
                                         

                       
 
 
 
 
Tisztelt Polgármester úr és képviselőtestületi tagok! 
 
Ezúton is köszönöm szíves segítségeteket a Kapolcska Program születésénél, 
lebonyolításánál. 
Az első alkalommal megrendezett esemény oktatási- és fesztivál része sikeres 
volt és jó alapot ad a jövőbeli – évenkénti – megrendezéséhez. A falu, a 
művészek és a sajtó munkatársai egyaránt pozitívan nyilatkoztak a 
rendezvényről és különösen jól esett, hogy a kapolcsi gyerekeknek és 
családoknak is nem kevés örömet tudtunk okozni. A szállások és étkeztetések is 
rendben voltak. A néhány hét múlva elkészülő statisztikát is eljuttatjuk Nektek. 
 
Természetesen augusztus végén, vagy szeptember elején jó volna egy közös 
összejövetelt tartani Veletek, amelyen az egyleti vezetőséggel együtt 
kielemeznénk a Program pozitívumait és negatívumait, ill. közösen 
átgondolnánk a „Kapolcska” jövőjét, beszélnénk új ötletekről és javaslatokról. 
 
Csatolom a záró sajtóközleményt , amely röviden összefoglalja a történteket. 
 
Sajnos egy kellemetlen eseményről is szót kell ejtenünk. 
 
Június 24-én (szombaton) este néhány (ittas)kapolcsi fiatal lehetetlen és 
felháborító módon esett neki a Karzat Színház fiatal és idősebb tagjainak a 
Posta épületénél, akik ezért másnap reggel el is hagyták a falut, nem folytatták 
a gyerekeknek szóló játszóudvart, foglalkozásokat, előadásokat. A Kapolcshoz 
teljességgel méltatlan viselkedés tanúja volt a Program főmunkatársa Bogdán 
Gábor is, aki próbálta csitítani az ittas társaságot, sikertelenül. Az esetnek 
később  további tanúja volt a polgármester és a polgárőrség vezetője is.  
A fenti eset fontos – és talán – kulcsszereplője volt a Turisztikai Egyesület 
vezetője is, amely tény érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hisz sokan  sokat 
és aktívan dolgozunk pont a falu turisztikai fejlesztéséért. 



Különösen elszomorító, hogy a falu jó hírnevét meggyalázó cselekedet egyik 
elszenvedője Borsa Kata volt, aki a győri Öttemplom Fesztivál igazgatója és a 
Magyar Fesztivál Szövetség alelnöke!! 
Természetesen jómagam másnap bocsánatot kértem mind a Kapolcska 
Program, mind az Egylet nevében.   
Kérlek Benneteket, hogy foglalkozzatok a dologgal és – amennyiben lehet – 
tegyetek valamit azért, hogy a jövőben senkivel, semmikor, semmilyen módon 
ilyen eset ne fordulhasson elő, mert így minden jóakaratú kapolcsi becsületén 
és a falu jó hírnevén esik olyan csorba, amely visszafele is romba döntheti 
eddigi munkáinkat. 
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