
 
 

HELYSZÍNEK Kapolcs (fesztiválközpont), Taliándörögd, Vigántpetend 
RENDEZŐ 

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet  
Fesztiváligazgató: Márta István 
 

PROGRAMCSOPORTOK 

I. FESZTIVÁLOK A FESZTIVÁLBAN 

KLASSZIKUS, RÉGI- és EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL (a Völgy templomaiban) 
Katolikus, evangélikus és református egyházzene, reneszánsz és barokk zene, liturgikus 
kóruskoncertek a műfaj legjelesebbjeinek előadásában. 
Cantus Corvinus Énekegyüttes, Tercina Együttes, Genzinger Fortepiano Trio, Wekerle-telepi 
Szt. József Templom kórusa, Savaria Barokk Zenekar, Excanto Együttes, Marquise Együttes, 
Róbert György és Szabó István, Mandel Quartet, Új Liszt Ferenc Kamarakórus                                  
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
 
VÖLGYJAZZ MINIFESZTIVÁL (Kapolcs/Malompart) 
A legjelentősebb magyarországi jazzformációk koncertjei. 
For Tunes, Budapest Ragtime Band, Equinox, Nigun, Bágyi Balázs - P. Szabó Dániel Duó, 
Band of Gypsys Reincarnations, Ávéd Balance, Szőke Nikoletta „B” verzió Projekt,  
Bacsó Kristóf Trió, 1705, Gero Jazz (SK), Quartet, Loop Doctors, Balázs József Quintet, 
Finucci Bros Quartet, A Jazz Nagykövetei, Gayer Mátyás Quartet, Tony Lakatos Quintet (D) 
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
 
VILÁGZENE (Taliándörögd, Ősök Háza, kert) 
A műfaj kiemelkedő képviselőinek koncertjei a Hangvető Zenei Társulás közreműködésével 
Lajkó Félix, Dresch Quartet, Fanfara Complexa,  Babos Projekt Special (Babos Gyula és 
zenekara), Fonott zene (Both Miklós, Pál István Szalonna, Doór Róbert, Balogh Kálmán, 
Enyedi Ági), Herczku Ági+Nikola Parov, Cimbali-band, Szalóki Ági népi projekt, Kerekes 
Band, Kathy H. Lajos  és nagyzenekar, Mohácsy Albert és a MagyarVista Social Club, 
Berecz András-Háry János emlékest, Dresch Mihállyal, Juhász Zoltánnal, Gerőly Tamással, 
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Fonó zenekar, Berecz  András-Balogh Kálmán-Dsupin Pál, David  Yengibarjan szóló, Kazai 
Ági Quintet, Besh o droM, Napra, Snétberger Trió, Cimbalom Duó (Lukács Miklós, Balogh 
Kálmán), Söndörgő, Est Gipsy Band (Balázs Elemér), Palya Bea Szefárd műsor (Palya-Bolya. 
Dés), Budafolk 
 
 
„BOKRÉTA ÉS BICIKLILÁNC” - Magyar Néprajzi Filmfesztivál (Vigántpetend) 
A Bokréta és biciklilánc a DocuArt Dokumentumfilmes Központ (Palantír Film Alapítvány) 
és a Néprajzi Múzeum MaDok-program (kortárs múzeumi hálózat) közös filmes rendezvénye, 
amely a Dialëktus Európai Dokumentum- és Antropológiai Filmfesztivál védjegyét viseli, 
annak 2011-es évi különkiadása.  
A fesztivál célja, hogy felfedezze a mozgó-néprajz, a néprajzi film legjobb magyar alkotásait, 
és tágítsa képünket a filmről és a néprajzról egyaránt. A kezdeményezés hiánypótló, hiszen a 
magyarországi dokumentumfilmes kultúrából hiányzik a hagyományos életvilágokat, 
tudásokat és életmódot bemutató néprajzi filmek nyilvánossága. A fesztivál rendezői vállalják 
a kortárs magyar néprajzi mozgóképkészítés feltérképezését, a fesztiválon láthatóvá teszik az 
alkotásokat a szűkebb szakmai és a szélesebb nézőközönség számára.  
A fesztivál filmjei versenyeznek egymással.  
Az öt napos verseny díjait kultúrakutatókból, filmrendezőkből, zenészekből és művészetekből 
álló zsűri adja át. A zsűri elnöke Sebő Ferenc a Hagyományok Háza alapítója, népzenész.  
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 

II.  ALKOTÓK, MŰHELYEK ÉS „HOLDUDVARUK" 

 
MŰVÉSZETEK HÖLGYE - PALYA BEA (Kapolcs, Kossuth Lajos utca 18/b.) 
Nyitott porta Kapolcs főutcáján, ahol 10 napon keresztül Palya Bea és vendégei életébe és 
beszélgetéseibe nyerhetünk bepillantást.  
„….Olyan fellépőket hívunk meg, akiket Bea szeret, akikre Bea kíváncsi, olyan programokat 
szervezünk, amiket vagy gyakran csinál ő is a hétköznapokban, vagy amiket szívesen 
csinálna. …. Olyan előadókat hívtunk meg, akik nemcsak a műfaji kánonok határait lépik át, 
hanem a magukét is időről-időre, újra és újra. Akik jó kérdéseket tesznek fel maguknak és 
nekünk, akik átsütnek a színpad határain is, akik hangot, szót, mozdulatot, gesztust 
összekötnek, akik a mi világunk tereit és időit is tágítják ezzel. És közben nevetni sem 
felejtenek el…” (a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
 
HOBO RETROSPEKTÍV (Kapolcs, Gástya árok) 
Július 25-31-ig, egy héten át lesz a vendégünk Földes László Hobo és előadja a Völgyben 
eddigi összes színházi/zenei estjeit, mégpedig: 
 

Látja Isten, hogy állok a napon (Pilinszky János) 
Tudod, hogy nincs bocsánat (József Attila)  
Circus Hungaricus (Hobo)  
Csavargók tízparancsolata (Hobo) 
Amerikai ima (Jim Morrison)  
Farkashajsza (Viszockij) 
Hármasoltár (József Attila - Jim Morrison - Vlagyimir Viszockij) 
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Délutánonként, valahol Kapolcson immár második konferenciáját tartja a tavaly nagy sikert 
aratott Magyar Hobológiai Társaság. A II. konferencián Hobo beszélgetőtársa Sebők János 
lesz. 
 
SZÖRÉNYI LEVENTE TÖRTÉNETEI (Kapolcs) 
Idén először a Völgyben!  
 
KALÁKA VERSUDVAR (Kapolcs, Dózsa György u. 69! 
Házigazda: a Kaláka együttes és Lackfi János 
A Kaláka a kezdetektől számos alkalommal muzsikált a Völgyben, hol a Merlin Kommandó 
részeként, hol önállóan, hol itt, hol ott, szabadtéren, templomban, klastromromban, iskolában, 
sátorban. Most történik meg viszont először, hogy az együttes tíz teljes napra völgylakó lesz, 
és saját udvarába invitálja barátait: költőket, előadókat, színészeket, zenészeket. 
Lesznek énekelt versekre épülő gyerekműsorok és (főként a Hangzó Helikon sorozatra épülő) 
verskoncertek. A Kaláka és a másik házigazda, Gryllus Dániel vendégei lesznek: Bognár 
Szilvia, Ferenczi György és a Rackajam, Lovasi András, Szalóki Ági, a Misztrál, a Szélkiáltó, 
a Sebő együttes, Both Miklós és a Napra, Nyeső Mari, Harcsa Veronika, Szokolay Dongó 
Balázs. a Túlpart együttes, Écsi Gyöngyi és Kovács Marcell. Színészvendégek: Mécs Károly, 
Máté Gábor, Gryllus Dorka, Keszég László, Boka Gábor, Galkó Balázs.  
Az udvar költő-udvarmestere Lackfi János, aki versműhelyt vezet, és kollégáival, Kányádi 
Sándorral, Csukás Istvánnal, Tóth Krisztinával, Szabó T. Annával, Kiss Judit Ágnessel, 
Molnár Krisztina Ritával, Vörös Istvánnal, Horkai Hörcher Ferenccel együtt közreműködik a 
játékos-muzsikás improvizációs esteken is. Amúgy is reggeltől estig áll majd a bál, és ha 
éppen nem koncertbe göngyölve szól a líra, akkor zsibonghat a versfitnesz, a mondókázós-
babázós foglalkozás, az ölbeli kerekítő vagy éppen a papírszínház.  
Mulassanak együtt a Kalákával! Vigyázat, a vers függőséget okoz! 

Gryllus Dániel és Lackfi János 
 (a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
 
ALEXANDRA KÖNYVUDVAR (Kapolcs) 
Népzene és világzene, rock’n’roll és fúziós zene, a Kapolcsi útilapok című könyv 
bemutatója, beszélgetések könyvekről szerzővel, illusztrátorral, fotóssal, a nagyvárosból 
kiköltözött völgybéli Alexandra Pódiumon, Kapolcson az óvodaudvar árnyas fái alatt. 
Gondűző Mathias borocska mellett, a főút forgatagából kiszakadva, hol csendesebb, hol 
pörgősebb események várják betérő vendégeinket 10 napon át az Alexandra udvarban, 
Veszprém felől az első kanyarban.  
A zenei színpadon mindennap zenei workshop Ferenczi György és a Rackajam irányításával. 
Koncertek: Bara zenekar, Szalóki Ági és Juhász Gábor,  Rutkai Bori és a Specko Jedno, 
Szirtes Edina „Mókus” és a Fabula Rasa,  Apnoe,  Colombre Band,  Arcangeli,  Paganza, 
Bognár Szilvi és az etNoé,  Louisiana Double,  Napra,  Ferenczi György és a Rackajam, 
Budafolk,  Parno Graszt,  Nyeső Mari és zenekara,  Kaláka,  Amorf Lovagok,  Misztrál, 
Balogh Kálmán és zenekara, Vujicsics együttes 
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG és a BOOKSELF (Kapolcs, Király udvar a Kalapos hídnál) 
Minden nap jeles költők, prózaírók, zenészek lesznek a vendégeink. Igyekszünk a meghívott 
alkotókat nem csupán írói, költői minőségükben bemutatni, hanem amennyiben más területen 
is jeleskednek (zenészek, borászok), annak bemutatására is lehetőséget adni. Továbbá célunk, 
hogy minden nap fiatal és idősebb pályatársak egyaránt szerepeljenek a pódiumon. 
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    Minden nap Irodalmi Játszóházzal várjuk a családosokat. A játszóházban a gyermekek 
óvodapedagógus vezetésével az adott nap irodalmi programjaihoz kapcsolódó kézműves, 
ismeretterjesztő foglalkozásokon vehetnek részt. (Pl.: azon a napon, amikor az 1848-as 
forradalom és szabadságharc tematika köré épülnek a felnőtteknek szóló programok, a 
gyermekek papírlovat, pártát és huszárkalapot készíthetnek, puzzle-t rakhatnak ki Petőfi 
Sándor arcképéből.) 
    A játékos kedvű és versszerető felnőttek minden nap Irodalmi Homokozó címmel 
műhelymunkán vehetnek részt, amelyet egy-egy költő vezet (Szentmártoni János, Prágai 
Tamás, Rózsássy Barbara), s amely során megismerkedhetnek egy-egy versformával, 
kipróbálhatják íráskészségüket és a legjobban sikerült alkotások a Tömegír (slam poetry) 
című esti műsorban felolvasásra kerülnek. Hasonló játékos program az Irodalmi Kalapozó, 
amelyen a prózaíró vendégeink szerepelnek. Nekik adott idő alatt rövidprózát kell írniuk 
meghatározott témáról, oly módon, hogy a rendezők egy kalapban összegyűjtik a közönség 
témajavaslatait, és abból maguk húzzák ki a témájukat. Ezek az írások is felolvasásra kerülnek 
az esti Tömegír című programon. 
A Magyar Írószövetség munkatársai szerkesztik idén a Völgyfutár című újság irodalmi 
mellékletét. 
Az udvarban helyet adunk „A szülés valódi természete” című vándorkiállításnak és a hozzá 
kapcsolódó programoknak is. 
 (a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
MUHARAY – SZÍNPAD (Vigántpetend, Tókert és Pap-kert) 
„Ismerd, műveld, élvezd” és tanulj meg minél többet hagyományainkról! 
Házigazda: a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. 
 
A Muharay Színpadnál minden érdeklődő és minden korosztály talál kedvére valót, részt 
vehet a különböző tájegységről érkező hagyományőrző néptáncosok egész napos programjain. 
Délelőttönként a Pap-kertben, a FACSIGA játszókertben dúdolhatnak, énekelhetnek, 
táncolhatnak, játszhatnak, vetélkedhetnek, ügyeskedhetnek, harcolhatnak, erőlködhetnek 
kicsik és nagyok. 
Délutánonként a Tókertben, a színpadon megtekinthetik népviselet- és népszokás 
bemutatóinkat, sőt ha kedvük van, részt is vehetnek a közös mulatságban, énekelhetnek, 
táncolhatnak.  
Bemutatkozó települések: Alsónyék, Bag, Báta, Bogyiszló, Gencsapáti, Isaszeg, Kalocsa, 
Kapuvár, Pécsvárad, Veresegyház, Vitnyéd, Zengővárkony táncosai, zenészei. 
 
 
NÉPRAJZI MÚZEUM (Kapolcs - Kastély, Falumalom, Malomsziget) 
KERÉKKÖTŐK- ÖNBEFORDULÓS KIÁLLÍTÁSOK és programok  
Idén a Néprajzi Múzeum programjai önmaguk körül forognak. Lesz örökmozgás az álló 
malomkerék körül a kapolcsi Falumalomban és a Molnárházban. A szétszedjük, majd újra 
összerakjuk akciókkal öt nap alatt kitakarítjuk a Falumalom szerkezetét ― persze sűrű 
garatöblögetéssel. A helyszín a Falumalom és a Malomsziget. A Molnárházban kiállítást 
rendezünk az Eger patak völgyének még működő malomszerkezeteiről (de a nem működőkről 
is szót ejtünk). Ismét belakjuk a Kastélyt a pincétől a padlási. Fent papírképek az analóg világ 
tükröződéseként, lent képek és filmek digitális keretben, tárgyak tapintható közelségben. A 
téma: minden, ami malom. Az első emeleten reméljük lesz egyhelyben topogás (vagyis sokan 
leszünk). A minden szinten szinte minden jelszót szem előtt tartva tabló- és tárgyakból 
rendezett kiállítást szervezünk a Kárpát-medencében fellelhető malmokról, malomtípusokról: 
lesz szó a vízi-, hajó-, kanalas-, cölöpös-, száraz, taposó-, tipró-, fűrész-, kalló, érczúzó, 
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kalapács- és a nemtudommégmilyen malmokról. Műhelybeszélgetés formájában bemutatjuk a 
Magyar Molinológiai Társaság eddigi munkáit, korábbi malomfelújítási törekvéseit, sikeres 
projektjeit. A kiállítás interaktív elemekkel bővítve tucatnyi társas malomjáték ötletével 
működik majd napról-napra. A Kastélyhoz kötve mobil kiállítás formájában, egy guruló 
lakókocsiban kívánunk foglalkozni a mozgás, a mobilitás kultúrájával. Szó esik majd ebben 
— mikroszinten — a nagyvárosi, a kisvárosi és a falusi közlekedés hétköznapjairól; az utazás, 
a nyaralás szabadidős útjairól, a migráció és a vándorlás társadalmi hatásairól. A kiállítás 
szabadtéri fotóműteremmel, tárgybeszállítással és a hozott tárgyak személyes 
dokumentációjával lesz kerek. A kézműves foglalkozásokon pedig mi mást csinálnánk, mint 
kereket kötünk gyékényből, papírból, gizből és gazból. 

A Néprajzi Múzeum közmunkásai, önkéntesei 
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
 
 
GALKÓ BALÁZS (Taliándörögd, Klastrom) 
felolvassa József Attila összes verseit, mindennap 18 órától kezdődően, a XIII. századi Szent 
András-templomromnál. 
 
AMADINDA ÜTŐEGYÜTTES (Kapolcs, katolikus templom, Taliándörögd, Művelődési 
Ház) 
A világhírű együttestől egy különleges templomi koncertet valamint családi-és 
gyerekkoncerteket hallunk a Völgyben.  
 
SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR (Kapolcs, Gástya árok) 
Az első szombat a Gástya árokban a szimfónikus zenéé. Európai népek zenéje, vezényel: 
Bolyky Zoltán. Műsoron: Liszt Ferenc, Rossini, Mendelssohn, Dvorák, G. Enescu, Suppé, 
Saint-Saëns és Smetana művei. 
  
ORQUESTRA CAMBRA EMPORDÀ (ES).  
Katalán kamarazenekar mediterrán koncertjei a Völgyben. Vezényel: Carles Coll  
 
EAR EGYÜTTES (Kapolcs, katolikus templom) 
kortárszenei koncertje és egy elektroakusztikus CD "élő lemezbemutató” –ja. 
 
SZENTESI HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM utcaszínházának előadásai 
július 22-23-24-én, minden Völgyfaluban. 
 

 
III. VÖLGYVENDÉGEK 

 
 
ÉLTETŐ BALATON-FELVIDÉKÉRT EGYESÜLET (Kapolcs, Csigaház) 
Látogatóink megismerhetik a 60 település összefogásával működő vidékfejlesztési program 
révén a harmonikus kulturális, gazdasági és társadalmi fejlődésében rejlő lehetőségeket, 
ízelítőt kaphatnak a közel 44 ezres közösség értékeiből, szépségeiből, gazda(g)ságából. 
 
KELET-VESZPRÉMI KISTÉRSÉG 
Bemutatkozik: Hajmáskér, Sóly, Papkeszi, Szentkirályszabadja, Vilonya, Kádárta, 
Gyulafirátót  
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KŐRÖS-SÁRRÉT KISTÉRSÉG (Taliándörögd, Petőfi u. 24.) 
Sárréti Udvarházunk a Művészetek Völgye programsorozat szellemiségét megtartva egy 
sajátos és egyedi arculattal szeretne bemutatkozni a látogatók előtt. A színes zenei és egyéb 
kulturális programok mellett a hozzánk betérők megismerhetik a Sárrét történetét, 
hagyományait, gasztronómiai különlegességeit. Térségünk soha nem látott összefogással 
indult neki a program szervezésének, ahol a térséget alkotó kilenc önkormányzat, a kulturális 
intézmények, a civil szervezetek, művészeti csoportok és lelkes magánszemélyek 
együttműködésével létrejött egy reméljük minden igényt kielégítő, gazdag programcsokor, 
ahol a vendégeink megismerkedhetnek a pákászélet rejtelmeivel, a hagyományos mocsári hal- 
és madárfogás módszereivel, miközben megkóstolhatják a sziki birkapörköltet egy frissen sült 
kenyérlángos társaságában. Reméljük, hogy aki ellátogat hozzánk a tíz nap során, az 
szellemileg és lelkileg felüdülve, a sárréti ételektől jóllakottan távozik tőlünk, és messze 
földre jó hírét viszi a sárréti emberek vendégszeretetének, ügyességének, találékonyságának, 
és a későbbiekben ellátogat hozzánk a Berettyó és a Körösök vidékére, a túzokok és a 
vízimadarak hazájába. 
Várjuk Önöket szeretettel, Bere Károly, elnök - Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
 
KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA (Taliándörögd, Új Iskola) 
Kortárs összművészeti szórakoztató színtér - július 22-24) 
Kortárs művészeti kiállítások - képzőművészeti anyagok, installációk – a KJF hallgatóinak 
alkotásai. Folyamatosan kortárs jazz zene szól majd - a KJF Művészeti Tanszékének 
hallgatóinak formációi játszanak. A zene több esetben a képzőművészeti installációk 
részeként jelenik meg. Néptánc, BBS fimvetítések, rendhagyó kézműves foglalkozások… 
Esténként a teraszon kortárs tánczene szól. 
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 

III. EGYÉB PROGRAMOK 

CSEND HÁZA – ŐSÖK HÁZA (Dörögd/Plébánia/Katolikus templom) 
Előadások, beszélgetések, kiállítások, gyógynövényismeret és kenyérsütés, reggeli 
„osztályfőnöki órák” oszt. főnök: Szőke András; a Völgy helytörténete, őseink emlékezete. 
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
REFORMÁTUS-PROGRAMOK (Taliándörögd/Református templom és udvara) 
10 napos programsorozat református teológusok közreműködésével  
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
MŰVÉSZETEK ZÖLDJE 
Magyarországi zöldszervezetek részvételével, a völgylakók és a közönség bevonásával. 
Partnerünk a Független Ökológiai Központ. Aktív környezet- és természetvédelmi 
völgyprojektek, ZÖLD UDVAROK a falvakban.  
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 
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KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK 
Közel 50 ideiglenes tárlat a Völgyfalvakban. Plébánia, kastély, istálló, malom, pajták adnak 
helyet a képző- és iparművészeti, valamint a fotókiállításoknak. 
(a kiállításokat részletesen lsd. külön könyvtárban) 
 
 
„HELLO WOOD” ÉPÍTÉSZETI FESZTIVÁL (Csórompuszta) 
Kilenc hazai és három határon túli egyetemről 55 diák vesz részt a MOME line - design 
műhely és az ÚJIRÁNY csoport által megrendezett idei egyhetes alkotótáboron, ahol a 
bővített programnak megfelelően három témában (Wood, Tipo, Film) indulnak workshopok.  
A program célja, hogy a különböző egyetemekről érkező hallgatók vegyes csapatokban, egy-
egy, a szakmájában kiemelkedő, elismert csoportvezető segítségével alkossanak és 
sajátítsanak el új ismereteket.  A csoportvezetői rendszer egyedülálló lehetőség a generációk 
közötti falak lebontására, olyan ismeretségek kialakítására, melyek az egyetem falain 
túlmutatnak. Fontos szempont a Hello Woodon születő összes alkotás esetében, hogy 
koncepciójukban kötődjenek a helyszínhez, reflektáljanak arra. A résztvevő csapatok egy-egy 
kilométer (!!!)  4x4 cm keresztmetszetű fenyőlécből hoznak létre összecsukható, 
szétszerelhető és kevésbé szétszedhető szobrokat és installációkat. 
(részletesen lsd. külön könyvtárban) 

 
 
HIMALÁJA EXPEDÍCIÓ (Kapolcs, Faluház, és Királykő) 
"Magyarok a világ nyolcezresein"  LHOCE  2011 Expedíció filmvetítéses 
élménybeszámolója. Előadók: Erőss Zsolt, Kollár Lajos, Mécs László, Gál László, Horváth 
Tibor 
Királykő-mászás a "Magyarok a világ nyolcezresein" expedíció tagjaival, Erőss Zsolt 
hegyivezetésével! 
                                                                          

A ZENE MINDENKIÉ EGYESÜLET 
Az egyesület Parafónia Zenekarának hangversenye Kapolcson. A Zene Mindenkié 
Egyesület értelmileg sérült fiataljai mutatják be a közös muzsikálás örömét. A Völgyben idén 
immáron hatodik alkalommal lépnek fel.. 

 
TÁRSASJÁTÉK UDVAR (Kapolcs, KávéHáz) 
Házigazda a Magyar Társasjátékos Egyesület www.tarsasjatekos.hu 
Az elmúlt évek nagysikerű társasjátékos napok után újra Kapolcson! Játszanál? Gyere! Azért 
szerveztük Neked, hogy legyen hol és legyen kivel. Látogass el hozzánk, és építsd fel 
Carcassonne városát, Catan településeit, szökj meg Cartagena sötét tömlöceiből, vagy segíts 
új királyt a megárvult trónszékbe! A kocka el van vetve ...  
Carcassonne * Catan telepesei * Cartagena * Hey! That’s my fish! * Blokus * Bohnanza * 
Citadels * Genial * Kac-kac kukac * Szabotőr * Transeuropa * Vigyáz(z)6! * Viva il Re! * 
Coloretto * Perudo * Nincs kegyelem! * Zug um zug……. 
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KOBUCI KERT (Kapolcs, Kossuth u. 14.) 
Mindennapi betevő népzenei koncertek a folkkocsmában 19 órától. Az úri közönség mulat! 
 
 „BORUDVAR A SÖRHÁZBAN”  Házigazda: Kata Borház, Kapolcs 
A kapolcsi Sörház most először ad otthont egy Borudvarnak, mely remek lehetőséget kínál az 
minőségi magyar borok és a tradicionális Balaton-felvidéki konyhaművészet találkozására. 
A gasztronómiai élvezetek és a zene szeretete összekapcsolódik az udvar árnyas fái alatt a 
fellépő blues és jazz zenészek jóvoltából. 
Akiknek sok volt a forgatag azok a Csernus-szobában fújhatják ki magukat Dr.Csernus Imre 
segítségével. 
(a programot részletesen lsd. külön könyvtárban) 

KÉZMŰVESEK VÖLGYE (Vigántpetend, Tókert) 
X. Országos Kapolcsi Fazekas és Keramikus Találkozó és Vásár 
Népi és Iparművészeti Vásár 

VÖLGYÉRTÉKEINK (Műemlékek és múzeumok) 
Kapolcs: Iskolamúzeum (a fesztiválon nyitjuk meg), Falumalom Múzeum (vízimalom), 
XVIII. századi Kovácsműhely és lakóház Múzeum (a fesztivál alatt működő kovácsműhely), 
Kapolcsi Fazekasműhely és Galéria, Régi zsidótemető; Vigántpetend: Öregiskola 
(iskolatörténeti gyűjtemény), Faluszoba; Taliándörögd: Plébánia/Ősök Háza, XII. sz-i Szt. 
Andás Templomrom 

MŰVÉSZETEK VÉRE 
Ingyenes véradás a Völgyben a Veszprémi Regionális Vérellátó Központ segítségével. Évek 
óta a Völgyben adják a legtöbb vért vendégeink. Véradásért napijegy, üdítő és szendvics jár! 

 
KÖNYVBEMUTATÓ az Alexandra Udvarban július 24-én, vasárnap, 14 órakor 
 
KAPOLCS ÚTILAPOK 
Helytörténeti kalauz az idő stopposainak 
Csigakönyvek 6. 
 

Szabó Csaba fotógyűjtését felhasználva 
Szerkesztette és a bevezetőt írta: Tóth G. Péter 
Segédszerkesztő: Pallagi Anikó 
Kortárs képek: Hatvany Csaba 
Interjú idézetek: Ladányi András, Pallagi Anikó és mások. 
Topográfiai alap: Lakossy Judit tanárnő „Kapolcs földrajzi nevei“ című dolgozata 
Borítóterv: Müller Péter 
Eredeti képek: a Dobosi, a Horváth, a Kertész, a Kőszegi, a Mohos, az Oszkó, a Páhi, a Pető, 
a Pongrácz, a Szabó, a Szakonyi, a Török és más családok fényképeiből válogatva. 
 

A kötetet kiadja a 
a Pécsi Direkt Kft. Alexandra Könyvkiadója a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 
Egylet közreműködésével 
 
Még 2010 őszén merült fel az ötlet, hogy készüljön könyv Kapolcs helytörténetét lelkesen 
kutató fiatal pedagógus, Szabó Csaba fényképgyűjteményéből. A családi archívumokból 
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előkerült gyűjteményt nyolc virtuális túrába rendeztük. Minden túrához ― „illusztráció” 
gyanánt ― „lokális legendákat” (helyi mondákat, családi történeteket, élményelbeszéléseket) 
fűztünk. A nyolc túra sarokpontjait Lakossy Judit tanárnőnek az 1970-es években készült, 
Kapolcs földrajzi neveit összegyűjtő dolgozata alapján határoztuk meg. A nyolc túra 
kötetünket nyolc fejezetre tagolja. Minden túra egy térképpel indít, amin a túrapontokat 
rögzítettük. A túrák sorrendjét az órajáráshoz igazítottuk. Minden esetben a falu központjából, 
a bolt, az evangélikus templom és a Faluhíd által körbehatárolt Főtérről indulunk. 
Sugárirányban az első túránk északra vezet, majd a második, a harmadik, a negyedik túrával 
indulunk el hol észak-keletnek, hol keletnek, majd délnek, és így tovább. A könyv a képek és 
a történetek révén valójában Kapolcs „mentális térképe”, a helyiek által elmesélt falukalauz. 
Kívánunk jó kalandtúrát e könyv lapozása közben az idő stopposainak!   

A szerkesztő 

 

VÖLGYMÉDIA 
VTI – Völgy Távirati Iroda Sajtófőnök: Naszály György, 
Völgyfutár  Főszerkesztő: Naszály György 
Völgy Wide Web - muveszetekvolgye.hu  Főszerkesztő: Papp Ervin 
 

 

 

 

 


