megállapítani a telep ki
jobbágy család lakta, 39 hold szántó terjedését, mivel a hegyoldalban az 
és 3 hold szőlő birtokka!. 1700-ban erdő és a szántóföld határán fekszik. 
malma ís volt. A szántásban kb. 100 m hoszú és 50 

Ugyanezen a területen néhány m széles területról gyűjtöttük a csere
bronzkor végi - kora vaskori cserepet pet. 
is gyűjtöttünk. Nagy Sándor idős Vi- A közelben bővizű forrás van (volt -
gántpetendi lakos szerint régebben . a szerk.). A cserepek közül néhány 
nagy edényeket találtak a Mosókút grafitos, festett töredék a kora vas-
felé eső részen. 1 Kalicz-Sági kort képviseiLI Kalicz-Sági 1963. / 
1963J 

A MEGSIRA TOn EGER ' 

Falum varázsos patakja! 
Ütőér volt az életed ! 

Hogy daloljak szépet rólad? 

Gyalázatos lett a képed ... 

Nem fürdik benned Napsugár ! 
Hold sem használ fel tükörnek! 
Csak ... záporok után van már, 

hogy medredben vizet... lelek! 

Egyébként, mocskos pocsolyák .. . 
kisebb-nagyobb ágya ... lettél! 

Csak múltad szép, jelened ... fáj ... 

jövőd ... halálról beszél ! 
Nem úszkál már zúgód körül 
pisztrángivadékok raja! 

Mesemmisülsz. mint malmaid, 
hol rég ... szólt munka dala. 

Nincs öledben gyermekzsivaj, 
Ludak sem gágognak be~ed ! 
Szekérkereket sem dagaszt sz, 

kiszáradva ... nincs szereped ! 

Megsiratjak Eger-patak ... 

Vized a "kanáris" viszi. 
Ahalastavat hízlalja, 
s falum sóhaja ... kíséri... 

Szemelvények Kapolcs 
történetéből 

Írta: Halász Béla esperes úr 

1092 ... Alig egy .évvel azután, hogy 
Szt. László királya törcsvári szoroson 
betört kunok vezérét, Kapolcsot le
győzi, oklevelével megveti Capolc 
község alapjá. Első lakói királyi sza
kácsok és lovas szolgák voltak. akik a 

A mosólapickák sora ... 

emlékeimben ... csattog ~ég, 
ahogy a parti köveken .. . 
mos, a mezítlábas nép ! 

Megitatásra idejárt, 
falum ístállós állata, 

s szemlét ... tartottak a gazdák, 
kinek gondozott... a barni.a ! 

Úsztattak mosóteknöket, 

fiúkáknak ez ... hajó volt ! 

S anyjuk utánozva mostak, 
babaruhát, gyermeklányok ! 

Istenveled, falunk múltja ... 
Istenveled, sok szép emlék! 
Istenveled EGER-patak ! 

A jelen ... halálraítélt... 

Nekem nagyon kedves voltál, 

százszor-szép örömet nyújtva! 
FOTÓlMON ... élsz csak tovább, 

meg, még apá'tís ÁLMOMBAN .. 

Istenveled EGER-patak ! 
Nc:m öntözöd ... többé kertem ... 

Istenveled, Istenveled ... 
Elnémulok, de .... könnyezem ... 

id. Dénes Gyuláné, Szuper Irma 
nyugdíjas tanárnő 1984 

falu földjének egyharmadát bírták 
szántóföldekben, erdőkben és kaszá
lókban. Ez a közel 80 lélek volt a falu 
első telepese, amely nevét nyilván Ka
polcs kun vezértől kapta. Fogságba 
esett népéből lehettek az első telepe
sek, vagy László király így akarta 
győzelmének emlékét fenntartani .. 

Kapolcs, 1948. november 23. 



Megyünk, vagy maradunJc? 
... mármint a völgyből kifelé. Aligha

nem érdemes elgondolkodnunk önma
gunkról egy' újság indítása kapcsán, 
amikor múltbéli gyökereink értékeit s 
még élő vagy éleszthező darabjait 
ápolgatjuklnánk a kultúra, vagy a kö
zösségi élet szin t jén. 

Völgyben vagyunk itt a "Völgyben" 
is, mi tagadás! Gondunk ezernyi, 
megélhetési bizonytalanságok fizíká
Iisan és lelkiekben is. Mert hiába 
menne jól sOrunk, ba nincs belül jó
ság, segíteni akarás, közeledés igénye. 
A völgy szoros és átvitt értelemben is 
összeszorít bennünket. 

Nagyheti szertartások és 
istentiszteletek rendje az 
evangélikus egyházközségben 

Nagypéntek, délelőtt lO óra: 
istentisztelet és úrvacsoraosztás 
Nagyszombat, 19 óra: 
isten tisztelet 
Húsvét vasárnap. délelőtt 10 óra: 
istentisztelet és úrvacsoraosztás 

Amikor valami megszületik, az er;n
ber joggal tekint a jövő felé. Ha híra
dásról van szó, akkor is. A mai világ" 
völgye" elsősorban az ember önmagá
ba fordulása, a kapcsolathiány. 

Kissé elvadultunk, baráttalanul, szi
getként kószálunk a közösség forgata
gában. Meg kéne tán szelídülnünk ... 

Mit is jelent? Megszelidíteni - de 
szelídülni is - a Kis Herceg rókája fo
galmazásában: "Kapcsolatot teremte
ni." Lélekben, kutúrában,gazdasági
lag. A sorrend biztos, hogy nem mind
egy. Aztán elindulhatunk a völgyből 
kifelé. A jövő lehetősége előttünk áll. 
Menni akarunk, vagy maradunk? A 

Nagyheti szertartások és 
Istentiszteletek rendje a katolikus 
egyház~özségekben ! A Húsvéti 
Szent Háromnap ! 

I. Nagycsütörtök. Az utolsó vacso-
ra emléke. Szentmise, " oltárfosztás " 

Monostorapáti: délután 5 óra 
Taliándörögd: délután 6 óra 
Vigántpetend: este 7 óra 
2. Nagypéntek. Jézus Krisztus halá-

lának emlékezete. Keresztútjárás. 
Taliándörögd: reggel 9 óra 
Monostorapáti: délelőtt lO óra 
Kapolcs: délután 3 óra 

" Csonkamise " Passió-val 
Taliándörögd: délután 5 óra 

Az életből egyiket sem szabad ki
kapcsolnj . Mindhárom hozzátartozik. 
Aki a múltat nem becsüli, a közösség 
alapjait tagadja mee. Érték a múlt, 
üzen a múlt. Üzen akkor is,ha szép 
emlék, de akkor is, ha nehézségekre 
emlékeztet. Valaha volt ez a falu 
messze vidék központja, de volt török 
dulta rom telep is. Háborus pusztulás
ban leégett a fél falu, de mégis élni 
akart. A múltból ezt az élni akarást 
kell kiemelnünk. Ebben a szűk völgy
ben nagy gazdaság sosem volt, de a la
kosság meg tudott élni, s ha a szükség 
úgy hozta, nagy összefogásra is képes 
volt. Amikor a törökdúlás után az ár
pád-kori templomnak csak a puszta 
falai maradtak meg, az akkori - zöm-

Hétfő, 16 óra: 
istentisztelet 
május 3.-án délelőtt 10 óra: 
konfirmáció Taliándörögdön, 
közös evangélikus, református 
A kapolcsi istentisztelet 16 órakor. 

kérdés akkor is kérdés, ha nem aka
runk foglalkoZIli vele. Pedig jó lenne! 
Hírekkel is, hogy inkább a jót mond
juk,de még fontosabb, hogy azt meg
halljuk. Ez is lehet egy mozdulat a kö
zeledésben. Aztán történelmi, földraj
zi összeszorítottságunk talán össze
tartozássá alakulhat át. 

" .. . Éljetek méltón ahhoz a hivatás
hoz, melynek részesei lettetek, igaz 

Vigántpetend: délután 6 óra ' 
Monostorapáti: este 7 óra 

3. Nagyszombat. Elviekben szertar
tás ezen a napon nincs, a keresztény 
közösség Jézus sírban fekvésére emlé
kezik. Jézus feltámadásának ünneplé
se a Nagyszombat esti sötétség beállta 
után kezdödhetne pirkadat ig. Mivel 
helyi körülményeink egyenlőre nem 
teszik lehetővé, a régebbi gyakorlat 
szerint elővételezzük agyszombat 
estére. 

Múlt-jelen-jövő 

mel evangélikus - hiveknek segítettek 
a reformátusok és a ka tolikusok is. 

éhány évig együtt, békességben 
használ ták az egyetlen templomot. 
Felekezeti harcot - ez akkortáj t nem 
volt ritka - ebben a faluban még kü lső 
próbálkozással sem tud tak , szítani, 
bár megpróbálták. Ezt olyan értéknek 
tartom Kapolcs múlt jából, amelyről 

nem feledkezhetünk meg. Ha harc 
.nem is volt a felekezetek között , de 
bizalmatlanság, távoltartá igen. A jf!
len egyik értékének tartom, hogy ma 
már ez is múlóban van . 

A távoli múlt után a közelmúlt. Hi
bás elgondolások, gazdasági tévedé
sek következtében a fia talság na
gyobb része elhagyta a falut. A falu 
háttérbe szorítása az által hogy a köz
ség és TSZ: vezetése elkerült innen, 
rossz hatással volt mindenkire. Lát
juk a következményeket. Ebbe nem 
nyugodhatunk bele! Fel kell ébredn ie 
a falunak. Ne. azt várjuk, hogy majd 
mások, majd a kormány, majd, 
majd..... .. valaki segit. ekünk kell 
összefognunk. És örömmel látom, 
hogy ez nem is oly lehetetlen dolog. A 
falunak már neve van az országban. A 

alázatosságban, s~elídségben és türe
lemben. Viseljétek el egymást szere
tettel. Törekedjetek arra, hogy a béke 
k?telék~ben fönntartsátok a lelki egy
seget... 

! Szent PáI apostól az efezusiaknak 
írt leveléből ! 

lI/és Sándor pléb'ános 

Tűzszentelés, Húsvét Örömének., 
keresztvíz szen telés, szentmise, feltá
madási körmenet 

Taliándörögd: délután fél 5 óra. 
Vigántpetend: délután fél 6 óra 
Monostorapáti: este fél 7 óra 
Húsvéti és Húsvét-hétfői szentmi-

sék rendje az ál talánQs vasárnapi 
rend szerint, kivéve Húsvéthétfő Ka
polcs: délután l óra. 

falu olyan környezetben van, amely 
szép és értékes. Azon muszáj len
nünk, hogy ezt a szépet megőrizzük, 
Kapol népének tartást ad junk. Tar
tá t, de nem elbízakodottságot! Nem 
mi vagyun a világ közepe, bár egy 
időben vol t ilyen jellegű büszkeség is. 
Szerencsére a reménytelen, utolsó 
helytől is nagyon messze vagyunk. 
Fogjunk tehát össze és ne engedjük, 
hogy a véleménykülönbségek ellenfe
lekké tegyenek bennünket, hanem 
egymá értékei t megbecsülve, együtt 
dolgozzunk falunk jövőjéért. Kapolcs 
számára nem elhanyagolható ugyan 
hogy 900 esztendős, de a döntő az, 
hogy további száz és száz évre fenn-o 
maradjon, fejlődhessen! Ezt csak a 
véleményeket tiszteletben tartva, a 
dolgoka.t megbeszélve lehet elérni. el
lenségeskedéssel nem. Az elvándorlás 
talán megszünt, nemi bevándorlá~nak 
is tanúi lehetünk. A jövő nemzedéke
inek fő eélként életlehetőséget kell 
biz tosítanunk. Ezt csak összefogással 
tudjuk elérni. Tehát ismét csak azt 
hangsúlyozom: közösen, eg)üu, előre! 

KISS János evangélikus lelkész 
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Bemutatom a körjegyzőt Rendcsinálás 
Mikor polgármesterként bemutat

koztam, megfeledkez em bemutatni 
egy meghatározó munkatársamat. 
Kapolcs és Vigántpetend polgármes
tereinek, képviselőtestületének mun
katársát, aki a törvényesség őre és ar
ra hivatott, hogy e térség állampolgá
rainak ügyét intézze, ügyeinek irányí
tását vezesse. 

Amikor a körjegyzőség létrehozásá
ról szó esett és erról testületi h:ltáro
za tok is születtek, pályázatot tettünk 
közzé a hivatalos lapokban. Hirdet
tünk két alkalommal is. a második 
hirdetésre jelentkezett jelenlegi kör
jegyzőnk. Megkerestük őt, elbeszél
gettünk vele és e beszélgetés eredmé
nye lett a pályázat elnyerése. 
Körjegyzőnkeot kora 
~~~en 
~ilSöltam 
testületének eC""fl,po'lk7,pli> 

"--

Köszöntjük ... 
Az 1992 április 8.-i Idősek Napja 

alkalmából - utólag is - nagy szere
tettel köszöntjük korosabb Kapolcsi 
állampolgárainkat. Külön gratulálunk 
Kiss János lelkész úrnak tiszteletbeli 
cserkész törzstisztté való kinevezésé
hez. 

Kapolcs a "felsodort" falu 
Április 12.-én vasárnap a Petőfi 

adón 60 ~rces műsor hangzott el Ka
polcsról Ordögh Csilla szerkesztésé
ben. A adásban megszólalt: Bocskay 
Pali bácsi, ezili néni, Farkas Gyuri , 
Nagy Ottó, Török Zoli, Bába Iván, 
Dózsa Tamás és Márta István. Az 
adásról készült .. magnófelvétel meg
halgatható az Onkormányzati Hiva
talban. 

Hosszú államigazgatási gyakorlat áll 
mögötte. Ezenkivül van tanári diplo
mája is. ami gyümölcsöztethető lehet 
a közigazgatásban is. Remélem na
gyon jól választottuk Dr. Kancsal Ká
rolynét. 

Eddigi működése során merem állí
tani, hogy jól választottunk és nem 
kell szégyenkemem a falu, a válasz
tók előtt javaslatom miatt. Biztos va
gyok abban is, hogy a körjegyzőség 
dolgozóit is jól választottuk meg. Ér
zem és remélem, hogy e közösség 
ügyeinket a legjobb tudása és a lelki
ismeret alapján mindnyájunk megelé
gedésére és örömére végzi. 

Ebbez én a magam és a vigántpe
tendi polgármester nevében, az egész 
lakosság nevében erőt és egészséget, 
munkájukboz sok sikert kivánok. 

Dezső Sándor polgármester 

Önéletrajz 
Dr Kancsal Károlyné 
Bakos Zsuzsanna 
Születtem: 1947. április 9.-én 
Diszelben . 
Iskoláim: 

. -Diszeli általános iskola, 
1953-1 % 1 
-Zalaegerszegi Csányi László 
Közgazdasági Technikum, 
1965, érettségi 
-Tanácsakadémia, 1969. diploma 
-Államigazgatási Főiskola, 
1984. diploma 
-Tanárképző Főiskola, 

1990. diploma 
Munkahelyeim: 
1965-1984: tanácsi alkalmazás, 
adminisztrátor, VB. titkár, 
főelőadó 
1984-1991: tanári munkakörök 
1992- :körjegyzö, Kapolcs -
Vigántpetend Önkormányzat 
Párton kivüli vagyok. ..... 

avagy Már megint meg akarja 
valaki mondani, hogy mit 

csináljak a saját udvaromon?! 

hanem sok-sck ember számára. A 
kocsmáknak és a boltnak is - ezt talán 
magyarámi sem kell -, de külön jöve
delmet jelent azoknak is, akik ezáltal 

Ha az utazó keresztülrobog kocsijá- eladhatják borukat. kolbászukat, szá-
val Kapolcson, elsuhan Petend mel- rított gombájukat, vagy saját készíté
lett, elég egy pillantást vetnie a fal- . sű kosaraikat, a kiadó szobák építésén 
vakra és máris tudja, hogy kik laknak dolgozóknak, az elromlott csapok 
itt . Anélkül, hogy bárkivel is szóbaállt megjavítóinak, a zöldségek és gyü
volna, tisztában lehet azzal, hogy mölcsök termesztőinek, de még az or
hogy gondolkodnak az itt élők mú\t- vosnak is. Az egységes, rendezett, 
ról, jelenről, jövőról, milyen a viszo- tiszta falukép nem csupán az építé
nyuk szoms~édaikboz és az egész kö- szek hóbortja, ,az önkormányzat ön
zösséghez. Arulkodnak a házak, hom- kénye, hanem mindannyiunk alapvető 
lokzatok, kertek, járdaszegélyek, víz- érdeke, boldogulásunk alapvető krité
mosások. Miről árulkodik épített kör- riuma. Szerencsések vagyunk, hogy 
nyezetünk? A kép igen vegyes: szé- végre valaki töröd ik ezzel is, szívü
pen gondozott, virágos udvarok, düle- gyének tekinti és ösztökél bennünket 
dező, romos házak, mívesen díszített arra, hogy ne a falu szélére dobáljuk 
homlokzatok, szemetes, gyomos falu- szemetünket , hiszen az is a mi ko-

_ szélek váltogatják egymást. Az átha- szunk, hogy a szomszéd kert jére vi
ladó idegen pontosan láthatja, hogy gyázzunk, büszkék legyünk, hisLen 
ebben a házban tiszta, rendes embe- bennünket is megítélnek általa. Ter
rek laknak, amabban kevésbé. A falu mészetesen az egységes, rendezett fa 
széle pedig senkié! Mindez messzirőIlukép nem csak a tárgyi világra kell, 
is jól látszik, ha valaki alaposan meg- hogy korlátozódjon, hanem bensőnk
fig'yeli a részleteket. Nyilvánvaló, re is. Akármilyen szép is egy falu, 
hogy eddig nem volt következetes taszítja az idegeneket, ha lakói egy
végrehajtója a falvak jobbra törekvő másra acsarkodnak, sugárzik a gyülö
akaratának. Kinek-kinek magánügye let. Az egészséges versengés, a mindig 
volt, hogy törödik-e saját portáján ki- még szebbre törekvés visz előre min
vül bármivel is, magáénak tekinti-e den társaságot, de az én kertem nem 
kis hazáját, a faluját . Nem volt, aki lesz attól szebb, ha a szomszédnálle
felszólítsa a düledező, életveszélyes taposom a virágot! Attól lesz szebb, 
romok helybéli és távoli tulajdonosa- ha szebb virágokat ültetek, gondosan 
it, hogy jó gazda módjára viseljék nevelem őket és attól, hogy a látvány 
gondját tulajdonuknak. Nem volt, aki tervezésekor az egész környezetet fi
megszervezze, hogy az idősebbeket gyelembe veszem. A szomszéd vörös 
segítsük az erejüket és nyugdíjukat rózsái pédául inkább kihangsúlyozzák 
meghaladó szépítésben. Azzal sem tö- az én íriszeim kékjét, mint agyonütik. 
rödött senki, hogy az utca, a falu Nem ez a helyzet persze, ha piros 
egységes képet nyújtson, hogy tiszta, szegfű t ültetek melléjük! Ezt a célt 
szép falu benyomását keltsük, olyan szolgálják a maguk területén az építé
faluét, ahol le kell lassítani, mert szeti előirások, a falurendezési tervek 
annyi a látnivaló. is. Ahogy a jó kertész gond.osan egy-

Március közepétől rendszeresek más mellé rendezí a virágokat, úgy 
falvainkban a bejárások, melyek azt a passzít ja, illesztget i az építész a falu 
célt szolgálják, hogy lajstromba ve- részleteit egymáshoz. 
gyük a tennivalókat, felh ívjuk rájuk a Ezzel kapcsolatos ügyes-bajos dol
figyelmet, sőt , el is végezzük. amit le- gainkat ezentúl itt helyben intézik. 
het. A bejárásokat Zsuzsa vezeti, Ba- Azt hogy pontosan mihez is kell enge
kos Zsuzsa, a jegyzőnk. Pöröl, veszek- dély meglalálják műszaki ügyinté
szik, néha még kiabál is, mint anya zőnk, Donján József értesítőjében. 
gyermekeivel, vagy, mint tanító a kis- Érdemes már a vázlattervezetet el-
diákkal. őzetesen egyeztetni, a későbbi félre-

Nagy szükségünk van arra, hogy jó értések elkerülése érdekében. 
benyomást kelsünk az idegenekben! A A már meglévő építmények, terek, 
Kapolcsi Napok és a Vendégvárók falurészek hibáinak korrigálása kir.sit 
Egylete mind több turistát csábít hoz- nehezebb dolog, de az sem lehetetlen. 
zánk. A beinduló és remélhetőleg egy- Az első lépés mindenesetre a tisztaság 
re szélesebbé váló vendégjárás extra és a rend, a többit meg majd aprán-
. és nem csak a kiad- - haray _ 

rendelkezők 
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, , ,,, Tisztelt Allampolgár! - m -ne nagyo e vonu aSI 
Általános Iskola 

Kapolcs-Taliándörögd 
A budapes ti Medgyessy Ferenc úti 

általános iskola neve lőtestüle te kap
csolatfelvételi céllal meghívta a helyi 
iskola tanulóit, neve l őit az április 5-i 
Arany J ános Színházban tartandó 
műsoros délutánjukra. 

E napon művészeti csoport jaik 
együtt léptek fel a mákófalvi gyer
mekek színjátszóival. 

A fővárosi intézmény szeretné há
rom iskola találkozójává tenni a fenti 
kultúrái is rendezvényt. 

A kapolcsi iskola felső tagozatos ta
nulói a meghívást köszönettel elfo
gadták. A közös program kapcsá~ le: 
hetőség nyílik a kapcsola tok tovabbl 
lehetőségérő l is megbeszélést tartani . 

Az általáno iskola a tanév folya
mán sokféle pályázati lehetőségge l 
eit. 

a PRO RENOV AN DA CULTURA 
HU 'GARl E ALAPÍTVÁNY-tól 
400.000.-Ft támogatást kapott felújí
tásra. vizesblokk kia lakításá ra. A fen
ti összeg fele-fele arányban oszlik 
meg Taliándörögd és Kapolcs iskolái 
között. 

Felhasználásakor számítunk a helyi 
önkormányzatok segítségére, támoga-
lására. 

Sport : Iskolánk tanulói a folyama
tos testedzés, az egészségesebb élet
mód kialakítása, szabad idejük hasz
nosabb eltöltése érdekében az alábbi 
hazi bajnokságokon vettek részt: 

- atlétika 
- kézilabda 
- kispályás labdarúgás 
- asztal i ten isz 
Mindezek mellett részt vettek az 

őszi, tavaszi városi fu tóversenyen és 
városi asztaI itenisz bajnokságon. 

~
,'/*~~ 

lPj[~ 
/~f, . 

,~~ 
Az 199 1-es "EgySZ:O~t " című is

kolai pályázat győztesei : 
Monostorapátiból 

Csényi Ágota (8. oszt.) 
Tóth Melinda (8. oszt.) 
Rompos Csilla (3. osz!.) 
Koronczi. Ernő (6. oszt.) 
Marton György (6. oszt.) 
Farkas Péter (6. osz!.) 
Horváth Tímea (6. osz.) 
Varga Melinda (6. osz!.) 

Kapolcsiak 
Török Krisztina (8. oszt.) 
Szabó Csaba (6. oszt.) 
Nagy Ani ta (6. osz!.) 

ll. díj 
U. díj 
4. díj 
5. díj 
5. díj 
5. díj 

dícséret 
dicséret 

I. díj 
II. díj 

dícséret 

A kapolcsi és vigántpetendi 
Önkormányzat , 

a Kapolcsi Kulurális 
é Természetvédel mi Egylet 

információs, közéleti havilapja 

lskola[!k eleteböl épület építése, 
, öd' .. d "' k ' k Értesítjük, hogy ·1992. január l. -én _ lakoe" pu"let, 200 1m 3-nél nagyobb Ujjászervez 0 11 la tanacsun megalakult a kapolcsi körjegyzőség, 

szeptemberben tanulótársaink javas- így Kapolcs és Vigántpetend községek épület lebontása, 
la ta inak figyelembevételével elkészí- önálló hatósági jogkört kaptak. Az ál- -épület kőzterületről lá tható hom
teile éves programkínálatát. Iampolgárok építés i,telekgazdálodási, lokzatán, te tőzetén , keritésen, e l ő te tő, 

A ki rándulások, színházlátogatások telekosztással és közterületheaszná- üzleti ernyőszerkezet , ? 

mindig a legnépszerűbb programok lallal kapcsolatos ügyeit a körjegyző- _ cég vagy rekJám tábla, Im--nél 
közé tartozott a korábbi években. Igy ségen intézzük. nagyobb létesí tése, á talakítása, 
van ez most is. Az Erkel Színházba 7 3 

Ezúton tájékoztat juk, hogy építési - 5 m -nél nagyobb fü rdőmcdence, fő részére váltottunk bérletet. A Se- ~ , 
, ., V ' f engedély alapján végezhetők az alabbi _ e' pl' tes' I' telek homlokvonalán kerí-villai borbély, Janos vHez, arazs u-

munkák: tes' , Im-nél magasabb támfal építése, vola a lőadásai igazi zenei csemege 
vol t számunkra. A veszprémi Petőf i - főépüle t építése,bövítése, t e tő t ér - épí tési telken keletkeze tt szenny

vizek elhelyezésére szolgáló zártrend
szerű szennyvízgyüjt ő, trágya tá roló 
létesítése szabályszerű építési enge-

Színház előadásait is rendszeresen lá- beépítése, 
togatjuk. Az alsósok részére bérletet - főépület olyan felújí tása, helyre
vá ltottunk, mely keretében 2 mesejá- áll ítása, á talakítása, amely a teher
tékot tekinthettek meg. A felső tago- hordó szerkezetek. a te tőzet , közterü
za tosoknak Mesélj Münchhausen ! cí- letről lá tható homlokzat,épületek 
mű produkció jelentett nagy élményt. alaprajzi elrendezésének megváltoz

A múzeumok világa sem áll tá~ol ta tása, 
tőlünk. A emzeti Múzeum kiállító - lakóépület melléképületei, gépjár
termeiben is sok érdekessel találkoz- mű, munkagép tároló, álla ttartási 
tunk. A veszprémi várban látott ho- I épületek építése, 
logram gyüjtemény egyszerűen káp- - kisipari vagy barkácsműhe ly, kis-
ráza tos volt. kereskedelmi ü.zle t, árusító pavilon, 

Másfajta élmény nyújtott az őszi _ mezőgazdasági rendelt e tésű te. ü-

dély alapján végezhető . . 
A műszaki ügyintéző a körjegyző

ség hiva tali helyiségében minden pé
netken de. 8- 12 óráig ügyfél fogadást 
tart. 

Kérj ük, hogy építés i szándéku k ese
lén tervezőjük az elképzelét vázlatter
vi szinten e lőze tesen az állampolgá
rok érdekében hiva tal unknál egyez
tesse az ese tleges félreértések elkerü
lése és az épí tési engedélyezési eljárás 
meggyorsítása miat !. 

BNV megtekin tése. Sokunk vélemé- le ten gazdasági épület építése, böví té
nye, hogy jövőre is lá tnunk kell a ki - I se, á talakítása, rendeltetésének meg-
állítást. ' It t t ' 

Decemberben a Főváros i agycir_ l_v_a_ o_z_a_ a_sa_, _ _ _ ________ _ D_o_m~a_' n_ J_o_'z_se_i_mu_"s_z_ak_,_' _e_ló_'ad_ o_' _ 

kl'sz centenáriumi műsorát láthatta adó falurehabilitációs programot, 
56 gyermek. Falus." tur." zmus amihez a Vendégváró Egyesület i 

Itt a tavasz. Mi tovább foly tat juk az Újabb egyesület Kapolcson csa tlakozik, mert nem mindegy mi-
élmények gyüjtését. Útra kelünk, 1992. február 13-án megalakult Iyen falukép fogadja az idelátogató 
hogy megismerjük, bejárjuk szá- Kapolcson a Vendégvárók Egyesüle- embereket. A falunak már amúgy is 
munkra eddig ismeretlen vidékei t ha- te. Tavaly a Szabad Föld című újság nagy hírneve van a sorozatosan éven
zánknak. Egyes osztályok ma&'l}k ter- hirdetett meg egy pályáza tot a falusi te megrendezett Kapolcsi Kulturális 
vezte útvonalon, a fel sősök az Orséget apok miatt, és J'ó lenne, ha kül őleg turizmussal kapcsolatban és akkor 
ismerik meg. Természetesen szűkebb néhányan beszélgettünk arról, hogy is feln őnénk ehhez a hírnévhez. 
környezetünk fes tőien szép tájain is jó lenne ezzel Foglalkozni. Kiderült , Az Egyesület célja a falusi turizmus 
szívesen barangolunk. nagyobb esély van pályáza tokon felélesztése, a helyi gazdaság erő ö-

Kapolcs, 1992. március 25. nyern i akkor, ha azt valamilyen szer- dése, a falu fejlödése, ami a mai mun -
'lolnár Éva " .. '1' b d " 
I> vezet nyújtja be. Igya szavakat tett kanelki.n VL ag an nem meg eten o. 
Diáktanács ti/kár ko"\'ettc es' la ' sd a bevezeto" mondatot. k ' h ' I' . k Kérjük a la ossagot, ogy ce Jam ' 

A március 21.-i Kapolcsi 

Sportszombat győztesei: 

ői skander: Szabó Eszter 
Férfi skander: agy Károly 
Ping-pong (felnőtt ) : Mohos Attila 

(ifi): Kocsor J Úii,,:, Lukács Gyula 
Sakk: Mohos Att ila 
(ifi): Kocsqr Júlia , Szabó Csaba 

VÖLGYFUTÁR 
Felelős szerkesztő : 

Márta István 
Szedés, tördelés: Magtárstlldió 

Grafika: Dózsa Tamás 

Gondoltuk környezetünk zépsége, a eléréséhez nyújtson segítséget és tá
Kirá l ykő, Kőfejtő, Kecskekő, a vizi- mogassa az Egyesületet. 
malmok, a templomaink, a készülő Az Egylet nyitott, bárki jelentkezé-
fa lumú7eum, a rendbetett régi házak sét szívesen fogadjuk ! 
és egyéb értékeink mások számára i 
\ onzóak lehetnek és talán szívesen Javasoljuk a környező falvaknak is 
töltenének el néhány napot falunk- hasonló egy ületek létrehozását! 
ban . A már működő szervezetek ( Ka- Együttműködve esélyei nk hatványo
polcsi Kult urál is és Természetvédelmi zódnak! 
Eg)let , Iparoskö~.' yugdíjaskJub, a 
fiatalok ) és az Onkormányzat meg
tervc7ctt e hosszú évekre munkát 

Márvány E /I a 
egyesül eti vezető 

1992. április 25.-én vcndégünk lesz: Si pos Jánosné 
a Biotour ist Utazás i Iroda tulajdonosnője, 

A Biotourist UtaLási [roda idegenforgalommal és biotcrmékek külker ke
dclmé\cl foglalkozik. 
Program: 14.30 - 16 óráig a Kapolcs Vendégvárók Egylete zálláshelyeineI..: 
mcgtckin té c, konzultáció, együ ttműködés i esélyeink. 
16.30-kor a Faluhá7ban előadás: Biotermesztés, gyógynövények 

piaci lehetőség 

Mi ndcn é r deklődőt sze r e t et tel \ á runk! 

Szerkesztőség: Kapolcs, i'aluház 
Levélcfm: 8294 Kapolcs Pf. l I. 

Tel.: (06-87) 3 7-029 
Nyomja: Veszprémi yomda KfT. I 

Kapolc~ 
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A N A MALMI SAROK ti II Z 

történe tek 

NálUnk az a szokás,hogy nem terít
jük meg előre az asztalt , mert az 
olyan .. vendéglátós " . 

_ Az ételt sem adagokban vis zü ki, 
hanem, ha lehet tálban, hogy még csa
ládiasabb legyen a dolog. 

Michael, az osztrák fi ú nem vol t 
szakképzett pincér, meg nem is régen 
állt munkában, így aztán nem csoda, 
hogy igencsak izgult, amikor a nyolc 
tagú német társaság beesett ebédelni . 

Hosszasan tárgyalták, hogy ki mit 
fog enni, de a leves kérdése hamar el 
dőlt: - Vadlevest mindenkinek! 

Nem volt váratlan a döntésük. mert 
nem mindennapi gasztronóm iai él 
ményt nyújt ez a pikánsan fűszere
zett, surű, finom leves. Megbeszélték 
a zt is, hogy mi jöjjön a leves után és 
persze az italokat is. Michael megter í
tett , felszolgálta a z inn iva ló t. Eköz
ben eg)f olytában d iskurált a vendé
gekkel. Kiderült , hogy eg)' nyu atné
met család hívta meg ebédre keletné
met rokonait. (I 987-et Ír tunk ) 

Elkésziih a leves. Jó nagy tálban 
vitte ki Michael, ínycsiklandozó illa
tárt húzva maga után. L e tette az asz
tal közepére és .. jó étvágya t ! .. kí
vánva magukra hagyta őket. A se n tés
pult mögül figyeltük, hogy miként 
ájuldoznak majd a gyön)örűségtől a 
levest megkóstolván .: ahogy len ni 
szokottt! De nem! Hozzá sem n\'ÚI
nak a leveshez ! Mi lehet az oka ? 
Eg)ikük is, másiku k is zavartan fel
énk pislant. M it kellene tennü n ? Se

,bésen kavarognak fejünkben a gondo-

VAD LEVES 
r eeept 

A vadlevest ~n úgy csinálom, hogy az őz. 
sza rvas vagy vaddisznó (Ie Jobb vegyesen 
) k,csontozása után a c on lból és a másra 
nem JÓ húsdarabokból húslevest fózök. Jól 
befűszerezve 

Amikor a leves elkészült. lefeJl em a húst a 
csonl ró!. ledar;lIom és gombócoka t formá-

' . lok belóle ( 10Jás . zseml~morzsa . SÓ. bors 
hozzáadásával ). A levest leszúröm és a 

'benne fÓll sárgarépá t a lébe paszírozom. 
K evés vajon hagymát plríl o . osszevágoll 
gombáI adok hozzá. sóval borssal és sok 
pe trezselyem zöldjével puhára párolom. 
FüstölI sonkál apróra vága 
\'ajas rán tAsI készítek. ba rnára pirilom 
nHIJd hozzáadom a levest . az á tpa s zí r oz'Űlt 
répával, a gombát és a sonká!. Fús zerezem: 
babérlevél. néhá ny gerezd fokhagyma. 
egész bors. borsiká. kakukkfú és egy db 

, apróra vágolI pa rad icsom . Fgy kevés vörös
bort is öntök hozzá. Osszeforral om. mélJd 
belcfózöm d húsgombócokat A forró leve" 
tálba öntöm. amelyben eló' leg egy ,ojás 
sá rgáJát 2 dl leJföllel é, egy ma rék apróra 
vágolI ",'dlinggellekevert em. - lIúl~ ó -

Felhívás! 
A Blol r.. ur ~l l 't4tza~1 Irod a é~ a z Anlla \ 1(1-
lom vflrJa azon gazdá k JCICIll Cl é s, é l. "kik 
hlOtcrnlc~zté ~rc il lk almas - 5 éve !Icm mti 
trágyáz. 'I - le rüleltel relld elkeznek és 
BIOT E RMÉK EK re le rmeszlési' szer
zŐdé.,t kötnéne k. 

JÓ KERESETI LEHETŐSÉG ! 
VárJu k lovábhá azo jelelllkezésél . akIk 
GYÓGY Ö ÉNYEK ylÍJlésébell és 
... :t;Ü 1:1);11)1111 rt~ 71vCn Jl é Jl c k . 

la tok, de sehogysem t ~ lá lunk magya
ráza tot. A vadlevesl a néme tek imád 
ni szokták. És különben sem kóstolták 
meg, nem azzal lehet a baj , esak 
imádkoznak ? Vagy valami evés előtt i 

szertartás tanúi vagyunk ? a végre! 
,A társaság keletnéme t hölgy tagja 
nagy megkönnyebbülésünkre végre 
merít éle te pár jának, aki szemlá to
mást fé lájult az éhségtől. EI kezd rög
vest falni . A többiek nézik , kissé cso
dálkozva, de nem követik a példáját. 
Most aztán már végképp nem értünk 
semmit sem. Vagy ez náluk így szokás 
? Elvégre az állatokná l is elég gyakori, 
hOg)' csak a család fő jóllakása után 
ju tha tnak a maradékhoz a többiek. 
Én ugyan ilyet embernél még nem lá t
tam, de attól per ze még el őfordulha t. 
Az is igaz, hogy a nny i Icves van a tá l
ban, hogy az egy fél hadseregnek is 
elég lenne, nem nyolc embemek. 

agy kő es ik le a sZ Í\oii nkről, mikor 
a nyugatnémel asszony végre felá ll. 
Úgy lá tszik nek ilá tnak a többiek is. 
Jaj , nem ! Felénk indul. Mi lehe t a 
baj? incs már i dő kitaláln i, a hölgy 
odaér hoaánk és kedvesen moso
lyogva Michaelhez szól: 

- Elnézést kérek, ka pha tnánk a le
veshez esetleg leve es tányért is ? 

Még vagy fé ltucatszor ebédellek 
nálunk az évben, minden alkalommal 
megkönnyebbüll sóha jjal nyugtázva 
a terítés befejezté t. 

Megha tározások: 

V ízszin tes 

l . mosza' 
5. az autó vá ra kOZIk 
I I. orvos. Kapolcson 
dolgOZOl!. Ma már csak 
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. akkor találkozol vele.ha 
elmész egy nem lúl soka 
dik randevúra . Függőle CS 
13 . reásülő 

ta rt ozás. 
t4 . egyháZI személy 
t 5. ri lka faf aJla 
17. nyomáse,gység 2. éneklő szócs a 

12 asszonyok nevének vé
ge 

I ledob 
19. fúszen 

3 kerekeken ördll\ e vala
nH l \"alaho\a tol . jutt a t 

16. francia " Ó / ékezel fel 
esleges / 

20 . erdei vaú 4 . ízesílell lébel) fóz 20. évsza k 
21. kÖlószó 5 . szá rnyas ló b fogadó 23 . maj d nem zár I 

25. esetleg 22. nem IgazI 6. a \,ö rös 
7 rubíd ium 23 . gk. márka 

24 . li- németül 
26. aUl ó I~r o l ó 

8. sza kképzell,égheL JlIllat 
9 fo lyékony 7síraúék Beküldenctő: vízsz. I I . 

és függ. 5. so.ok megfej-27. \'Olult on vag y bus. z oll ül 10. pl. a ;\ épszabacls~g. 

'\ apló 

LOG IKAI FELA DVÁi y 

M usL tafa eladta szőn\c ei t, 12 db 
a ra nypi:nzt kapo tt ér lJ k. Fél, hog) 
Ali becsapta , meri az el őző alkalom
mal is az egy ik pénl hamis volt , 
könnycbb a többiné!. Bekercdzked ik
Ba hala bolt jába. hog) cllénórizzc a7 
érméket , Bahala csupán három mé
rést engedél) eL és a súlyai t scm adja 
oda ... Na mos t ho yan mérjek ? ,. 
töpreng M USllafa, dc hamarosan 
megtalálja a megoldás t. Hároms/Dr 
mér, súlyok nél kül é va lóban, al 
egyik érme könn)cbb, mint a löbbi . 
Ali szé \'cnkcZ\'e cscréli \ iSSIa a ha
mis pénl t. 

Fclada t: Három mérésböl, súly 
használa ta nélkül állapítsd meg, hogy 
12 aranypénz közül melyik az. ame
lyik könnycbb, min t a löbbi ' 

A megoldásokat SLer ' e ztosé ünk
he kerjük cljuttatnt, á pril is 25.-ig. 

Cím: 8294 Kapolcs·PL ! J. 

A két rej l\'ény helyes megfej tői 
kÖ~Öll díjaka t sorsolunk .ki . 

J. díj: \AG YAROK - cgy európa i 
nemze t szüle tése f kön) , 

2. díj: Lovas érme 

3. díj: Porcelán kitúzó 

MÁJU I SZÁMUNK BÓ L 

megtudhatják, 

REKORD TERMÉSÜ GY " MÖLCSFAJT ÁK 
R égio mk nak javasol t , nagy nyereséget h0 7ó gy ümölcs ter rn cs7tési e lj á rá-

-hogy bíróság elé kerül-e a volt TSZ elnök? 

I 
(A helven milliós hiány' az lörténele' ) 
-hogy fe lszámoljá k-e a kapolcsi nyomdál ? 
-hogy lesz-e szövóüzem , petendI kaslély-o k megtekin tése. _ 

R észvé tel i d íj : I 150 F t/ fő -u ta 7ás aUl óbussla l, \acso ra , s Lalla , re >cli , 
ebéd .. 
a réslvé l r li d ájból J OO F I-O l a Dörögdi Mede ncéé n Aap II \án és al On k9 r 
má nyza lok \' á ll a lkn a k mR e uk r a . Fi ze t cn d ő : 6 5 0 F I / f ő 
J e len lkezni a kapolcsi és pete ndi bol to kba n lehct máju ' :\ .- ig. 
K is ber uh á Lással j ö ved :::lm e 7ő gazd as ág ! 

Csókolom Czi li néni ! 
Honfiúi le l kesedés l ő l á tit a t\ a ' Le

rctném tájékozta tni a Völgyfutár ifjú 
és idősebb 01\ asó i t hogy Ka pol cs és 
Petcnd környéké l al elkövctke/ Ö 150 
é\ ben rockzcnei cen trummá szcre l-

ban') ' 
-ho y elképzelhetó-e pá rueszéd. i árla ISI
va n és Nagy LaJOS közölt? 
-hogy segil enek-e raj I unk új Alapít ánya
ink? 
Oem ul aIJ uk a Kapolcs Ipa roskörL 
A Múvés zc ,j ~apok rés z1etes prog r ~ mja . 

Ic I . .. "ö7lc t a K irálykő kocsma 
törLwendége inek és a fia taloknak: 

H obo 
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