Az Egylet 2016-ban
Áprilisban az Egylet konzorciumi tagként részt vállalt az „Elemi élmény” címmel beadott eu-s
TOP pályázatban, Vigántpetend, Kapolcs, Taliándörögd, Monostorapáti és Hegyesd
Önkormányzataival közösen. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, úgy 21 millió Ft -ot lehet majd
fordítani a Falumalom kerekének és gépészetének helyreállítására, ill. a Malomszigeten egy kis
interaktív játszótér létrehozására.
Megtörtént a Molnárház és a Falumalom tavaszi frissítő takarítása, a könyvek, kiadványok
leltározása után pedig lehetőség nyílt újra látogatók fogadására, tárlatvezetéssel.
Tájékozódást segítő információs táblák elhelyezése is sor került a Molnárháznál és a
Kovácsműhelynél
Májusban a látogatottság elérte a 72 főt, családok, iskolai csoportok kértek tárlatvezetést a
vízimalmokról, Kapolcs történetéről.
Ebben a hónapban kezdődött el a Kovácsműhely tárgyi anyagának tisztítása, azonosítása és
leltározása.
A 2014-ben súlyos károkat okozó árvíz nem kímélte a Lakószobát és konyhát sem, így szükséges
volt azok felázott agyag padlójának felszedése és kihordása az épületből. Ezek után már
intenzívebben tudott száradni az épület.
Május 27-én került sor az Egylet éves közgyűlésére, melynek legfontosabb eleme az Alapszabály
módosítása volt a megváltozott működés tekintetében.
Júniusban a Molnárház és Falumalom látogatottsága elérte a 270 főt, az udvar és a Malomsziget
pedig kedvező helyszínként funkcionált a Falunap alkalmából.
A Molnárház tetőterében kialakításra kerülő Völgyarchívum iratainak válogatása, rendszerezése is
elindult.
A Kovácsműhely lakószobája és konyhája frissítő meszelést kapott; a Csigaház padlása pedig
kiürítésre került. A kitakarított padlástér így alkalmassá vált azon helytörténeti tárgyak
raktározására, amelyek nem fértek be a kovácsműhely és lakótér kiállítási anyagába.
Júliusban új agyagpadlót kapott a Kovácsműhely szobája és konyhája, valamint a bútorok,
berendezési tárgyak, és eszközök tisztítása, szútlanítása és leltározása is megtörtént.
A megtisztított bútorok, használati eszközök kovács szerszámok újra a helyükre kerültek. Mindezen
munkálatok után Július 21-én ünnepélyes keretek között megnyitásra került mind a kovácsműhely,
mind a falu gyűjtését bemutató szoba és konyha.
Az Egylet 40 millió Ft-ot szerzett Balog Zoltán miniszteri keretéből egy – a Művészetek Völgye
ideje alatt – különleges kulturális csomagterv megvalósítására. Ebből az összegből valósult meg –
többek között – a Nemzeti Színház dörögdi jelenléte, a művészeti egyetemek aktivitása, az Éltető
Völgy a Csigaházban és egyéb programok. Ebből a pénzből fordíthattunk 6 millió Ft-ot az egyleti
ingatlanok állagmegóvására és az egyleti archívum fejlesztésére.
A Művészetek Völgye fesztivál ideje alatt létrejött a MOME projekt, Tóth György „Újraértelmezett
falusi tárgyak” című kiállítása volt a Falumalomban, és Opi kovács kovácsolt a Kovácsműhelyben,
élővé téve azt. Természetesen látogatható volt a Kovácsműhelyhez tartozó szoba és konyha is.

Augusztusban a Fesztivál utáni takarítás és rendrakás után újra fogadtuk a látogatókat,
tárlatvezetéssel; a látogatottság 40 fő volt.
Elindult a munka a Kapolcsi Települési Értéktár létrehozására. Ennek első lépése volt az
egyeztetéseket követően az augusztus 24 és 28 között megrendezésre kerülő Értékőr Tábor, a
Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért szervezet, Hoffner Tibor és Bazsó Gabriella segítségével.
Szeptemberben elkezdődtek a Molnárház és a Falumalom felújítási munkálatai. A Molnárház teljes
belső és külső meszelést kapott, a Falumalom külső meszelést, a nyílászárók, a hidak, kapuk is
tisztítást, festést kaptak. A Molnárháznál megtörtént a sok gondot okozó vízelvezés megoldása is.
A Völgyarchívum létrehozására Salgó polcok kerültek elhelyezésre a tetőtérben, így el is
kezdődhetett az iratok kronologikus rendben való polcokra helyezése.
Októberben folytatódtak a felújítási munkálatok. A Csigaház szintén belső és külső meszelést
kapott a nyílászárókkal együtt, valamint új csatornát. A Kovácsműhely külső meszelést, csatornát
kapott, és javításra kerültek a tetőn, a jég által okozott károk is. A Molnárházban beüzemelésre
került a megújuló energiaként működő pelletes fűtés.
A felújítási munkálatok befejezése után helyére került újra a Malmok völgye című kiállítási anyag a
Molnárházban; kialakításra került az iroda, teljes berendezéssel, valamint beépítésre került egy
monitor, amelyen a látogatóknak lehetősége nyílik ezentúl archív anyagok, filmek megtekintésére.
Kialakításra került a Völgyarchívum, mely lehetővé teszi az iratokba való betekintést, kutatást.
A felújítások és megújítások után október 22-én került sor az ünnepélyes megnyitóra.
Ugyanezen a napon, október 22-én került sor Kapolcs Község Önkormányzata és a Kapolcsi
Kulturális és Természetvédelmi Egylet között egy Együttműködési Megállapodás aláírására,
melyben a felek rögzítették, hogy létrehozzák a Kapolcsi Értéktárat és annak kezelését,
működtetését az Önkormányzat az Egyletre bízza.
Novemberben „Völgyjelen és jövő” címmel találkozót szerveztünk Vigántpetend, Taliándörögd és
Kapolcs polgármestereinek, képviselőinek, a Közösségi házak vezetőinek és civil szervezeteinek
meghívásával, melynek célja egymás terveinek megismerése, az együtt gondolkodás és
együttműködés reményében.
November 20-án került sor a Kapolcsi Értéktár alakuló ülésére, ahol 5 kapolcsi érték beemelésre is
került az Értéktárba.
Működik, archív anyagokkal töltődik a www.volgytortenet.hu
Elkészült az Egylet megújult honlapja, mely folyamatosan töltődik fel tartalommal és aktuális
információkkal: www.kapolcsiegylet.hu kapolcsiegylet@gmail.com; info@kapolcsiegylet.hu
Ezúton köszönjük az Egylet munkálataihoz segítséget nyújtó Önkormányzat közreműködését és
együttműködését!
Áldott karácsonyi ünnepet és eredményekben, igaz értékekben gazdag új évet kívánunk
Mindenkinek!

