
Kapolcsi Értéktár Döntéshozó Testület  

8294 Kapolcs Kossuth u.35. 

J e gy z ő k ö ny v  

 

Készült: A Kapolcsi Értéktár Döntéshozó Testületének 2017. november 16-án 

(csütörtök) 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről  

Az ülés helye: a Kapolcsi Kulturális Egylet székhelye: 8294 Kapolcs Kossuth u.35. 

Molnárház 

Jelen vannak: Márta István elnök  

 Kocsis Csaba tag   

 Göntér Gyuláné tag  

 Timár Ildikó tag  

Hiányzók:                                               Szabó Csaba tag  

   Márvány Gyuláné tag 

   Göntér Eszter tag  

   

Meghívott vendégként jelen vannak: Göntér Gyula polgármester Kapolcs 

                                                                      Kövecses Monika kulturális közmunkás / Egylet 

   

Márta István elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül nincs 

jelen Márvány Gyuláné, Göntér Eszter és Szabó Csaba.  

Megállapította továbbá, hogy az ülés határozatképes mivel a Döntéshozó Testület tagjainak 

többsége jelen van.  

Márta István elnök kérte, hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön rögzítésre az a tény, hogy Szőke 

András átadott a Kapolcsi Értéktár tulajdonába egyrészről, egy ritkaság számba menő 

dokumentum anyagot, amely a kapolcsi zsidóság anyakönyveit és egyéb dokumentumokat 

tartalmaz, továbbá két darab faragott pásztorbotot, melyeket a taliándörögdi Lendvai Feri 

bácsi készített. (A dokumentumot az Egyleti archívumba helyeztük el, a pásztorbotokat Szabó 

Csaba kapta meg.) 

Márta István elnök ismertette a napirendet, azzal kapcsolatban sem ő sem a jelenlévők nem 

kívántak kiegészítést tenni így javasolta annak elfogadását.  

A Kapolcsi Értéktár Döntéshozó Testületének tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 

4 igen szavazattal, elfogadták az alábbi: N a p i r e n d e t: 

 



Napirendi pontok: 

1) Kapolcsi Értéktárba eddig bekerült értékek felelevenítése (Márta István elnök) 

2) A 2017-es Kapolcsi értéktárba javasoltak ismertetése; (Márta István elnök) Szavazás 

3) További javaslatok, Hozzászólások 

4) A jövőbeni konkrét feladatok meghatározása és a következő ülés időpontjának 

ismertetése  

1) Márta István elnök A Kapolcsi Értéktárba eddig bekerült értékeket felsorolta. 

2) Márta István elnök ismertette a 2017-es Kapolcsi Értéktárba javasolt értéket: 

1.) XVIII. századi Kovácsműhely és lakóház, valamint a hozzá kapcsolódó 

melléképület – épített környezet, kulturális örökség kategóriában 

Javaslattételi lap, fotók, források bemutatása – Márta István 

Szavazás: egyöntetűen, 4 igen szavazattal, beemelésre került a Kapolcsi Értéktárba 

3) Márta István elnök javasolta, hogy a következőkben felsorolt értékek közül kettőt-kettőt 

vállaljon el mindenki feldolgozásra 2018 február-márciusig; továbbá javasolta, hogy 

érdemes lenne egy évben legalább kétszer Döntéshozó Testületi találkozót szervezni. 

Felsorolt értékek:  

Falumalom 

Kocsis Csaba: külön értékként a kapolcsi vízimalmok között? Mindegyik malom 

ugyanazt az értéket képviseli. 

Márta István: erről a malomról bővebb anyag van, Kocsis Csabának köszönhetően 

például 

Göntér Gyuláné: ez az a malom, amit mutogatni lehet a látogatóknak, amit 

működőképessé lehet tenni 

Kocsis Csaba: Igazából, csak logikailag volt kifogásom 

Márta István: térjünk rá vissza akkor, amikor működőképes lesz a Falumalom 

Kocsis Csaba: működőképessé tehető a Kőszegi és a Walter malom is, mindegyiknek 

megvan a berendezése. 

Márta István: De ha ez már működik? 

Kocsis Csaba: az utolsó működő vízimalom. Úgy már igen. 

Márta István: Tegyük félre, és térjünk rá vissza később. 

Hídszobrok 

Márta István: az érték feldolgozását vállalom, szükség lenne a Képzőművészeti 

Lektorátus zsűrijének jegyzőkönyvére. 



Katolikus templom 

Timár Ildikó: 90 %-ban kész az anyag, a 60-as évektől napjainkig tartó időszak hiányzik 

Márta István: a Szőke András által említett altemplom benne van? 

Timár Ildikó: csak említésre kerül, mivel feltárásra nincs lehetőség 

Evangélikus templom 

Javaslat közösen, hogy Márvány Gyuláné, Elli foglalkozzon ezzel a témával 

Kocsis Csaba: érdekes téma, mivel ez a templom volt eredetileg az ősi katolikus templom 

Márta István: az Archívumban van a Kiss János evangélikus lelkésszel készített interjú 

anyag, amiből össze lehetne ollózni 

Timár Ildikó: továbbá hozzá lehet tenni a Porpáczy anyag ide vonatkozó részeit. 

Zsidó temetők 

Márta István: ez egy nagyobb, összetettebb anyag, kutatómunkára lenne szükség; 

javasolnám, hogy ezzel megbíznám külön a Szőke Andrást, szponzor segítségével erre a 

kutatómunkára. 

Kapolcsi Pincék, pincerendszer, Kapolcs építészeti öröksége 

Kocsis Csaba: lehetne ezt inkább úgy venni, hogy terméskő építészet, benne a pincék, 

bástyák, házak – ha nem akarunk egy épületet megnevezni, hanem mint építészeti 

jellegzetességet kiemelni 

Márta István: ez megint egy nagyobb falat, ehhez kell építész például. Szabadi Piroska 

háza is ide sorolható 

Timár Ildikó: vagy az Oláh Enikő háza a Dózsa utcában – eredeti oszlopokkal, gyönyörű 

– de hogy kié volt eredetileg, az kérdés 

Hidak 

Kocsis Csaba: az értéktárnál fontosnak tartom, hogy a közösség is értéknek tekintse, amit 

a falu kitesz az ablakba, hogy lássák mások, hogy ezek vagyunk mi 

Márta István: ez így van, de az is lényeges, amit nem vesz észre a falu, nem biztos, hogy 

értéknek tart, de mi tudjuk, hogy érték. Mind a kettő fontos. 

Kocsis Csaba: önmagukban érték a Faluhíd is, a Kalapos híd is, de a fahidak már nem 

tartoznak ebbe a kategóriába. Azok praktikus hidak. 

Márta István: én nem ragaszkodom hozzá, most felsorolom az ötleteket. 

Kapolcsi utca- és település szerkezet 

Márta István: van hozzá anyag, tanulmány; a domborzat függvényében mindenképpen 

unicum 

Kocsis Csaba: őszintén, nem tartom értéknek abból a szempontból, hogy nekem az a 

fontos, ami identitásképző, amire azt mondja valaki, hogy én kapolcsi vagyok, és ezekre 



vagyok büszke. A településszerkezetről nehezen tudnám azt érezni, hogy büszke vagyok 

rá. 

Márta István: én ’gyüttmentként’ büszke vagyok rá, mert sok helyen ezeket tönkreteszik, 

vagy nincs is ilyen 

Kocsis Csaba: ilyen van a Káli medencében sok helyen 

Márta István: én értéknek tartom, bevenném az építészeti témakörbe, keresni kell rá 

embert, aki ezt feldolgozza 

Kocsis Csaba: kézzelfoghatóbbnak tartom, ha olyan értékekkel foglalkoznánk, mint a 

természeti értékek, nagyon fontosnak érezném a forrásokat, a tavainkat. 

Márta István: ki tudná ez megcsinálni? 

Kocsis Csaba: szívesen megcsinálnám, de inkább Szabó Csabának átpasszolnám. 

Márta István: mi lenne még javaslat? 

Kocsis Csaba: földvárak; javasolnám a Királykő megközelítését, az út rendbetételét, 

kitáblázását, fák kivágását esetleg pályázati úton megvalósítani. 

Márta István: van hozzá háttér anyag, lenne támogató is, aki segítséget adna ehhez. 

Kocsis Csaba: ezt a munkatervbe mindenképpen be kell venni. 

Márta István: kutatásra, Hangody történész munkájára szükség lenne. 

 

További javaslatok: 

Imári domb, Csörgő és védett növényei – a Kapolcshoz tartozó részeken 

Márta István: javaslat: az Értéktár Bizottság felkéri Vásárhelyi Juditot, hogy ezt dolgozza 

fel. Beszélek vele. 

Kövecses Monika: felajánlom, hogy csatlakozom ehhez a munkához, mivel régóta 

fotózom ezeket a növényeket 

Timár Ildikó: akkor már megvan a képanyag 

Takács és Fazekas Céh tevékenysége 

Kocsis Csaba: megfoghatóbb a fazekasság, a szemes kályhák csempéi 

Márta István: ki csinálja meg? 

Göntér Gyuláné: Takács Dia, a faluban lakó fazekas 

Kövecses Monika: jelenleg pont érdeklődik a téma iránt. 

Kocsis Csaba: a fürjtojás minta, csepegetett, spriccelt minta nagyon jellegzetes 

Márta István: hol vannak még ilyen eredeti cserépkályhák? Utána kell járni. 

Kocsis Csaba: Petenden vannak még ilyen csempék. (itt kissé rossz volt valamiért a 

felvétel, nem értettem mi történt Margit nénivel, és a Zsuzsa házában. Csaba, ha 

emlékszel rá, kiegészítenéd??? Köszi) 



Timár Ildikó: a petendi Plébánián is vannak eredeti cserépkályhák 

Szokoli Éva munkássága 

Göntér Gyuláné: ezt vállalom 

Márta István: sok anyag van hozzá, és jelenleg írja a Művészetek Völgye történetét 

Göntér Gyuláné: a Kovácsműhely volt a szíve csücske 

Kocsis Csaba: lenne még egy témám, 2020-ra: kapolcsi faművesség; malomácsok; 

bognárok; fafeldolgozás – gattermalmok, fűrészmalmok, mint Kapolcs egyik fő 

megélhetési forrása 

Márta István: kapolcsi céhek 

Göntér Gyuláné: ez így nagyon sok, réteges 

Kocsis Csaba: legyen inkább, mint a fazekasság, mint konkrét tárgyi emlékeket 

hátrahagyó tevékenység 

Göntér Gyuláné: utána jönnének a molnárok, vagy a bognárok 

Márta István: akkor a Csaba bevállalja, hogy 2020-ra elkészíti a faművességet. Az archív 

fotók nem érték? 

Kocsis Csaba: az nem került bele az Archívumba? Régi fotók, mint érték?? 

Timár Ildikó: Molnárház külön lehet érték? 

Márta István: a benne lévő Archívum és az állandó kiállítás; épületileg nem annyira 

fontos; külön érték a tartalom, ami nagyon fontos. Plusz a kiadványok, a dokumentumok. 

Kocsis Csaba: ez akkor így egybe, a tartalom. 

Márta István: erre javasolnám a Tóth G. Pétert, hogy készítse el. 

Timár Ildikó: a javaslati anyagokat bármikor lehet bővíteni. 

 

4) Mikor találkozunk legközelebb? 

Timár Ildikó: várom az önéltrajzokat! 

Legközelebbi találkozó időpontja várhatóan 2018. márciusa. 

 

 

Készült: Kapolcs, 2017. november 30. 

 



 Timár Ildikó Márta István 
 jegyzőkönyv vezető elnök 
 


