Révfülöpi Képek
. április

xvii. évf. –. szám

révfülöp és környéke polgárainak és üdültulajdonosainak lapja

Hulladékmentesítés a Káli-medencében
Második alkalommal szervezte meg, és bonyolította le március 31-én a Gázló
Környezet- és Természetvédő Egyesület a „Takarítsuk ki a Káli-medencét” elnevezésű hulladékmentesítési akcióját. Célunk volt, hogy a tagtelepüléseket összekötő
közutak árkait, és az egyéb közterületeket borító / megdöbbentően változatos/ szeméthalmokat eltüntessük. Az előzetes bejárások során szomorúan – de nem lankadó lelkesedéssel- állapítottuk meg hogy tevékenységünkre az elmúlt egy évben
az „igény” ismét megjelent. Gyakorlatilag valamennyi, 2006-ban kitisztított terület szennyezett!
(folytatás a 11. oldalon!)

Megújuló turisztikai központ
Félszáznál is többen gyűltek össze március 29-én, a Tóparti Galériában, ahol lakossági fórumon ismertette Krizsán András a
révfülöpi idegenforgalmi promenád, turisztikai központ megújításának és rehabilitációjának első tervvázlatjavaslatait. A helyi üdülőtulajdonosok és állandó lakosok mellett a
vállalkozók is hangot adtak véleményüknek.
A hozzászólók szinte mindegyike felvetette,
hogy hosszú idő óta először kérik ki véleményüket helyi településfejlesztési ügyekben,
először van alkalmuk javaslataikat, ötleteiket nyilvánosan is megfogalmazni.
A véleményformálások előtt Miklós Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Röviden ismertette a képviselőtestület új turisztikai központ projekt megva-
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lósításával kapcsolatos információit.
Elmondta, hogy az
új községvezetés első pályázatán sikerrel szerepelt, és december végén 3,5
millió forintot nyert a révfülöpi idegenforgalmi promenád, turisztikai központ megújítására, rehabilitációjára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési
szintű tervdokumentációjának elkészítésére. Pályázat alapján döntöttek a tervező személyéről. A feladat megvalósítását február
közepén Krizsán András építésztervező cége, a MODUM Építész Kft. nyerte el.
(folytatás a 11. oldalon)

Fohász a hazáért
– Márciusi megemlékezés –
Egy nép önbecsülése ott kezdődik, hogy számon tartja hőseit és a
történelem azon eseményeit, amelyek sorsdöntőek voltak számára. Az
1848/49-es Forradalom és Szabadságharc a mai ember számára is sok
fontos üzenetet hordoz, s jó, ha nem
csak kötelességből, formálisan emlékezünk. A mai felgyorsult, megosztott világunkban fontos, hogy
értsük a márciusi ifjak üzenetét: legyünk mindig bátrak, és soha ne féljünk kiállni hitünkért, mert a hazaszeretet által vezérelt hit karöltve a
bátorsággal sorsdöntő fordulatokra
képes – hangzott el március 14-én a
nagyközségi ünnepi megemlékezésen, Handó Melinda önkormányzati
képviselő ünnepi beszédében, aki az
ünnep hangulatához méltó fohászszal zárta megemlékezését:
Fohász a hazáért
Hogy törvények közt az első a szeretet legyen,
Üljön jóindulat a kormányszékeken,
Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver,
S élhessen szabadon e földön minden ember,
És legyen egy akol és legyen egy pásztor,
Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából,
Ha mindeneket szépen elrendeztél e-képpen,
A népek közt Uram nekem is van egy népem.
Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred,
Úgy egynek sincsen annyi szent jussa, mint e népnek.
Mások bűnéért is ő verte ostorod,
Sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott.
Legjobb ﬁait vitte mindég a Golgotára.
S jótettének soha, csak bűnének volt ára.
Uram, adj békességet a Kárpátok között.
Sehol még földet annyi könny és vér nem öntözött.
Sehol annyi virág és sehol annyi bánat,
Szeresd jobban Uram az én szegény hazámat!
Isten áld meg a magyart!

Az Általános Iskola tanulói szívet melengető, színvonalas ünnepi
műsorral elevenítették fel a forradalom és szabadságharc eseményeit. Köszönet érte Miklósné Szabó Erzsébet, Bánpataki Péterné, Dévényi
Szilvia felkészítő tanároknak.

Ajánló
Tisztelt Olvasó!
Várjuk írását, hozzászólását, közérdekű információit! E-mail: revfulopiujsag@.gmail.hu
Tel:06-87-563-080 Révfülöp, Halász u. 6. A
következő szám lapzártája: 2007. június 4.
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A Révfülöpi Téli esték 2007
Az idei Téli esték során csak a név
utalt a télre. Szerencsére se hideg, se hófúvás nem akadályozta a rendezvényt. Az
elmúlt több, mint másfél évtized hagyományainak megfelelően az idén is sokoldalú, színes, magas színvonalú előadásra
és előadóra ﬁgyelhettek a megjelentek az
Evangélikus Oktatási Központban.
Hétfőn Dr. Tölgyesi József főiskolai
tanár „Az évszázadok és a jövő iskolái”
címmel adott keresztmetszetet a régmúlt
iskoláiról, egészen a kezdetektől napjainkig. Szó esett a mai nem éppen vidám
helyzetről is. Az érdeklődők – zömmel
maguk is pedagógusok – hozzászólásaikkal a múlt elismerését és a jövőért való aggódást fejezték ki.
Kedden Dr. Apró Dezső – a Balatonfüredi Szívkórház szív- katéteres osztályvezető főorvosa tartott közérthető, színvonalas előadást a nagyszámú megjelent
érdeklődő előtt az osztályán alkalmazott
eljárásról, illetve a szívbetegségek gyógyítási lehetőségeiről, „Új eljárások és
eredmények” címmel. A kivetített képek és az előadó magával ragadó, kiváló előadásmódja sokakat elgondolkodtatott: fontos, hogy az új, korszerű gyógyítási módszereket minél szélesebb körben
megismerjék a betegek, illetve a kórházak minél szélesebb körben alkalmazhas-

sák ezeket. A főorvos úr nemcsak szakterületének kimagasló egyénisége, de emberileg is példát mutatott, hiszen háziorvosként kezdve ma már több, nagyon
jelentős szívcentrum vezető munkatársa
és jelentős a nemzetközi tevékenysége is.
Sok száz beteg köszönheti neki életét és
életminőségének javulását.

Dr. Tölgyesi József főiskolai tanár

Szerdán a sokak által nagy érdeklődéssel várt Dr. Bóka István – országgyűlési képviselő, Balatonfüred polgármestere tartott előadást a Balatoni térség turisztikai lehetőségeiről, saját maga által

Dr. Ács Anna muzeológus, irodalomtörténész
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megélt alsóörsi és balatonfüredi példákon keresztül. Ma is igaz a mondás: „segíts magadon az Isten is megsegít”, tehát helyben kell rendbe tenni a dolgokat. A központi segítség egyre szűkül,
magunknak kell megtalálni a kitörési
pontokat, ami nem lesz könnyű, hangsúlyozta, majd hozzátette: aztán jöhet a
Balatoni települések összefogása. Rámutatott arra a lehetetlen helyzetre, hogy a
Balatont nem egységes egészként kezelik, hanem 3 régió megtűrt peremterületeként.
Csütörtökön Dr. Ács Anna muzeológus segítségével irodalmi, művészeti
kalandozásban volt része azoknak, akik
eljöttek „A poézis övezte táj, a magyar
Olimposz vidéke az irodalomban” című előadásra, ami szerteágazó, sok-sok
információt adó beszélgetésnek bizonyult. Jó volt visszaidézni a már ismert dolgokat, és olyanokról hallani,
ami után az ember azonnal kedvet érez
egy-egy mű elolvasásához. Az előadás
kapcsán bebizonyosodott a résztvevők
számára, hogy nagyon sok érték jött
létre a Balatonhoz kapcsolódóan és bizony-bizony ennek csak kis részét ismerjük.
Pénteken szintén jeles vendégeket köszönthettünk: Ruza József – MÚSZ Főtitkára, Dr. Czene Valéria és a ﬁa, Czene Attila – úszó, olimpiai bajnok személyében.

Czene Attila olimpiai bajnok úszó révfülöpi tisztelői körében
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elmondták nekünk a sajnos nem igazán nagy számú érdeklődőnek. Kár,
hogy a fiatalok, sportolók nem vettek részt ezen a találkozón. Veszíteni
csak ők veszítettek vele, mindazok,
akik ott voltak tudják, mit. Fontos
lett volna, ha azok is többen jöttek
volna, akik „szóban” hangoztatják milyen fontos lenne a fiatalok sportra
nevelése, az utánpótlás nevelés. Szerintem ez itt is kezdődik, hogy példát állítok nem is akárkivel, egy magyar olimpiai bajnokkal.
A hagyományoknak megfelelően telt
házzal és jó hangulatban zárult az egyhetes kulturális eseménysor 2007. február 24-én – kivilágos-kivirradtig –
a Révfülöpi Polgárok Báljával a Tóth
Vendéglőben.
(-p-)

Dr. Bóka István országgyűlési képviselő,
Balatonfüred polgármestere

A Magyar Úszósport jelene és jövője,
a család szerepvállalása a sportoló akaratereje és még sok-sok téma volt az est
folyamán, melyet kiváló hangulat jellemzett.
Attila és édesanyja példaértékű
személyiségek és nagyon szeretni való, közvetlen emberek. Életük és tevékenységük az igazolás arra, hogy
igenis lehet nehéz, néha kilátástalan
helyzetből élre törni és véghez vinni, amit az ember elképzelt. Nagyon
fontos a sportolón kívül a család hozzáállása, a feltétlen bizalom a gyerek
iránt, aztán nagyon fontos a nevelő
edző személyisége és persze Attila életében az „öreg” Széchy Tamás. Nem
szabad megfeledkezni az úszósport
alázatos kiszolgálóiról sem, így Ruza József úr tevékenységéről sem, aki
biztosítja a sportolók nyugodt életét.
Attila személye jó példa arra is, hogy
nem elégedett meg „csak” az olimpiai
bajnoksággal, azóta is tudatosan építi
életét. Tanul, részt vesz a sportdiplomáciában, dolgozik és táncol! Ami elmondása szerint nehezebb az úszásnál
is. Nagyon jó volt, hogy mindezeket

Borverseny
Révfülöp életéhez szervesen kapcsolódik a szőlő és a bor, így elmaradhatatlan az évenkénti borverseny is. Ez az
a fórum, ahová a boros gazdák elhozzák egész évben dédelgetett kedvenceiket. A borverseny férﬁas dolog az egész
éves kemény munka itt kaphat igazolást – kétszeresen is – : egyfelől a szigorú szakmai zsűri által, másfelől (talán
ez még fontosabb) a többi borosgazda
által. Évről évre kedves asztaltársaságok
alakulnak, akik a megkóstolt borok aranyában egyre emelkedettebb hangon és
egyre vidámabban beszélik meg az éppen terítéken lévő „versenyző” bor erényeit és hibáit.
Jó hagyomány évente összegyűlni,
beszélgetni egymással, véleményt cserélni, szakmai hozzáértéssel támogatást nyújtani, s nem utolsó sorban a
zsűri előtt megmérettetni. A hivatásos
ítészek pontszámai „mérföldkövek”,
de nem kell velük mindig egyetérteni. Nem ők adták szívüket a borhoz,
bár tudják, tapasztalhatják milyen nehéz munka ez.

Az esemény végére már csak a jól eső
izgalom marad: bronz, ezüst, arany? Kinek öröm, kinek üröm, de nem is ez
a lényeg, hanem a jó bor, az együttlét
és a poharazgatás öröme, a fogadkozásokról nem is beszélve: „Jövőre majd
az enyém…”
Idén 17. alkalommal kerül lebonyolításra e jeles esemény, ahol a „belövő
bor” után 51 bor vetélkedett. A zsűri pontszámai alapján első helyezett a
Kál-Vin Pincészet 2002-es késői szüretelésű olaszrizlingje, ez egyben Révfülöp bora is lett. Második helyen a KálVin Pincészet 2006-os késői szüretelésű szürkebarátja végzett. Harmadik
helyezett Károlyi László 2001-es Pinot Blanc bora lett. Az év borosgazdája cím és egyben a vándordíj birtokosa
Varga György lett. Közönség díjat Gadácsi Veronika 2006-os szürkebarátjával nyerte el.
Köszönet illeti a szervezésben segítőket:
Balogh Ildikót, Varga Györgyöt és Gelencsér Zoltánt, valamint az iskola és az önkormányzat közreműködő dolgozóit. (-p-)
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(A rovatban Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának, Képviselő-testületének
tevékenységéről és eredményeiről adunk hírt, az önkormányzati megújulás jegyébe. Időrendben sorakoztatott tényadatokkal tájékoztatjuk a végzett munkáról és erőfeszítésekről a választókat, a révfülöpi ingatlantulajdonosokat és üdülővendégeket.)

Községi–hivatali események
 Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. január 15-én, rendkívüli ülést tartott a községháza Szontagh Tamás termében.
 A kilenc önkormányzatot tömörítő Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulási Tanács
2007. január 19-én, községházán
tartott ülést. A jelenlévő polgármesterek – rendkívül rossz helyi költségvetési helyzetükre hivatkozva –
nem fogadták el a révfülöpi Általános Iskola 2007. évi költségvetési tervét.
 A helyi képviselő-testület újszerűen szervezett közmeghallgatást
rendezett 2007. január 29-én , az általános iskolában. A Villa Filip Televízió által élőben közvetített rendezvényen a testület tagjai választ adtak
az előzetesen (levélben, e-mailben),
illetve a helyszínen feltett kérdésekre, meghallgatták a véleményeket és
javaslatokat. Miklós Tamás polgármester rövid, számítógépes prezentációval alátámasztott beszámolójában szólt a választás óta eltelt időszakról, a jövőbeni önkormányzati
kilátásokról.
 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata hirdetmény tett közzé honlapján a VFTV képújságjában és Önkormányzati Hírlevelében, amelyben
kérte a lakosságot, hogy a „Rózsakert”
és a futballpálya közötti – a vasúti sínek által közrezárt terület – jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos javaslataikat 2007. február 4-éig juttassák el
Polgármesteri Hivatalba.

 A Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulási Tanács 2007.
február 9-én ismét ülésezett a községházán. A háttértelepülések nehézségeit hangoztató megbeszélésen az általános iskola működési költségeiből Révfülöp nagyközség többet vállalt magára, s végül a jelenlévők többsége
elfogadta az intézmény 2007. évi módosított költségvetését.
 Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. február 12-én ülést
tartott a községháza Szontagh Tamás
termében. (A bizottsági ülésekre február 5-én és 6-án került sor.)
 Mintegy 12 millió forintot meghaladó beruházási összegből befejeződött az Egészségház felújítása, amelyet
2007. február 13-án adtak át ünnepélyesen. A helyszínen. Miklós Tamás
polgármester, majd dr. Németh Csaba háziorvos, önkormányzati képviselő köszöntötte a jelenlévőket és Szencz
Lajost, a kivitelező cég (SZ-L Bau) vezetőjét. A rekonstrukció során kicserélték az épület külső nyílászáróit, új
központi fűtésrendszer épült, a váró
és rendelő helyiségekben felújították a
járóburkolatokat, elkészült az új akadálymentes bejárat.
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vek – Bolygó népek címmel 2007.
február 17-én, szombaton a Tóparti Galéria és a hajókikötő-öböl területén.
 Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. február 19. és február 24. között az Evangélikus Oktatási Központban rendezte meg a 17.
Révfülöpi Téli Esték rendezvénysorozatot.
 A Révfülöpi Polgárok Bálját a
helyi önkormányzat 2007. február 24én 20 órától a Tóth vendéglőben rendezte meg.
 Révfülöp Nagyközség polgármestere részt vett a Magyar – Finn
Baráti Társaság Révfülöpi csoportja 2006. március 2-án rendezett közgyűlésén.
 Az újonnan bevezetett hétvégi
„Önkormányzati Nyílt Nap” keretében
2007. március 3-án, szombaton 10-12
óráig Miklós Tamás polgármester tartott fogadóórát a községházán.
 Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. március 14én, az Általános Iskola aulájába
rendezte meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett nagyközségi ünnepi megemlékezést. Ünnepi beszédet mondott Handó Melinda önkormányzati képviselő, a műsorban
az általános iskola tanulói szerepeltek.

 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata községi borversenyt rendezett 2007. február 16-án a Révfülöpi
Általános Iskola ebédlőjében.

 Az „Önkormányzati Nyílt Nap”
keretében 2007. március 17-én, szombaton 10-12 óráig Gángó István képviselő tartott fogadóórát a községházán.

 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata révfülöpi nyílttüzű forralt bor főző és farsangi sütemény
sütő versenyt szervezett I. Forró ré-

 Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. március 19-én rendkívüli ülést tartott a községháza Szontagh Tamás termében.
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 Az „Önkormányzati Nyílt Nap”
keretében 2007. március 24-én, szombaton 10-12 óráig Székely Szabolcs
képviselő tartott fogadóórát a községházán.
 Révfülöp Nagyközség polgármestere részt vett a Révfülöpi Vízi
Sportegyesület 2007. március 25-én
tartott közgyűlésén, a Tóparti Galériában.
 Révfülöp Nagyközség polgármestere 2007. március 26-án
összehívta a Révfülöpi Képek helyi lap civil szervezetek delegáltjaiból álló szerkesztő bizottsági
alakuló ülését, a községháza tanácstermébe.

ÖNKORMÁNYZATI KÖRKÉP

 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a révfülöpi idegenforgalmi
promenád, turisztikai központ megújításával, rehabilitációjával kapcsolatban 2007. március 29-én, a Tóparti Galériában lakossági fórumot rendezett.
 Az „Önkormányzati Nyílt Nap”
keretében 2007. március 31-én, szombaton 10-12 óráig Handó Melinda képviselő tartott fogadóórát a községházán.
 Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. április 2-án, (hétfőn) 17.30 órai kezdettel ülést tartott
a községháza Szontagh Tamás termében. (Bizottsági ülésekre március 26án és 28-án került sor.)

Beruházások – községgazdálkodás
 Az Egészségház felújított épületének beruházási forrásösszetétele:
bruttó bekerülési költsége 12.942.000.Ft, vissza nem térítendő támogatás
9.059.000.-Ft, saját önerő 3.883.000.Ft volt.
 Befejezés előtt áll Révfülöp
Település Szabályozási tervének
(HÉSZ) felülvizsgálata. A tervezethez beérkezett szakhatósági vélemények beérkezése, közszemlére
bocsátás után előreláthatólag 2007.
júniusában a rendelet hatályossá
válhat.
 Megkezdődtek Révfülöp idegenforgalmi promenád turisztikai
központ felújítása, rehabilitációja tervezési munkái. A tervezéssel
megbízott MÓDUM Kft vezető tervező Krizsán András 2007. március
28-i bizottsági ülésen, majd az ezt
követő napon lakossági fórum keretében mutatta be a beépítés vázlatterveit.

 Véget értek a révfülöpi községháza belső festési munkálatai. Az
1700 m2 nagyságú falfelület festését
takarékossági megfontolásból az önkormányzat saját ﬁzikai dolgozói végezték el. Az ezzel kapcsolatos anyag
költsége 50.000.-Ft volt.
 A községháza elé egy közérdekű információk elhelyezésére szolgáló információs tábla, valamint a lakosok véleményének, javaslatainak öszszegyűjtésére szolgáló „postaláda” került. Ezzel egy időben kerékpártárolót
is kialakítottak az épület mellett.

Polgármesteri Hivatal:
Kit, mit, hol és hogyan kereshetünk
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási nyitva tartása:
 Hétfő, szerda: 7:30–16.00 óra,
kedd, péntek: 7:30–12.00 óra.
 Csütörtökön ügyfélfogadás
nincs. A központi 06-87-464:
244, illetve 06-87-464-131.
A tisztségviselők és ügyintézők
közvetlen telefonszáma
és új (!) e-mail címe:
 Polgármester:
06-87-563-330
polgarmester@revfulop.hu
 Jegyző: 06-87-563-331,
jegyzo@revfulop.hu
 Pénzügy 06-87-563-332
penzugy@revfulop.hu
 Adóhatóság 06-87-563-333
ado@revfulop.hu
 Községgazdálkodás-műszak 06-87-563-335
muszak@revfulop.hu
 Művelődésszervező
06-87-563-336
revfulop.muvelodes@canet.hu
 Szociálpol., vállalk., pénzügy
06-87-563-334

 A település közterületeire március végén kihelyezték a padokat.

 A Polgármesteri Hivatal
fax száma: 06-87-563-338

 A fűnyírási munkák 2007. március 26-ától megkezdődtek a településen. A saját munka mellett, mintegy
4 hektárnyi terület gépi kaszálását – a
legkedvezőbb pályázati ajánlatot adó
– külső vállalkozó végzi.
(müller)

A település megújult honlapján
(www.revfulop.hu) feliratkozhat
az önkormányzati hírlevél szolgáltatásra, s e-mailjén olvashatja
a friss révfülöpi információkat!
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Gazdasági helyzetünk
„Csak az Isten teremtette a világot
semmiből, azóta pedig pénzért készítenek minden szép és jót.” – írta 1901ben kelt fürdőlevelében egy környékbeli a révfülöpi fürdőélet anomáliái kapcsán. Így van ez nemcsak a magán-,
hanem az önkormányzati szférában jelenleg is! Pénzből élünk és működünk,
s felelősséggel gazdálkodunk.
Minden régi/új képviselőben és az új
polgármesterben is felmerül az a kérdés, hogy mit örökölt, hogy milyen
helyzetben vág neki egy új ciklusnak.
Főleg olyankor, amikor a 2006. októberi önkormányzati választás másnapjától a mai napig a médiákban szinte
másról sem esik szó, mint az egyéneket
és önkormányzatokat (és intézményeit)
érintő megszorításokról. Ez azonban az
előjelzések alapján már várható hidegzuhanyként érte új testületünket.
A második hidegzuhany a 2006.
esztendő I-III. negyedévi gazdálkodásának novemberi áttekintése után szakadt nyakunkba, majd a harmadikat –
felelős gazda és gazdálkodás szemléletéből – már mi magunk zúdítottuk a
2007. évi községi költségvetési koncepció megszorító kényszerintézkedéseivel
mindnyájunk nyakába.
Mi az oka? Hogyan alakulhatott ki
ez a helyzet? – kérdezzük önmagunktól
és kérdezik tőlünk!

Reális kép
valós adatokkal
A valós helyzetértékelésre most nyílik
lehetőség, amikor is sor került az önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodásának április 2-i képviselő-testületi ülésen való lezárására. Az ekkorra elkészült költségvetési zárszámadás adatai révén objektíven számba vehettük a
múlt évi célkitűzések teljesülését vagy
elmaradását, az év közbeni gazdálkodás
tendenciáit és nem utolsó sorban öröksé-

günket. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül településgazdálkodásunk fő
tendenciáiról, problémáink gyökereiről
szeretnék valós képet nyújtani.
Az első ﬁgyelemre méltó adat az, hogy
2006 elején még 536,9 milliós bevételi
és kiadási főösszeggel számolt az önkormányzat, ami végül az év végi záráskor
44,6 millió forinttal kevesebben 492,3
millió forint bevételben realizálódott. A
folyamatokat érzékelve év közben a költségvetés módosításra került (529,7 millió Ft), de az év végére ettől is jelentős
elmaradás történt.
Miért csökkent Révfülöp nagyközség önkormányzatának költségvetése?
Okozott-e nehézséget, vagy feszültséget
a csökkenés? – tehetik fel a kérdést.

Elmaradt bevételek, avagy
intuíción alapuló tervezés?!
Az előbbi kérdésre igennel felelve, a
költségvetés csökkenését és gondjait elsősorban az elmaradt, illetve nem teljesült bevételek okozták. Például az általános forgalmi adó bevételek és visszatérítése terén a tervezett 22,7 millió Ft helyett
13,7 millió Ft folyt be a kasszába, vagyis
a tervezetthez képest 9 millió Ft elmaradás történt a múlt évben. A lakás és telek eladásból 2006-ban 10,1 millió Ft-t
bevételt irányzott elő a költségvetés, ezzel szemben 2,4 millió Ft-t realizálódott.
Itt a bevételkiesés 7,7 millió Ft volt. Idegenforgalmi adó bevételünk 1,5 millió
Ft-tal maradt el a tervezettől, ami az adóforintonkénti felvett 2 Ft arányos állami
támogatás visszaﬁzetésével 4,5 millió Ft
bevétel elmaradást eredményezett.
A helyiségek, eszközök bérbeadásában 4 millió Ft, a strandbevételen 4,8
millió Ft, a kábeltelevízió üzemeltetésben 1,7 millió Ft, míg az iskola működésében a társközségektől 3,6 millió bevétel elmaradás keletkezett.
Ezek mellett tovább rontotta a
költség vetési mérleget, hog y a fel-
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ha lmozási célra át vett pénzeszközök összege az év elején ter vezett
67,9 millióva l szemben 53,5 millióban, azaz 14,4 millióva l kevesebben teljesült.

Beruházások
és a felhalmozás
meggondolatlan erőltetése?!
2006-ban nagyközségünk költség vetése kiugróan magas, 142,9
millió Ft összegű felhalmozás, felújítási kiadást tervezett, amelyet év
közben 136,3 millióra csökkentett.
Bár új, váratlan kiadások is jelentkeztek, ennek ellenére az év végére
115,3 millió Ft került e szakfeladaton kifizetésre.
Az eredetihez képest nem csak a
beruházási kiadás csökkent jelentősen, de elmaradt, mintegy 14,4 millió forinttal, az ezekhez kapcsolódó
pénzátvétel is. Ezek az adatok azért
érdekesek, mivel a költségvetés szerkezetéből fakadóan az önkormányzati fenntartási kiadások drasztikus változtatás (pl. létszámleépítés) nélkül
állandóak, a bevételkiesést máshonnan kell kiegyensúlyozni! Esetünkben azonban a beruházások hasonló nagyságú visszafogására nem került sor, sőt!

Kényszerpálya, azaz áthúzódó infrastrukturális fejlesztési kötelezettségek
Mint közismert, a februárban elfogadott 2007. évi önkormányzati költségvetésben 87,8 millió Ft felhalmozási kiadást terveztünk. Ebből azonban a 2006 szeptembere előtt megkötött és teljesített szerződések alapján
2007-re áthúzódó kifizetési kötelezettségünk 62,8 millió Ft, amellyel
szemben 49,4 millió Ft-t pályázati támogatást könyvelhetünk el bevételként. A felhalmozás területén az új
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képviselő-testület lehetőségei olyanynyira korlátozottak a jövőt illetően,
hogy a 25 milliós „saját” fejlesztést 20
millió hitelből, és 3,5 millió általunk
nyert pályázati támogatásból és csak
1,5 millió önrészből tudjuk finanszírozni. Ennek ellenére a jövőben folyamatosan próbálkozunk a pályázati források megszerzésével.

Infrastrukturális fejlesztési
hitel és pénzmaradvány
el/felhasználása
A bevételek jelentős mértékű elmaradása és működési kiadásaink szinten
tartása mellett csak a pénztartalék felhasználásából és a hitelből voltak fedezhetők a választás előtti időszak nagy volumenű és erőltetett infrastrukturális
fejlesztései.
Az adatokból kiderül, hogy a 2005ről 2006-ra áthozott 54,2 millió Ft
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból 2006. szeptember 30-ig felhasználásra került 53,4 millió Ft. Ebből látszik, hogy az önkormányzat
pénzeszközei a beruházások és az elmaradt bevételek következtében minimálisra csökkentek. Mivel alaptevékenységeink bevételei nem fedezték a kiadásokat, hitel igénybevétele
vált szükségessé. A 2006-os esztendőt
végül 5,6 millió Ft hiánnyal zártuk,
s a januárt a tavalyi iskolai nagyberuházás 38,7 millió forintos számlájának kifizetésével folytattuk. Ezért
is kényszerültünk a közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi illetményének késedelmes kifizetésére.
(Türelmüket és megértésüket ezúton is megköszönöm!)
Tény az is, hogy 2006. december
31-én Révfülöp nagyközség adósságállománya 118 millió Ft volt, amelyből a legjelentősebb rész a 79,5 millió Ft összegű kedvező kamatozású infrastrukturális fejlesztési hitel.
Ennek törlesztését 2008-tól fogjuk
megkezdeni.

ÖNKORMÁNYZATI KÖRKÉP

Konklúzió!
A fentiek alapján az önkormányzat a korábban felvett fejlesztési hiteleket 2006. szeptember 30-ig felhasználta, pénzmaradványát elköltötte, szabad
pénzeszközzel nem rendelkezik, illetve
– a könyvvizsgálói jelentés szerint – túlköltekezett. Az önkormányzati vagyon
növekedése, 2006-ban, nagyobb mértékben hitelből valósult meg!
A 2006. évi tervezett bevételek
részbeni elmaradása, az egyes bevételi források túltervezése, illetve az
infrastrukturális beruházások túlzott erőltetése, valamint a kiﬁ zetések
teljesítésének rövid időn belüli koncentrálódása idézte elő azt a helyzetet, amely alapján az önkormányzat a
2007. évi új beruházások szinte teljes
visszafogása mellett is, – a gazdálkodás egyensúlyának fenntartása érdekében – jelentős pluszforrásokat (racionalizálás, adóemelés, hitelfelvétel)
lesz kénytelen bevonni gazdálkodásába. A decemberben kalkulált 47 milliós működési hitelt a megszorítások
révén 20 millió forintra szorítottuk le,
de 2007. évi költségvetésünket forráshiánnyal tudtuk csak megtervezni. Az
önkormányzatok között nem állunk
ezzel egyedül. Sőt!
Az üröm mellett ugyanakkor örömmel könyvelhetjük el, hogy 2006-ban
elkészült a Hajnal, a Dobó lakótelep, a
Táncsics és a Kossuth utcák, a Végmáli út feletti külterületi út aszfaltozása,
sor került a Császtai strand mederkotrására, megszépült és akadálymentesített az általános iskola, szélfogó épült
hozzá, valamint megújult a hajókikötő mólófeje, és elkészült az egészségház
nyílászáró, burkolat cseréje és fűtéskorszerűsítése is.

Tanulságok
Utólag mindig könnyebb elemezni és
tanulságokat megfogalmazni, okoskodni.
Azonban bennem is, másokban is kérdések vetődnek fel: Megfelelő volt-e az ön-

kormányzati gazdasági tervezési folyamata? A korábbi képviselőtestület tagjai
hogyan végezték felelősségteljes munkájukat? Történt-e visszaélés, csalás, hiba,
megállapítható-e személyi felelősség? Hogyan látta el a törvény által előírt ellenőrző
feladatát az előző ciklus településgazdálkodási és pénzügyi bizottsága? Stb.
Minden jel, eddigi ellenőrzés és vizsgálat arra utal, hogy az önkormányzat
korábbi gazdálkodása, kisebb hibákkal ugyan de törvényes, jogi és pénzügyi értelemben megfelelő volt. Tény,
hogy jogszerűen is lehet megalapozatlan döntéseket hozni, téves célokat kitűzni és megvalósítani. Mindennek meg
van/volt az ára!
Szép településfejlesztési eredményeink születtek, amelynek most egy ideig nyögni fogjuk az árát. A nagyobb
baj az, hogy közben más területeken és
szolgáltatásfejlesztésben nem történtek
előrelépések. Fentebb, részletesen kifejtett nehézségeink közepette még az állami konvergencia-program hatásaival,
az önkormányzatok csökkenő állami ﬁnanszírozásából adódó nehézségekkel is
meg kell birkóznunk. Értékes tóparti ingatlant pedig nem adunk el!
A múltra visszatekintve, a jegyzőkönyvekben visszakereshető, hogy korábban hányszor kérdeztünk, illetve éltünk módosító javaslatokkal – én
is, képviselő- és bizottsági társaim is
– olyankor, amikor nem állt minden
objektív információ rendelkezésünkre. Valós gazdasági helyzetünk most
vált igazán áttekinthetővé mindnyájunk számára. Beigazolódott az, ami
a választáson való elindulásra ösztönzött, hogy rossz irányba halad településünk. Ehhez asszisztálni már szinte
senki sem akart.
Ahhoz, hogy Révfülöpünk hasonló
helyzetbe ismételten ne kerüljön, annak
kivédésére szóló megoldási javaslataimat
számon kérhető polgármesteri programomban olvasható. Ezen dolgozunk:
Együtt, egymásért, Révfülöpért!
Miklós Tamás
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Önkormányzati nőnap
Oh, a nő jobb, mint a férﬁak,
Kis világa a szív birodalma
Melynek, mint istenség, édenét
S kárhozatját is csak ő alkotja.
(Madách)

Március 8-án, a Nőnap alkalmából az önkormányzati intézményekben virággal köszöntötték
a hölgymunkatársakat. A Révfülöpi Általános Iskolában az iskolai nagyszünetben Eitner József
igazgató, Németh László, az iskolaszék elnöke, valamint Miklós Tamás polgármester tolmácsolták egy-egy szál virág kíséretében a férﬁ kollégák jókívánságait.
A nagyközségi óvodában több
év szünet után ismétlődött meg
a hölgyek nőnapi köszöntése. A
meglepetésszerűen szervezett
„miniünnepségen” a polgármester, valamint Müller Márton és
Kovács Kálmán adták át a virágot,
s koccintottak jelképesen, egy-egy
pohár pezsgővel a hölgyek egészségére és boldogságára.
A polgármesteri hivatalban a
reggeli munkakezdéskor üdvözlőköszöntőkártya várta a hölgyeket,
amely egy szolid, délutáni összejövetelre invitálta őket. Délután 3
órakor, a képviselőtestület és a hivatal férﬁ dolgozói nevében, a polgármester virággal és verssel lepte
meg az önkormányzati, a szociális szolgálat, a fogorvosi rendelő,
a könyvtár és a Tourinform Iroda
hölgymunkatársait, majd kötetlen
beszélgetés keretében koccintottak egészségükre.
-m-
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Hulladékmentesítés a Káli-medencében
(folytatás az 1. oldalról!) Kilenc telepü- ti egyesület képviseltette magát.. A képlés kilencvenhat környezettudatos polgá- viselő-testület egy fős delegációját Mikra csodálatos tavaszi napsütésben vágott lós Tamás polgármester úr alkotta. Köneki a feladatnak. Szorgalmasan rótta a szönjük mindannyiuknak!
kilométereket és gyűjtötte honﬁtársai „produktumát”. Révfülöpön húsz helyi lakos gondolta úgy, hogy nem marad csupán
a hangzatos kijelentések, programbeszédek, „projektek” árnyékában, és tenni is hajlandó
környezetünk jobbá, szebbé tételéért! Segítségükkel 35–40 darab 120 literes zsákot megtöltő
hulladéktól menetesítette a tele- Az Őszirózsa Nyugdíjasklub vidám, szemétszedő csapata
pülést egyesületünk. A zsákokat az önA tavalyihoz hasonlóan csak remélkormányzat tehergépkocsija szállította a ni tudjuk, hogy a számos révfülöpi ciKornyi-tónál lévő parkolóba. Délután fél vil szervezet közül egyre több csatlakoegy körül valamennyi területről ide ér- zik hozzánk aktív természetvédelmi tekezett munkánk „gyümölcse”. A hulla- vékenységünk, a közösségi célok megdékot a Magyar Közút tehergépkocsijá- valósításában. Mindenkiben tudatosulni
ra raktuk. A hatékonyságunk szempont- kell: bármilyen szigorú jogszabályokkal
jából örvendetes, egyébként szomorú, rendelik büntetni az illegális hulladék
hogy a tavalyi mennyiség majd duplá- elhelyezést, a szemetelést, bármekkora
ja gyűlt össze!
a természetvédők lelkesedése, ha a polMegkülönböztetett tisztelettel kö- gárok viselkedése nem változik, felelősszönjük az aktív részvételt az Őszirózsa ségtudata környezete irányába nem nő,
Nyugdíjas klub tagjainak. Tevékenysé- a következmények beláthatatlanok! Ez
güknek köszönhetően ismét természet- az élőhely előbb-utóbb nem lesz élő! A
közeli állapotba került a Kolos-pince fe- résztvevő kisiskolások: Szegi Vince és Maletti terület, és az epergyöngyikés Csuki tyi ezt már tudják! És Ön?!
erdő. Ami néniék civil szervezetén kívül
a helyi horgász egyesület és a honismereVókó László

„Gázló” programajánló
A Gázló Környezet-és Természetvédő Egyesület az alábbi programjaira várja
a község polgárait: Április -án: bál a kővágóőrsi művelődési házban. Célunk a közös szórakozás, és érdekes programokkal a szórakoztatás, a kapcsolatteremtés. Információ: Mezriczky Anna könyvtáros. Május -én: Közgyűlés. Információ: Vókó László (06-30491-0074). Május -én: Káli Piknik.
A pályázati forrástól függően megrendezésre kerülő programunkon délelőtt
a gyermekeknek, délután a salföldi Természetvédelmi Majorban valamennyi
érdeklődőnek tartalmas programot kínálunk. Információ: Vókó László (0630-491-0074). Június --én: Kerékpár túra a Balaton körül. A program
egy részének ﬁnanszírozására pályázunk, de megfelelő számú jelentkező esetén önköltséges formában is lebonyolítjuk. Főleg családok jelentkezését várjuk május 12-ig.
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KÖRNYEZETÜNK

A magyar szürkemarha
Ôshonos háziállatok jelene a Káli-medencében
Az elmúlt évtizedben hazánk egyik
legszebb táján, a szomszédos Káli-medencében ismét megjelentek olyan őshonos háziállatok, mint a magyar szürkemarha, a rackajuh, a házibivaly, illetve a mangalica.
Ezek közül elsőként ismerjük meg a
magyar tarka szarvasmarha ősét a szürkemarhát. E csodálatos jószág eredetére három elmélet ismeretes:
- honfoglaló eleinkkel került a Kárpát-medencébe,
- ezt követően a népvándorlás egy későbbi hullámával, vagy középkori
import révén került hozzánk,
- kialakulása helyi, középkori domesztikáció (háziasítás) eredménye.
Hogy melyik álláspont a helyes, azt
bízzuk a hozzáértőkre! Tény hogy nemzeti kincseink tárházát gyarapító háziállatunk évszázadokon keresztül szolgálta boldogulásunkat. A XIII.-XVIII. század között Európa nyugati része számára az egyik legnagyobb hústermelő volt a
Kárpát-medencei szarvasmarha tenyésztés, a szürkemarha-tartás. A leveshúsáért
nagyon kedvelt 13-15 éves „mustraökröket” Debrecenből lábon hajtották a vá-

sárokra: Bécsbe, Nürnbergbe, Velecébe.
Új nagyobb hozamú fajták tenyésztésbe fogása, illetve az 1598-as marhavész
a magyar szürkemarha keresletét, és állományát nagyban csökkentette.
Küllemét tekintve a magyar szürkénél kifejezett az ivarjelleg, tehát jelentősen különbözik egymástól a bika és
a tehén. A méltóságot, nyugalmat, rendíthetetlen erőt sugárzó bika daruszínű, szeme körül sötét karika az „ókula”
található. Testsúlya 700-900 kg, szarva 50-70 cm, ez azonban az ökröknek,
ahogy a négy évesnél idősebb ivartalanított bikákat nevezzük, akár egy méter hosszú is lehet. Ezeknek a ﬁatal korban tinónak titulált jószágoknak az ön
és fajfenntartás örökérvényű feladati közül csak az önfenntartásnak kell megfelelni, így érhetnek el tenyészbika társaiknál jóval nagyobb méretet.
A gulyát, a marhák közösségét alkotó
tehenek általában szürkéskékek, virágkorukban súlyuk 550-600 kg. Akár a bikák, szintén szarvakat viselnek. Utódaik,
a borjak színe barnás, amit piróknak nevezünk. A nagyon kíváncsi, gyors állatok
4-6 hónapos korra válnak szürkévé.

A gulyát a legidősebb, így legtapasztaltabb tehén vezeti. A bika jelenléte időszakos, csak a szaporodás, utódnemzés
néhány hónapjára korlátozódik.
A fajta remek ellenálló képességét
mind a betegségekkel, mind a környezeti hatásokkal szemben évszázadokon keresztül maradéktalanul megőrizte. Mivel csak növényi takarmányt
fogyaszt garantáltan BSE (kergemarhakór) mentes. Szervezeti szilárdságára jellemző, hogy a borjak születése,az
ellés már februárban, szabadban, minden segítség nélkül megkezdődik. A vadon élő állatokhoz hasonlóan az utód
nagyon hamar lábra áll, táplálkozik és
őszre már nagyrészt önálló.
A Káli-medencében először a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság kezdett
foglalkozni a szürkemarhák tenyésztésével. 1998-ban néhány állat került ide. Ma
már a gulya létszáma a kétszázat is meghaladja. A nemzeti park többcélú feladatinak tesz eleget az állattartással. Ilyenek:
génállomány megőrzése, oktatás, bemutatás, tájképi, tájesztétikai szempontok, területkezelés. A medence ökológiai szempontból értékes gyepjeinek nagy
része állami tulajdonban, nemzeti parki
kezelésben van. A gyepek közül jó néhány nyílt, illetve zárt sziklagyep, melyek csak juhokkal legeltethetőek. Mindemellett számos, szarvasmarhák tartására
is alkalmas terület található itt.
A területeken villanypásztorral kialakított legelőtömbökben tartják a gulyákat
áprilistól novemberig. Ez a természetközeli tájhasználat-kezelés szervesen illeszkedik az aktív természetvédelmi tevékenységek körébe. A legeltetési sorrendet és időt
– magától értetődően – a természetvédelmi szempontok szerint alakították ki. A
téli időszakot a nagy gulya a salföldi major melletti legelőn tölti, ahol szénával takarmányozzák a szürkemarhákat.
Ha a Káli-medencében, vagy a salföldi majorban járnak, szenteljenek néhány
percet e csodálatos, múltunkat őrző, azt
megidéző állatok megtekintésére!
Vókó László
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Megújuló turisztikai központ
(folytatás az 1. oldalról) A polgármester szólt arról is, hogy a településfejlesztési és pénzügyi bizottság az előző napon megismerkedett az elképzelésekkel, az ott elhangzottakat a lakossági
fórumon felvetett véleményekkel és ötletekkel kiegészítve írásban juttatják el
a tervezőnek. A második tervközi egyeztetésre május első felében kerül sor, önkormányzati bizottságok és civil szervezetek bevonásával, majd a május 14i képviselőtestületi ülésen véglegesítik
az elképzeléseket. A tervdokumentáció
leszállítására június közepén, a pályázat
lezárásra a hónap végén kerül sor.
Miklós Tamás hangsúlyozta azt is,
hogy most igazából még csak „álmodunk, de közös álmunk megvalósításáért
dolgozunk”. A település arculatát meghatározó fejlesztés közakarattal történő
elfogadása után, annak megvalósítására
elsősorban NTF-II pályázati forrásokra,
vállalkozói részvételre számítva tesz erőfeszítéseket a helyi önkormányzat. Konkrét tervek nélkül azonban nincs a fejlesztésnek realitása. Ezért is hívták meg a fórumra – külön levélben – a területen működő vállalkozókat, az érintett környék
ingatlantulajdonosait, képújságon, Internetes honlapon és a helyi televízió képújságjában közzétett hirdetménnyel pedig
a nagyközség lakóit.
Ezt követően Krizsán András üdvözölte a jelenlévőket, és bemutatta ﬁatalokból álló tervező csapatát. Számítógépes prezentációval kiegészítve szólt a feladatról, ismertette a tervezési területet.
Vetített fotókon, objektív szemléletmóddal szólt a rózsakert és a futballpálya keleti széle és a vasúti sínek által határolt
terület jelenlegi arculati hiányosságairól.
Majd a Révfülöpről elszármazott tervező
személyes élményeit is felelevenítve a világ egyik legszebb partmenti területének
tervezési lehetőségeiről szólt. Bő egy órás
részletes előadásában két fő tervkoncepciót ismertetett, hangsúlyozva azok korai
tervasztali állapotát, s kérte a jelenlévők
ezekkel kapcsolatos véleményeit.

A jelenlévők hozzászólásaival megerősödött az a nézet, hogy a területen
természetbe illeszkedő módon gyermekjátszótér, Czigány Károly emlékmű-áthelyezés, „rózsakert”-parkfelújítás (szökőkúttal) valósuljon meg. A jelenlegi könyvtár-múzeum-galéria épületének lebontásával, és egy új modern
vállalkozói és közösségi tevékenységnek helyet adó központi épület sínekhez közelebbi felépítésével a központi tér kialakítására kerülhet sor. En-

nek centrumában zenepavilon állhatna. A futballpálya/szabadidős-sport
szintér megtartása mellett a tópartra
kerülhetne a szabadtéri vízi-színpad,
amelynek nézőtéri dombja alatt a sportot és az előadásokat egyaránt kiszolgáló vizesblokk és öltöző kerülne kialakításra.
A számos hozzászóló egyetértett abban is, hogy a kikötő idegenforgalmi jelentőségét ki kell használni, de a hajók
tárolását nem szabadna itt megoldani.
Felmerült egy önkormányzati/vagy vitorlás vendégház kialakításának lehetősége is az egykori öregek otthona épületében, illetve a szabadidő eltöltéshez
kapcsolódó színterek (pl. bowling-pálya) létesítésének lehetősége.
Az elhangzott javaslatokat, ötleteket lakossági véleményeket a tervezőn és munkatársain kívül a jelenlévő Hamarné Szöllősy Emília jegyző
és Müller Márton főtanácsos rögzítették. Ezek kellő és részletes munícióul
szolgálnak az új és remélhetőleg megvalósuló révfülöpi turisztikai központ
végleges terveihez.
(- m -)
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Fejleszteni kell
a kempinget
A nagyközségi önkormányzat képviselőtestületének február 12-i ülésén
az SCD Holding képviselői ismertették a kempingfejlesztéssel kapcsolatos
terveiket.
Mint azt Dános Pál vezérigazgató és
Somfalvi Péter értékesítési igazgató elmondta, a Balaton-fejlesztésben jelentősek a révfülöpi tervek is. A kempinget a
Balatontourist Zrt. bérli 2013-ig, a nagyközség pedig nem szeretne megválni tulajdonrészétől, hiszen tíz év alatt a kemping 389 milliós adóbevételhez juttatta
Révfülöpöt. A vendégéjszakák csökkenő száma és a kempingezés megváltozott
igényei miatt azonban a szolgáltatásokon
változtatni kell. A már megszokottak helyett újakat kell nyújtani, azzal talán idecsalogathatóak a vendégek. A Napfény
Kempingben lényegesen változik a szolgáltatások minősége, amihez az egész terület modernizálására szükség lenne. A
nagyvárosokban élők számára természetközeli üdülési lehetőséget kell biztosítani. A vendég elvárja a tiszta környezetet,
az internetezési lehetőséget, és azt, hogy
foglalkozzanak a gyermekével.
A sport és wellness szolgáltatás is elengedhetetlen, de meglehetősen költséges. Jó
vizesblokkokra van szükség és nagy tisztaságra. A versenyképesség megőrzése érdekében elengedhetetlen az új recepció. A
parcellák átalakításra szorulnak, közművekkel kell ellátni azokat, vízzel, csatornával. Internet elérési lehetőséggel szükséges
bővíteni a lakókocsikat. Új vendéglátó üzletek építése kívánatos, valamint sport és
szabadidős helyiségek, medence is kell.
Ami pedig az előnyöket illeti, magasabb
bevételre, adóbevételre lehet számítani, és
több munkahelyet is teremt majd a kemping. A fejlesztésnek köszönhetően pedig a
település is felértékelődik, mintegy hatvan
százalékos vendégéjszaka növekedéssel lehet
számolni. A beruházás azonban csak hosszú
bérleti idő alatt térül meg, vagy pedig abban
az esetben, ha a cég megvásárolja a területet.
Dönteni erről még az idén kell. 
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Az ülésen elhangzottak szerint a beruházás nem befolyásolja a nagyközség tulajdoni hányadát, és az üzemeltető is a Balatontourist marad. Azzal viszont számolni
lehet, hogy a korábbitól eltérő, más vendégkör érkezik majd Révfülöpre, s akár
áprilistól októberig. Fejlesztés híján viszont elpártolhatnak a vendégek. (- t -)

Támogatási
és program tervek
– Ülésezett a fürdőegyesület vezetősége –
Jó érzéssel nyugtázzuk, hogy kezdeményezésünk és lobbizásunk eredményeképpen elkészült és jól működik a
nagyközségi katolikus templom padfűtése, ami a téli időszakban a komfortérzet és a helyi idős hívők egészségvédelme szempontjából fontos. Ezúton is köszönjük a támogatásokat, hangzott el a

VENDÉGLÁTÁS – TURISZTIKA

Révfülöpi Fürdőegyesület február 15-i
vezetőségi ülésén.
Az egyesület vezetősége az ülésen határozatot fogadott el a helyi támogatásokról. Ez alapján a révfülöpi óvodások
úszásoktatásának költségeihez 50 ezer
forinttal járul hozzá a fürdőegyesület,
míg ugyanekkora összeggel támogatják a
Honismereti Egyesület által szerkesztett
Villa Filip kiadvány megjelentetését.
Az általános iskolai síoktatás anyagi támogatásáról született vezetőségi határozat
értelmében akkor járul hozzá az egyesület ehhez, ha kialakítanak egy ródlizás és
kezdő síoktatást szolgáló gyakorló pályát
a Fülöp hegy egy alkalmas pontján.
Döntés született a vezetőségi ülésen
arról is, hogy további 100 ezer forintot
fordítanak a községi könyvtár elektronikus eszköz fejlesztésére, amennyiben
a fürdőegyesület NCA pályázata eredményesen zárul.

Üdülési csekkre pályázhatnak
– Szociálisan rászorulók számára írt ki pályázatot a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány (MNÜA) –
A nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők közül április 30-ig pályázhatnak a 61. életévüket betöltött nők, illetve a 62. évüket betöltött férﬁak akkor, ha
a havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a 75 ezer forintot, más jövedelmük
nincs, és 2006-ban nem kaptak üdülési
csekket – tudtuk meg Karácsony Mihálytól, az MNÜA elnökétől. A jelentkezőknek
meg kell szerezniük az erre szolgáló adatlapot, amit az MNÜA honlapjáról tölthetnek le, vagy megtalálhatnak valamennyi
Tourinform-irodában, 400 szakszervezet,
ezer civil szervezet és 260 polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában.
A kitöltött pályázati adatlaphoz csatolni kell a 2007. évi nyugdíj havi összegét
igazoló irat másolatát, melynek eredetijét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, vagy
a Magyar Államkincstár bocsátotta ki. A
két iratot az MNÜA címére - Budapest
1590 postaﬁók 11 - küldhetik el.
A pályázattal 40 ezer forint értékű

üdülési csekket lehet elnyerni, ám az
összeg egy részét magának a pályázónak
vagy a támogatójának kell megﬁzetnie.
Az önrész 15 ezer forint azok esetében,
akiknek jövedelme nem több, mint 60
ezer forint. Akik 60-75 ezer forint nyugdíjat, illetve nyugdíjszerű ellátást kapnak, 20 ezer forint önrészt kell vállalniuk. Az önrészt bárki, akár rokon, barát,
szomszéd is megﬁzetheti a pályázó helyett, de az alapítvány elnöke a korábban
beadott pályázatokból látja, hogy gyakran segítenek a legkülönfélébb alapítványok, intézetek, egyesületek, a korábbi
munkahelyek, a Vöröskereszt szervezetei
és az önkormányzatok is.
A pályázó esélyei jobbak, ha nem egyedül, hanem valamilyen közösség tagjaként jelentkezik, mert elsőként - május
15-ig, folyamatosan - az ilyen pályázatokat bírálják el. A közösség bármilyen
természetű, akár szakszervezeti, egyházi
vagy erre a célra létrehozott baráti kör is

Az ülésen elhangzott, hogy a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége
és a Balatoni Hajózási Zrt. megállapodást kötött az idei évre, hogy a menetrend szerinti hajójáratokra hétfő, kedd és
szerdai napokon 50 %-os utazási kedvezményt biztosít a BH Zrt. az igazolással
rendelkező üdülőtulajdonosok részére.
Az egyesület várja a jelentkezőket!
A vezetőség összeállította az egyesület
idei rendezvényeinek tervezetét. Eszerint
a Révfülöpi Fürdőegyesület április 30-án
délután fél ötkor tartja tavaszi közgyűlését. Közös hajókirándulást júliusban
szerveznek, míg az egyesület vezetősége
augusztus 4-én 17 órakor ülésezik ismét.
A már hagyományos vízinapra augusztus 18-án kerül sor, míg az őszi közgyűlést szeptember 1-jén délután fél ötkor,
a szezonzáró vacsorát pedig este nyolc
órakor rendezi a fürdőegyesület.
Zsitnyányi István
lehet, de legalább 20 pályázó tagból kell
állnia. Az együttes pályázás előnye, hogy
a kollektíva tagjai segíthetik egymást a
teendők elvégzésében és az önrészt átvállaló támogatók megtalálásában, feleli
kérdésünkre az alapítvány elnöke.
A 18 éven felüli fogyatékkal élők
ugyanúgy járhatnak el, mint a nyugdíjasok, azzal a különbséggel, hogy a fogyatékosságukat igazoló I. fokú orvosi szakvélemény másolatát is csatolniuk kell a
pályázati adatlaphoz. Előnyük, hogy kísérőjükkel együtt pályázhatnak. A kísérőnek, bármennyi is a jövedelme, az alapítvány 20 ezer forint értékű üdülési csekket ad, aminek összegéből 10 ezer forint
önrészt kell vállalniuk. A nappali tagozatos szakiskolai (szakmunkás) tanulók 25
ezer forintos csekket nyerhetnek el, amiből ötezer forint önrészt kell vállalniuk.
A pályázatot az iskola, a diákbizottság,
a kollégium vagy valamelyik egyesület,
szakszervezet, civil szervezet nyújthatja
be legalább 20 tanuló, vagyis jelentkező számára.
Az alapítvány honlapján –
www.mnua.hu – Pályázatok cím alatt
részletes tájékoztató olvasható.
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Bátorságpróba Révfülöp
-emlékképek sorozatUdvaros Dorottya története.
lejegyezte : Fekete Péter

Az ember az idő múlását leginkább a gyermeke
évein tudja számlálni.
Máté ﬁam, vagy három éves lehetett mikor
Révfülöpre keveredtünk.
Most 22… Emlékszem, papája zártkörű
karate tábort szervezett a srácoknak a kertünkben, s egy szerdai napon izgalmas készülődéssel vártuk az estét, az éjszakát. A 68 lurkóból álló csapatnak a Kacsaajtós feletti
erdőt kellett meghódítania sötétedés után.
Elkészült a kaland útvonal, bevártuk az esti
9 órát és útnak indítottuk őket világ és erdő
felfedező útjukra, kezdetét vette a BÁTORSÁGPRÓBA. Nem tudom már ki izgult
jobban, a gyerek- vagy a szülőcsapat.

„Révfülöpi” rendező
és a szabadkai magyar színjátszás
sikere!
Több mint hetven színdarab közül a szabadkai Népszínház magyar
társulata által színpadra vitt Csáth
Géza EMMA című színművét válogatták be a hivatalos szerb országos színházi seregszemle, a TERIJA ez év nyári programjába. A darabot Révfülöp Nagyközség önkormányzata kulturális és turisztikai
bizottságának külső tagja, Fekete
Péter rendezte.
A színházrajongók tavaly márciusban a szabadkai Népszínház Jadran
Színpadán, majd májusban a budapesti Merlin Színházban tekinthették meg
Csáth Géza Kis Emma című novella
adaptációja alapján készült dráma bemutatóját. A darab zenéjét Lajkó Félix
és a BORAGÓ szerezte, a koreográﬁát
Döbrei Dénes alkotta meg.
Gratulálunk a rendezőnek és a színházi csapatnak, és sikeres fesztiválszereplést kívánunk.
-m-

20-30 méterrel lemaradva négykézláb kúszva, mászva követtük a gyerekeket, nehogy útvesztéssel járjon a kaland. Persze mindenki a saját gyermeke arcát akarta látni! A meghökkent,
a tétova, a vakmerő, a megriadó, nekibátorodó, a harcos, a győzni akaró
kis arcokat.
A szülői aggódás és a kíváncsiság idő
előtt le is buktatta a követő különítményt, de azért megkönnyebbüléssel és
sikerrel zárult a kaland.
A kép most is előttem lebeg, a szárnyát
próbáló ﬁók, a gyerek, indul az ismeretlenbe, vágya az új megismerése, önmaga
kipróbálása! Bízik magában, azért visszanéz, erőt merít és nekivág….
Bátorságpróba Révfülöp 1989. Bátorság! Próba! Révfülöp!
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 Elkezdődött a kulturális felkészülés is az idegenforgalmi szezonra. Az elmúlt képviselőtestületi ülésen elfogadták Pál Lászlóné művelődésszervező előterjesztését, amely
az idei terveket tartalmazta. A tervezésnél a civil szervezetek, partnerek ötleteit és javaslatait is figyelembe vették, bár csak néhány érkezett
az önkormányzathoz.
Az idei évi rendezvények vázát a
korábbi évek hagyományos programjai adják, de figyelembe veszik a térség rendezvényeit, és keresik a kapcsolódási pontokat, például a vállalkozók által szervezett eseményekkel
is. A már megszokott és színvonalas
rendezvényeket ezután is megtartják, de a lehetőségekhez mérten tovább erősítik, mert azok nem csak a
helyiek kikapcsolódását szolgálják,
hanem a vendégek számára is von-

Üzenet Csáth világából
Az Emma című előadás a Steriján- Fekete Péter rendező
az élő művészet fontosságáról
Az 52. Sterija Játékokon kilenc előadás fog
versenyezni a Sterija-díjért, közöttük a szabadkai Népszínház magyar
társulatának Emma című előadása, amely Csáth Géza a Kis Emma
című műve alapján készült. Az előadás rendezője a magyarországi Fekete Péter. Mint a
május végén és április elején Újvidéken megrendezésre kerülő rangos színházi seregszemle sajtótájékoztatóján Ivan Medenica, a Sterija
művészeti vezetője kijelentette: az idei játékok
egyik fő díjesélyesének tartja az Emmát.
Épp egy évvel ezelőtt, tavaly márciusban volt a Kis Emma című novella adaptációja alapján készült Emma című dráma bemutatója a szabadkai Népszínház
Jadran Színpadán.
– Mi az, ami egy év távlatából letisztulva, kikristályosodva megmaradt az Ön
számára e rendezésből, a Szabadkán töltött időszakból? - kérdeztük Fekete Pétert
telefonbeszélgetésünk során.

– A Népszínház magyar társulatával való közös munka élménye. Ez nem csoda,
mert olyan jó, inspiratív, művészi légkörben ritkán dolgozhat az ember, mint amilyet Szabadkán megéltem. E légkör eredménye lehetett az a produkció is, amelyet a
legnagyobb örömömre telt ház előtt játszszanak azóta is. Azok mutatnak érdeklődést iránta, akiknek szántuk: a középiskolások, egyetemi hallgatók, értelmiségiek. A napokban értesültem róla, hogy az
Emmát beválogatták e színházi szemlére.
Általában a rendezők és a fesztiváli válogatók ismerik egymást. Ám jelen esetben
fel sem merülhet ilyesmi, erről szó sincs.
Azt, hogy az Emma a versenyben szereplő 9 előadás között helyet kapott, a teljes
alkotói stáb sikerét jelenti: a színészekét, a
zeneszerzőét, a közreműködő együttesét, a
koreográfusét. Ez csapatmunka volt.
– Bizonyára lesz szerb nyelvű fordítás a
Steriján. Ám érdekes kérdés, hogy egy más ajkúnak, aki nem olvasta Csáth-novelláját, mi
az, ami az előadás általános üzenete?
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MŰVÉSZET–KULTÚRA–IRODALOM

Kulturális programok a szezonban
zóvá teszik az egyébként is népszerű községet.
Az önkormányzat tervezett programjai között szerepel a május elsejei majális, az Aranyhíd barátság fesztivál, a Villa Filip Napok
július végi eseménysora. A Tóparti Galériában kiállítások várják a
vendégeket, de előtte még a Húsvétolót és az elszármazottak találkozóját rendezik meg. A gyerekeket
vízparti játszóház és naptárlapozgató is várja majd. A felnőttek részére közéleti beszélgetéseket tartanak, de működnek a különféle klubok, mint például a kézimunka, az
életmód klub. Tánciskolát és nyelvtanfolyamokat is szerveznek, lehet
színházjellegű szórakoztatás, év vé-

– A külső terek hatása az énünkre, a
drog, alkohol, környezet hatása gyerekeinkre, saját magunkra…Csáth-világából ez egy olyan üzenet, kapaszkodó,
amely nemcsak a szövegen, hanem látványon, mozgáson, zenén át fog sugározni, s a más ajkú nézőhöz is eljut.
– Ma van a színházi világnap. Önnek
milyen üzenete van a vajdasági magyar
színházlátogatók számára?
– Az élő, a testközeli művészet fontosságára hívnám fel a ﬁgyelmet. Tévedés
ne essék! Film és tévépártoló vagyok, ám
azt gondolom, hogy az élő, a saját fantáziánkat megmozgató művészet a színházban létezik, ahol látjuk, érezzük a
színész szívdobbanását is. Csak a színházi előadáson tudja a színész a szerző,
a rendező üzenetét a néző felé közvetíteni, és ez pótolhatatlan. A néző ﬁgyelmét ennek az élő művészetnek a befogadására hívnám fel - hallottuk Fekete Pétertől, aki az egyik magyarországi
színházban rendez.
m. k.
(Megjelent a délvidéki Magyar Szó
című lapban)

gén pedig András napi párválasztó,
adventi készülődés, falu és nyugdíjas karácsony.
Kistérségi összefogással készülnek a majálisra, a szomszédolóra, az
amatőr csoportok szerepeltetésére.
Amennyiben lehetőség lesz rá, történelmi játékokat rendeznek a romoknál, megnyílhat a festők utcája, mint
felnőtt szabadtéri rajzverseny, fakanalat forgathatnak a sztárok, és települési kvízversenyt, valamint családi
napot is tarthatnak. A sportprogramok között szerepelhet a sellő nap,
az epergyöngyike túra, de sok egyéb
mellett lehet divat és vízi modellező
bemutató is.
(- t -)

Hiperaktivitás
– Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
(CCHR) közleménye –
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány kutatómunkája
során feltárta, hogy a hiperaktívnak, ﬁgyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek adott pszichiátriai szerek számos
mellékhatást és függőséget okozhatnak
a gyerekeknél. A hiperaktivitás nem betegség, hanem tünet, ezért minden esetben az okot kell feltárni és azt kezelni.
A hiperaktivitást többek között különféle allergiák, édességfogyasztás, élelmiszeradalékanyagok, gombák, vírusok, vitaminhiány, valamint olyan ﬁzikai betegségek is
okozhatják, amelyeket még nem diagnosztizáltak és így kezeletlenek maradtak.
Az alapítvány megjelentetett egy INGYENES tájékoztató kiadványt, melyet
szívesen bocsát az érintettek és az érdeklődők részére.
Cím: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány; 1461 Budapest, Pf. 182.; Tel.: (1) 342-63-55.

Bábkészítés,
morgolódással
A Tóparti Galériában: különös alakok, rongylábú-, és kezű bájos ﬁgurák
keltek életre március 11-én, délelőtt.
Gyógynövényekkel töltött, sapkás kismanók, kópéképű, pizsamanadrágos
langaléták. Egytől-egyig szerethető,
gyerekek által gyömöszölhető bábok.
Ezen a napon ugyanis Balaskó Attila
bábkészítő volt a Játszóház vezetője, aki
Magyarország egyik legjobb bábkészítő
iparművésze, a kecskeméti játék céh alapítója, a győri bábszínház vezető tervezője. Vezetésével egyedi, színvarrás nélküli ﬁgurái bármilyen kétbalkezes számára is elkészíthetőek, aki részt vett a
programon, tapasztalhatta.
Sajnos kevesen voltunk a széleskörű tájékoztatás, a hétvége, a biztosított
anyagok ellenére. Pedig olyan sokszor
elhangzik a településen, hogy még több
gyermek programra lenne szükség a és
ha lehet, hétvégén. Ezúttal adott volt a
lehetőség, csak élni kellett volna vele. A
tény szomorú: kevesen látogatták meg
aznap a Galériát, pedig nemcsak gyerekek számára volt adott a lehetőség, a
felnőtteket is magával ragadta az egyéni alkotás vágya és Attila elragadó személyisége (még inﬂuenzásan is)!
Jó lenne legközelebb jobban oda ﬁgyelni, hogy többen éljünk e lehetőséggel és felhívhassuk gyermekeink ﬁgyelmét is, hogy nemcsak a bóvli, ócska, vásárolt kacattal lehet jól játszani.
Akik felkeresték a Játszóházat a Tóparti Galériában, tudják…
(-p-)
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Nyuszi várás
A nyúl rendkívül szorgos állat. Minden évben, mire eljön a Húsvét, csokitojások és nyulak garmadáját “állítja elő”,
több ezer hímes tojást fest. A révfülöpi gyerekek már évek óta úgy gondolják, ezért a nyuszik megérdemlik a simogatást, a sárgarépát és a száraz kenyeret. Idén sem volt ez másképpen. A

Tóparti Galériában szép számmal jelentek meg apróbb és nagyobb gyerekek. A
kezdetben megriadt nyuszik (egy hófehér és egy tarka) hamar rájöttek, milyen
jó, ha kedves gyerekek kényeztetik őket.
A nyuszik dajkálása mellett sorra készültek a szebbnél szebb ﬁlc ablakdíszek, láblógatós nyulak és szalvétagyűrűk. A ki-

tartó munkának meg lett az eredménye:
egy “igazi” nyuszi a vitorláskikötőben
apró csokitojásokat és csokinyulakat rejtett el. Indulhatott a vidám csokibetakarító brigád. Nevetésüket messze vitte
a víz. Utána folytatódott a barkácsolás
és a kellemes együttlét. Köszönet a nyuszikért Sárﬀ y Istvánnénak.

Farsang 2007
Az egyéni jelmezesek között első lett a „Kis habA hagyományos farsangi karnevált február
24-én rendezte iskolánk. Szülők, nagyszülők, leány” jelmeze, Dalmai Lilla bemutatásában. Küvolt tanítványok töltötték meg zsúfolásig a tor- lön díjat kapott Pálmai Zsolt fele ﬁú, fele lány jelmeze. A csoportos bemutatóknál első helyezett lett
natermet.
a 6. osztályosok „Megatánc” produkciója, második
A programot a hercegi pár megnyitója, majd a 2. és 3. osztályos lányok country csoportja.
a 8. osztályosok nyitótánca indította. A végzős
tanulók idén palotást táncoltak, amelyet TarjáEzúton is szeretném megköszönni valamennyi
nyiné Vajda Csilla tanította be. A jelmezek fel- szülőnek a jelmezek elkészítését, és a rendezvény
vonulását az első osztályosok kezdték, majd több anyagi támogatását.
csoportos produkció és fantáziadús egyéni jelmeA felvonulást a 8. osztályosok cigánytánca zárzek követték egymást. Az idén is zsűri értékelte a jelmezek ötletességét, illetve a csoportos be- ta nagy sikerrel, amelyet Mezei János és Barkó
Adrienne tanított be.
mutatók színvonalát.
Eitner József
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Matematikából jeles
Sikerek a tantárgyi versenyeken
Iskolánkban egyik kiemelt tantárgy a
matematika, amelyet emelt óraszámban
tanítunk. A csoportbontásban heti 5 órában oktatott tantárgyból egyre jobb eredményeket érnek el tanulóink. A „Zrínyi
Ilona Matematika verseny” megyei fordulóján 100 iskola, évfolyamonként 300
tanulója vett részt . A hatodik osztályosok
versenyében Székely Mátyás az előkelő 3.
helyet szerezte meg, míg a hetedik osztályosok között Orbán Gergő a 10. lett.
Csapatversenyben a hetedik osztályosok csapata (Orbán Gergő, Gosztola
Ágnes, Szép Krisztián) a 6. helyezést érték el.
A hatodik osztályosok csapatversenyében Székely Mátyás, Egyed Ádám, Ács Gábor összetételű csapat a 8. helyet szerezte
meg. A közelmúltban rendezték meg Balatonfüreden a körzeti „Alapműveleti” matematika versenyt, 6 iskola 75 tanulójának
részvételével. A verseny iskolánk nagy sikerét hozta, hiszen a 18 díjazottból 11 tanuló a mi iskolánkból került ki.

1. helyezést ért el Zámbó Szilárd 5. osztályos és Szép Krisztián 7. osztályos tanuló.
2. helyezést ért el Székely Mátyás 6. osztályos és Németh Imre 8. osztályos tanuló.
3. helyezést ért el Székelí Ádám
5. osztályos, Horváth Krisztina
8. osztályos tanuló.

4. helyezést ért el Slemmer Bence 7. osztályos és Kiss Ágnes 5. osztályos tanuló.
5. helyezést ért el Egyed Ádám 6. osztályos tanuló.
6. helyezést ért el Kiss Péter 7.
osztályos és Molnár Lúcia 5. osztályos tanuló.
Valamennyi tanulónak és felkészítő nevelőjüknek, Székelyné
Burgyán Ritának gratulálunk az
eredményes szerepléshez.
Eitner József

Sikerek kézilabdában
Iskolánkban több mint egy évtizede
folyik emeltszintű testnevelés tanítás,
amelynek eredményei évről évre sok szép
sikert hoznak.
Ebben a tanévben 3 csoportban készültünk a diákolimpia versenyeire. A legkisebbek a 3. osztályosok szivacskézilabdában versenyeztek, és a megyei döntőn
a harmadik helyezést érték el. A 4. osztályos lányok (edzőjük: Eitner József ) megnyerték a megyei döntőt, így április 2-án
Celldömölkön Veszprém megyét képviselik Vas, Fejér, Komárom-Esztergom, és
Győr-Moson-Sopron megye részvételével
rendezendő régiós döntőn.
Március hónapban a IV. korcsoportosok, 7-8. osztályos leányok (edzőjük:
Németh László), a körzeti diákolimpián
megszerezve a második helyet, a megyei
diákolimpiai döntőben képviselték Ta-

polca körzetét. A megyei döntő csoportküzdelmeiben a későbbi második és har-

madik helyezettől vereséget szenvedve a
4-7. helyet szerezték meg.
e.j.
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Forró Révek–Bolygó népek
– Hagyományteremtő forralt bor főző és farsangi
sütemény sütő verseny –
Új programot elindítani nem egyszerű. Befogadó készség, másoktól átvett okos ötletek és persze vakmerő bátorság is kell ahhoz, hogy februárban
szabadtéren „nekünk majd összejön”.
„Bátraké a szerencse!”, tartja a mondás és valóban, minden feltétel megadatott: kegyes időjárás, számos résztvevő és a kóstolók vendégserege. Lehet,
hogy sokan vágytak már egy jó hangulatú eseményre a téli napokon, vagy
versenyzőkedvüknek élve tették magukat próbára.
A rendezvény délutánján ﬁ nomabbnál ﬁ nomabb illatok terjengtek a Halász utcában. A Galéria felöl a különböző sütemények felséges és orrcsiklandó, a kikötő felől a fűszeres borok
illata keveredett az apró tűzek füstjével. A Galéria körül a szakértő zsűrizés idején süteményimádók csapatai

köröztek, türelmetlenül várva, hogy
megkóstolhassák az addig csak szemrevételezhető csodákat. Eközben a vitorláskikötőnél zajlott az élet. Zeneszó mellett baráti társaságok próbálták
meggyőzni a körülöttük sétáló érdeklődőket, hogy az ő forralt bor receptjük a legjobb a világon. Ki-ki a maga módján és körítésével adta el magát. Voltak, akik énekeltek, voltak,
akik „grilleztek” és teljes harci – akarom mondani: szakácsdíszbe – öltöztek, mások „szaktudásukkal brillíroztak”, megint mások hazai pályán mozogva a „külföld segítségét” is igénybe vették.
Megkezdődhetett, kóstolós bögrékkel
felszerelkezve, a forralt bor vándortúra
bográcstól bográcsig.
Közben a sütik „végérvényesen” megmérettettek a zsűri által. A verseny ered-
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ményei: 1. Károlyi Veronika – piskóta a
piskótában, 2. Szegvári Katalin Erzsébet – rózsafánk, 3. Dányi Józsefné – farsangi fánk.
Természetesen az ennivaló csodákból egy morzsa sem veszett kárba.
Hogy éhes száj se maradjon, az Őszirózsa Nyugdíjasklub felejthetetlen tócsisütést rendezett. Ahogy sültek a „burgonyalepények”, úgy fogytak is – hamar, gyorsan.
Köszönet érte a közreműködőknek,
elsősorban Horváth Jánosnénak. Köszönet továbbá, gyors hangosítási segítségükért, Szőke Gábornak és Székely Szabolcsnak.
A hangulat garantáltan felmelegítette a helyszínre látogatók szívét-lelkéthasát.
Úgy gondolom, – bízom, nem egyedül vagyok ezzel – jó volt együtt lenni,
valami újban részt vállalni.
Ez még csak a kezdet,– hangoztatták,
nem egyszer, a versenyzők.
Jövőre – veletek – ugyanitt!
-p-
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