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XIX. évfolyam 1. szám

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Életet mentett

Augusztus 20.

A szigeti strandon júniusban
rosszulléttel küzdõ fürdõzõt
mentett ki a vízbõl Ifj. Szegi
János

Fotó: Vókó

Hosszas unszolásra sikerült az
életmentõt szórabírni, hogy felidézze a nyári eseményeket.
Vókó László interjúját a 4. oldalon olvashatják.

Helyi hagyomány, hogy az
augusztus 20-i ünnepség keretében adják át a Révfülöp Díszpolgára címet. A képviselõtestület Professzor Dr. Kásler
Miklóst, az Országos Onkológiai Intézet Fõigazgatóját, tanszékvezetõ egyetemi tanárt tartotta idén érdemesnek a település legnagyobb elismerésre.

Megalakult a NapSzem Egyesület
Civil kezdeményezésre egy új helyi egyesület megalapítására került
sor, melynek alakuló közgyûlése szeptember 18-án (pénteken) este
18 órától zajlott a Tóparti Galériában.
Az alapító tagok az egyesületet azért kívánták létrehozni, hogy a
környezetünkben élõ gyermekek, fiatalok, felnõtt és idõsebb korosztály számára igényes kulturális, hagyományteremtõ, képességfejlesztõ programokat szervezzenek, lehetõleg e tevékenységeket
összekapcsolva a természet- és egészségvédelemmel, környezetszépítéssel.

Fotó: Miklós

A közgyûlés döntése alapján az egyesület elnöke Kovács Péter,
elnökhelyettese Molnár Lászlóné, titkára Kondorné Pintér Zsuzsa
A "NapSzem Kulturális Közhasznú Egyesület Révfülöp"
Alapszabályát a megjelentek egyhangúlag elfogadták, mely szerint
az egyesület legfontosabb célkitûzései a következõk:
• Közmûvelõdési, kulturális programok, rendezvények szervezése,
lebonyolítása
Folytatás a 5. oldalon...

Fotó: Herceg

A Fülöp-kertben megtartott ünnepségen Török Péter alpolgármester elmondta államalapító királyunkat méltató gondolatait, kiemelve, hogy István
szentté válása magasabb dimenzióba emeli hazánk jogi és
erkölcsi alapjait. Élete példái
meggyõzõen tanúskodnak arról
az élõ és mindenek felett álló
hitrõl, amelyek István király
döntései mögött húzódtak. A
hit, mint vezérelv tudatosította
benne, hogy népének és értékeinek helye van az Európai népek sorában, s ennek megfelelõen jelölte ki utunkat.
Folytatás a 3. oldalon...

Különdíjas Révfülöp
Alsóörs az elsõ, Csopak a második, Balatonfüred a harmadik, Révfülöp a különdíjas a
Napló idei felmérésén, amit
több, mint egy évtizede indított el a nyaralóközönség körében. Folytatás a 13. oldalon...
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A Gázló Környezet- és Természetvédõ Egyesület 2008. évi
közhasznúsági jelentése
1./ A Gázló Környezet és természetvédõ
egyesület számviteli beszámolója. Egyszerûsített beszámoló mérleg 2008. december
31-i fordulónappal /1000 forintban/
Eszközök: A. Befektetett eszközök 91; I.
Immateriális javak 0; II. Tárgyi eszközök 91;
III. Befektetett pénzügyi eszk. 0; B.
Forgóeszközök 135; I. Készletek 0; II.
Követelések 0; III. Értékpapírok 0; IV.
Pénzeszközök 135; Eszközök összesen: 227;
Források: C. Saját tõke 227; I. Induló tõke 0;
II. Eredmény tartalék 279; III.Tárgy évi
eredmény -52.299; D. Tartalék 0; E.
Céltartalék 0; F. Kötelezettségek 0; I.
Hosszú lejáratú 0; II. Rövid lejáratú 0;
Források összesen: 227
2./ Közhasznú eredmény-kimutatása
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
424; Közhasznú célra, mûködésre kapott
támogatás alapítótól 69; államháztartás
alrendszerétõl 0; más adományozótól 355;
Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 0.3; B. Vállalkozási tevékenység bevétele:
Vállalkozási bevétel 0; Egyéb cél szerinti
tevékenység bevétele 0; Egyéb bevétel 0; C.
Összes bevétel 424; D. Közhasznú
tevékenység költségei 476; Anyagjellegû
ráfordítások 124; Személyi jellegû ráfordítások 0; Értékcsökkenési leírás 70; Egyéb költségek 281; Pénzügyi mûveletek ráfordításai
0; Egyéb ráfordítások 0; E. Vállalkozási
tevékenység költségei 0; Anyagjellegû
ráfordítások 0; Személyi jellegû ráfordítások
0; Érték-csökkenési leírás 0; Egyéb költségek 0; Pénzügyi mûveletek ráfordításai 0;
Egyéb ráfordítások 0; F. Összes költség,
ráfordítás 476; G. Adózás elõtti eredmény 52; H. Adófizetési kötelezettség 0; I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény 0; J.
Tárgyévi közhasznú eredmény -52
3./ Az Egyesület 2008. évben költségvetési
támogatásban nem részesült.
4./ A 2008. évi vagyonfelhasználás /változás/
Az egyesület saját tõkéje tárgyi eszközökbõl
és pénzeszközökbõl áll össze. A tárgyi
eszközöknél /Canon fényképezõgép/ kimutatott változás az értékcsökkenési leírásból
származik. Az évközben kapott bevételeket
szinte teljes egészében felhasználtuk
közhasznú céljaink elérésére, emiatt a
pénzeszközökben nem történt jelentõs változás. A vagyon felhasználását a mérleg és
az eredmény-kimutatás tartalmazza.
5./ 2008. évben az Egyesület cél szerinti
tevékenysége keretében pénzbeli juttatást
nem adott, a nyújtott természetbeni juttatás
pedig nem forintosítható. Ennek részletezése a közhasznú tevékenységrõl szóló
beszámolóban található.
6./ 2008. évben kapott támogatás mértéke
Helyi önkormányzatok Révfülöp programtámogatás 230; Jogi személyiségû gazdasági társaság mûködési támogatás 125;

Balatonszepezd
100;
Köveskál
10;
Kõvágóörs 50; Mindszentkálla 20; Monoszló
10; Szentbékálla 20; Zánka 20
7./ Az Egyesület vezetõ tisztségviselõinek
nem nyújtott juttatást 2008. évben.
8./ A közhasznú tevékenységrõl szóló tartalmi beszámoló.
Káli-keringõ túrasorozat; Immár évek óta
eredményes, sokakat vonzó, természeti
értékeinket bemutató, a környezet-tudatos
viselkedést ösztönzõ programunkra kettõ
alkalommal került sor. 2008 április 19-én a
Kornyi-tó - Sásdi legelõ - Sásdi rét-Kereki
Kál - Kopasz-hegy útvonalon kirándultunk,
illetve,
a hagyományos évbúcsúztató
túránkra december 27-én kerül sor. Fentihez
hasonló rendezvényeinken átlagosan 40-45
fõ aktív természetjárót üdvözölhetünk.
Valamennyi túrán egy téma köré fonódó
(hidrológia, geológia, botanika stb.) interaktív elõadásokat tartottunk, a programot
ezzel kapcsolatos tudáspróba zárta, a
kiválóan teljesítõket ajándékokkal jutalmaztuk.
Lomtalanítási akció: Szintén hagyományos
"Takarítsuk ki a Káli-medencét" elnevezésû
programunkra 2008. április 5-én került sor.
Majd 100 fõ takarított településeink
határában.
Tegyünk a minõségi turizmusért akció: 2008
november 23-án 60-65 fõvel, hagyományteremtõ céllal sikeres programot
bonyolítottunk le. Az aktivisták a Kálimedence 5 pontján - Kisõrsi mûemlék rom,
monoszlói tanösvény, Nagy-csere kút
környéke, Bocskor-kúti árok, illetve
Mindszentkállai Kõtenger tevékenykedtek.
Bozótirtással, hulladékgyûjtéssel, nyomvonal javítással igyekeztünk közösségi vállalásainknak eleget tenni. Ezt megelõzõen
egyesületünk írásos szándéknyilatkozatot
juttatott el a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósághoz. Ebben a Mindszentkállai
Kõtenger "örökbe fogadásával" vállaltuk,
hogy a geológiai természeti értéket évente
legalább két alkalommal megápoljuk.
Kezdeményezésünket kedvezõen fogadták.
Túravezetések: Egyesületünknek számos
környezeti, természeti értékeinket kiválóan
ismerõ szakember tagja. Így vált lehetõvé
erdei iskolás csoportok kísérése. Májusjúnius hónapban két alkalommal vezettünk
a Fekete-hegyre a szentbékkállai erdei
iskolában egy hetet eltöltõ általános iskolásokat.
Ismeretterjesztõ elõadások: Egyesületünk
"Közös kincsünk a Káli-medence" multimédiás elõadását március 28-án Balatonszepezden, július 27-én Szentbékkállán
mutattuk be.
Programok általános iskolásoknak: Mint
közösségi céljaink iránt legfogékonyabbak
az általános iskolás korosztály kiemelt cél-
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csoport szervezetünk mûködése során.
Sajnos immár csak két oktatási intézmény
mûködik
területünkön;
Zánkán
és
Révfülöpön. 2008. április 26-án a révfülöpi
nebulók száznál többen hallgatták elõadásunkat a helyi természeti értékek és ezek
védelme tárgyában. 2008. november 7-én a
zánkai általános iskolások számára egész
napos túrát szerveztünk. Ennek során a
nyolc osztály a Tar-hegyre túrázott. Menet
közben egyesületünk szakemberei bepillantást nyújtottak a természet helyi csodáiba. A
Tar-hegyen több fordulós természet
ismeretei vetélkedõre került sor. Nemcsak a
nyertesek, hanem valamennyi csapat
értékes, határozókkal, szakkönyvekkel
gazdagodott. 2008. december 6-án a Gázló
Mikulás a Révfülöpi Általános Iskolába
látogatott. Szintén az egész iskola
részvételével 6 fordulós tréfás, szórakoztató,
ám üzenettartalmú vetélkedõt bonyolítottunk le. Egyesületünk Mikulása itt is értékes
könyvekkel, kiadványokkal lepte meg az
akcióban lelkesen - és okosan- részt vállaló
gyermekeket
- Együttmûködõként aktívan részt vettünk
május 10-én a Révfülöpön másodízben
szervezett "Révfülöpi malackodások" elnevezésû fõzõversenyen. A Révfülöpi
Horgászegyesülettel közös csapatunk 2007ben szerzett elsõ helyezését megvédte.
Közhasznú feladatunkat - környezet- és természettudatos életmód folytatását ösztönzõ- tudáspróba lebonyolítását megelégedettség övezte.
- Február 19-én a Révfülöpi Téli Esték rendezvénysorozat keretében Korbély Barnabás geológus tartott nagysikerû elõadást
régiónk barlangjairól, valamint a létesítendõ
Bakony-Balaton Geoparkról. Egyesületünk
elnökét tisztelte meg a helyi önkormányzat a
program koordinálásával.
- A révfülöpi székhelyû Finn-Magyar Baráti
Társasággal karöltve immár második alkalommal rendeztünk jó hangulatú bált
december 6-án Révfülöpön. Közhasznú
feladatunkat - környezet- és természettudatos életmód folytatását ösztönzõ- tréfás
tudáspróba lebonyolítását megelégedettség
övezte.
Érdekvédelem: - Érdekvédelmi feladataink
közül kiemelhetõ - mind a zöldhatóság,
mind a kérelmezõ által- magas szakmai színvonalon megfogalmazott beadványunk a
balatonhenyei mészkõbánya újbóli megnyitásával kapcsolatos eljárásban.
Záradék: A közhasznúsági jelentést a Gázló
Környezet- és Természetvédõ Egyesület
közgyûlése 2009. május 23.-án, 14/2009.
(V.23.) számú határozatával elfogadta.
Révfülöp, 2009. május 23.
Vókó László elnök
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Szent István napi ünnepség
Szent István a teremtést
képviseli - mondta Professzor
Dr. Kásler Miklós a díszpolgári
cím átvételét követõen -, mint
ahogy a kerek magyar kenyér az
egyetemességet, a teljességet.
Az életem úgy alakult, hogy a
teljességben az alkotás, a
teremtés Magyarország és Európa egyik legjobb onkológia
intézetének létrehozásában való
személyes szerepvállalásomnak a
lehetõségét kaptam. A boldogság pedig az, hogy szenvedõ
embereken segíthetek, sokszor
talán nem is eredménytelenül.
Ehhez kiváló munkatársaim vannak, külön köszönöm Németh
professzor segítségét. Hálás
vagyok Révfülöpnek, hogy az
életem teljességét, annak minden oldalát felismerte és szabad
magyar polgárok döntése alapján egy címmel is jutalmazta.
Hálás vagyok ezért és folytatom,
amit elkezdtem, amit a sors
feladatomul kirótt.
A díszpolgári cím átadása után
Csizmazia Sándor plébános
megszentelte, megáldotta az új
kenyeret, amelyet az ünneplõ
közönség elfogyasztott. Az
ünnepség hivatalos részének
befejezése után a Tapolcai

Musical Színpad bemutatta "István Örökében" címû mûsorát.
Ky
Professzor Dr. Kásler Miklós
Révfülöp Díszpolgára
Professzor Dr. Kásler Miklós
egyetemi tanár életének 38 éve
kötõdik Révfülöphöz szülei villáján keresztül. 1981 óta dolgozik Budapesten az Országos
Onkológiai Intézetben, mint
sebész és onkológus, 17 éve
pedig az intézet fõorvosa. Több
száz tudományos közlemény és
szakkönyv szerzõje, szakmai
tevékenységét számos hazai és
külföldi elismeréssel, kitüntetéssel díjazták. A magyarországi
daganatos betegellátás és gyógyítás szervezõje, irányítója,
emellett tanszékvezetõ tanárként oktat a pécsi és a marosvásárhelyi egyetemeken. A daganatos betegek kezelése terén
nemzetközileg elismert szakember, aki számos európai és tengerentúli onkológia intézettel
mûködik együtt munkatársaival.
Közöttük található a nagyközség
elsõ díszpolgára Németh professzor úr is.
Az Országos Onkológiai Intézetben eltöltött évek során különös
figyelemmel kíséri, irányítja a

Fotó: Herceg

révfülöpi daganatos betegek
kezelését, így a nagyközség lakosai nemcsak a televízión és a
rádión keresztül, hanem az orvos
és beteg kapcsolat során személyesen is ismerik.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete
78/2009. határozatával Professzor
Dr. Kásler Miklós tanszékvezetõ
egyetemi tanárnak, az Országos
Onkológiai Intézet Fõigazgatójának, a révfülöpi polgárok gyógyításáért tett önzetlen segítõkészségének, megkülönböztetett figyelmének elismeréseképpen a Révfülöp Díszpolgára címet adományozza.

Pályázati felhívás
A felsõoktatási intézményekben
tanuló fiatalok részére nyújtható
ösztöndíj támogatás odaítélése
céljából.
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat ösztöndíjat adományoz
a felsõoktatási intézményben
tanuló azon fiatalok részére, akik
az alábbi együttes feltételeknek
megfelelnek:
a) legalább 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezik Révfülöpön,

b) az ország bármely, államilag
elismert felsõfokú oktatási
intézményén nappali tagozaton
elsõ diplomáját szerzi,
c) családjában az egy fõre jutó
havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 200 %-át,
d) életkora a pályázat benyújtásakor nem éri el a 25. életévet.
e) a pályázónak és a vele együtt
élõ tartásra köteles hozzátar3

tozóinak az önkormányzat felé
adótartozása nincs.
Részletesebb információ a település jegyzõjétõl (személyesen,
vagy a 87/563-331 telefonszámon) kérhetõ.
A pályázat benyújtási határideje:
október 9-ig beérkezõleg.
A pályázatokat az Oktatási,
Szociális és Kulturális Bizottság
október 19-i ülésén bírálja el.
Hamarné Szöllõsy Emília
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Életet mentett
- Ismét megtenném, ha a helyzet úgy adódna Úgy hírlik Ön június végén egy
rosszulléttel küzdõ fürdõzõt
mentett ki a Balatonból.
Helytállóak az információim?
Hát igen… - válaszol szemmel
láthatóan nem szívesen felidézve
a történeteket.- Egy nyárelõi
kora estén úszni mentem a
tükörsima, bársonyos tóba a
Szigeti strandon. A bóják
környékén a mélyvízben segélykiáltásokra lettem figyelmes:
"Segítség, segítség gyorsan
jöjjön!" Tõlem mintegy húsz
méterre két fürdõzõt pillantottam meg.

Fotó: Vókó

Úsztak?
Nekem úgy tûnt egy helyben állnak, illetve egyikük a másik
testét tartja. Azonnal odatempóztam a levegõt érzékelhetõen
nehezen szedõ, gyakorlatilag
magatehetetlen férfin segíteni.
Társa az eddigi erõfeszítésekben
már teljesen kimerült. Közös
erõvel a közeli bójához húztuk a
folyamatosan
rosszabbodó
állapotú fürdõzõt. Itt minden
erõmet összeszedve sikerült a
felszínen maradunk a mentõcsónak megérkezéséig.
Ezek szerint a partról látták a
küzdelmüket?
Igen, többen voltak ekkor még a
strandon. Kati néninek, hajdani

általános iskolai tanáromnak
kiabáltam intézkedést kérve.
Azonnali reagálásuknak hála a
csónak még idõben érkezett, így
mindenkettõjüket sikerült biztonságban a partra menekíteni.
Információim szerint a kórházi
ápolásra szoruló beteg azóta felgyógyult. Vele nem, viszont a
társával már találkoztam. Hálás
köszönetük tolmácsolása mellett
elmondta, már annyira fáradt
volt, hogy segítség nélkül talán õt
is, alélt barátjával együtt elnyeli a
víz.
Háromgyermekes családapaként
nem merült fel Önben, hogy a
saját életét is veszélybe sodorja?
Utána. - mosolyog elgondolkodva- Természetesen tudom, hogy
merészség volt, azonban biztos
vagyok abban hogy - ahogy bárkién is ismét megtenném, ha a
helyzet úgy adódna. Megvallom
jól esõ érzéssel tölt el hogy két
bajba jutott emberen tudtam
segíteni.
Mit szólt a család?
Hihetetlen volt számukra, gyermekeim nagy büszkeséggel újságolták apa hõsiességét az
iskolában. Életem párja az
aggódás mellett szintén örömmel mesél a faluban gyorsan
elterjedõ hír hallatán a részletekrõl érdeklõdõ helyieknek.
Szegi úr bízvást állíthatom, valamennyi olvasónk nevében gratulálok önzetlen cselekedetéhez!
Végül oldjuk ezt a feszültséggel
teli történetet egy más témájú
kérdéssel;
Ön lassan két évtizedes múltra
visszatekintõ, sikeres helyi vállalkozóként hogy értékeli az
elmúlt idegenforgalmi szezont?
Az elõzetes pesszimista beharangozáshoz képest jó nyarat
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zártunk. A turisták összetétele
jelentõsen változott. A korábbi
évekhez képest kevesebb dán,
német, osztrák, vendég érkezett,
viszont
nõtt
az
olaszok,
románok, csehek száma. Az
elsöprõ többséget azonban - a
zömében
üdülési
csekket
használó - hazai vendégek alkották. Öröm ez számomra, osztom
a szakemberek véleményét, mely
szerint nem beszélhetünk sikeres
turisztikai iparágról, erõs hazai
tömegbázis nélkül.
Megítélésem
szerint
a
kerékpáros turizmus idén tapasztalható fejlõdése folytatásának
csak az alig néhány éve megvalósított, tavat körülölelõ
kerékpárút
gyorsan
romló
minõsége szabhat gátat. Sok
panaszt hallottunk ebben a
tárgykörben.
Mélyen egyetértek azokkal, akik
hiányolják az immár hagyományos, sikeres helyi rendezvények
Révfülöpi
"Malackodás", Ecséri Piknikidei elmaradását.
Köszönöm a beszélgetést!
Vókó László
Sajtóhírek szerint 337 a nyári
szezon szomorú velejárójaként bajba kerültek száma a
Balatonon, akik viszont a
hivatásos vízimentõk munkájának köszönhetõen ma már
csak rossz emlékként gondolnak vissza a történtekre. Nem
szól azonban a fáma azokról
az epizódokról, ahol a szerencsétlenséget az adott helyzetben habozás nélkül cselekedni
kész fürdõzõk határozott cselekvése elõzte meg.
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Megalakult a NapSzem Egyesület

Fürdõegyesületi élet

Folytatás az 1. oldalról...
• Kisközösségi rádió létrehozása,
üzemeltetése
• Tehetséggondozás, tehetségkutatás, fellépési lehetõségek biztosítása
• Kiállítások szervezése,
bonyolítása
• Szaktanácsadás és infrastruktúra biztosítása kulturális proggramok megvalósításához
• Kiadványok, audiovizuális
Fotó: Kondorné
anyagok szerkesztése, kiadása
és terjesztése
• Internetes honlap (kulturális portál) készítése, fejlesztése
• Kulturális értékek digitalizálása és archiválása
• Rendszeres zenei-, mûvészeti- és környezetvédelmi klub létre
hozása, mûködtetése
• Amatõr képzõ- és elõadómûvészek támogatása
• Környezetvédelmi akciók, kiállítások szervezése, bonyolítása
• Szakmai együttmûködés más civil és önkormányzati
szervezetekkel, kulturális rendezvényeik támogatása, reklám és
marketing tanácsadás
Alapító tagok: Dévényi Szilvia, Gángó László, Gergely Éva, Hrenk
Attila, Kondorné Pintér Zsuzsa, Kovács Péter, Miklós Tamás,
Miklósné Szabó Erzsébet,
Molnár Júlia, Molnár László, Molnár Lászlóné, Simonné Lakosi
Erzsébet, Tóth Diána, Tóthné Bõczi Ildikó, Újváriné Handó
Melinda, Wischulke Reinerné, Zömbik Iván, Zömbik Lilla.
Ha bárki úgy érzi, hogy szeretne Révfülöp kulturális életének aktív
részesévé válni, tanácsaival, ötleteivel segíteni a szervezõk munkáját,
vagy nézõként minél színesebb, érdekesebb programokon részt venni
és nem utolsó sorban egy jó társasághoz tartozni, akkor keresse
egyesületünket!
Kapcsolatfelvétel céljából az egyesület titkárának elérhetõsége:
Tel.: 06-30/21-62-597, e-mail: kondorne@canet.hu
P.Zs.

A Révfülöpi Fürdõegyesület fennállásának 110 éves évfordulóját
ünnepelte idén és errõl tisztújító
közgyûlésén emlékezett meg.
Az elnöki beszámoló egy viszonylag hosszabb idõt - tíz évet két ciklust átfogó fürdõegyesületi tevékenységét értékelte. Kiemelten foglalkozott a
különbözõ támogatásokkal. Egyrészrõl azokkal, amelyeket a
révfülöpi civil szervezeteknek és
az iskolásoknak, valamint az
óvodásoknak nyújtott az egyesület, másrészrõl azon támogatásokról is említést tett, amelyek
célja a révfülöpi értékek növelése volt. Ezek közé tartozott - a
teljesség igénye nélkül - például
az egyházak beruházásaihoz, a
könyvtár fejlesztéséhez, a fásításhoz, vagy az iskolának nyújtott támogatás.
A beszámoló értékelte a nagyközség önkormányzatának és
civil szervezeteknek együttmûködését, valamint a révfülöpi
állandó lakosok és üdülõtulajdonosok közötti harmóniát.
A közgyûlés az elnöki beszámolót elfogadta és megválasztotta az új vezetõséget, melynek
megbízatása öt évre szól.
A közgyûlés után a tagság szezonzáró, jótékonysági társas vacsorát tartott a "Mákvirág"
Borházban.
Gergely Éva vezetõségi tag

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja
Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának megbízásából Kalmár György
Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság (Dianovics Béla, Domonkos Aladárné, Kapronczai
Kinga, Kondorné Pintér Zsuzsanna, Kovács Péter, Miklós Tamás, Rádóczy Kálmánné,
Slemmer József, Szegi János, Török Péter, Vokó László, Zsitnyányi István)
felelõs szerkesztõ: Kalmár György (+36/309 016 194); fotó: Herceg Zoltán
Szerkesztõség: 8253 Révfülöp, Halász u.6.; telefon: 87/563 080;
e-mail: revfulopikepek@revfulop.hu; internet: www.revfulop.hu
Készült a Kölcsey Nyomdában 700 példányban (ingyenes kiadvány).
Lapzárta: október 20. Megjelenik havonta.
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Fotó: Herceg
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Szép a kertem

Megyei honismereti vezetõk Révfülöpön

Fotó: Herceg

Az elmúlt évek megyeszerte ismert révfülöpi honismereti eredményei és sikerei kapcsán a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
augusztus 25-én kihelyezett elnökségi ülést tartott Révfülöpön.
A megyében aktív tevékenységet végzõ intézményvezetõkbõl,
kutatókból álló vezetõséget Miklós Tamás polgármester köszöntötte
a községházán és rövid elõadásában mutatta be településünk hagyományõrzõ és ismeretterjesztõ tevékenységét. Ezt követõen egy kis
séta után a szõlõmûvelés történetét és eszközeit bemutató júniusban
megnyílt pincekiállítást, majd a honismereti gyûjtemény állandó
hely- és fürdõtörténeti kiállítását tekintették meg a résztvevõk. A
látottak kapcsán régi élményeket, közös ismerõsöket a helyi egyesület vezetõségi tagjai, Hajdu Margit, Puskás Istvánné elevenítettek
fel, majd a résztvevõk közösen megemlékeztek a révfülöpi fürdõkultúra megteremtõjérõl, Czigány Károlyról, akinek emlékmûvénél
Bándi László, a megyei egyesület elnöke helyezett el koszorút.
Miklós Tamás

Augusztus 5-én a II. Révfülöpi
Zenei Napok megnyitója elõtt
került sor a "Szép a kertem…"
helyi kertépítõ és kertszépítõ
mozgalom eredményhirdetésére
és díjátadására. A társadalmi
zsûri nevében Vókó László a
Gázló Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnöke
értékelte a kerteket és Miklós
Tamás polgármester adta át a
díjakat, az Ádám-Kert Kft.
(Gyulakeszi) beváltható 30-2010 ezer forintos vásárlási utalványait.
Eredmények:
I. helyezett
Szeginé Balogh Emília,
II. helyezett
Zsifkovics Lászlóné,
III. helyezett
Papp Istvánné.

Fotó: Herceg

Nádas László: Révfülöp…
Megáll a vonat. Az utasok
leszállnak. Megérkeztem.
Szép késõ nyári, vagy kora õszi
idõ. Elindulok. A fõúton várom,
hogy a forgalom átengedjen a
szemközti oldalra. Az átkelés
sikerült. Látom, a jó öreg
"közért" húsz éve nem változott.
De a modern idõ rátette kézjegyét pénzautomata formájában.
Elindulok a móló felé. A
szépemlékû "Birkacsárda" változatlanul Csipkerózsika álmát
alussza. Üres ház az utazási

iroda helyén. A jóhírû Pick üzlet
bezárt, piszok gyûlik a portálja
elõtt. Befóliázott vasrács a
következõ telek frontján.
Valamikor itt remek palacsintát
és rétest lehetett kapni.
Bekandikálok a kis utcába, valaha itt volt a pék, a ház düledezik.
A "piaccal" szemben régi, szép,
ma elhanyagolt, mindenét bezárva tartó ház. De máris itt a jelen.
Csövek és más ipari anyagok
vigyorognak rám az iparcikk bolt
mellett. Kis parkja mögött a volt
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takarékszövetkezet épülete õrzi
az állandóságot. Íme, már a jó
öreg "Hullámnál" vagyok. Hová
lett a szép szõlõlugas és patinás
vendéglõje? Most a frontján
végig valami bazár-féle, szappantól az almáig minden kapható. A
remek kis péküzlet /a trafik
helyén/ jó süteményeivel már
csak emlék. Nagyot nyelek. Egy
berácsozott, kopott házikó jó
kontrasztot ad a szépen kialakított Evangélikus Központnak. A
móló felé indulok…
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Õszirózsák nyara
A Nyugdíjas Klub tagjai szeptemer 16-án összejöttek, köszöntötték a Máriákat, Editeket,
majd számot vetettek a nyárról.
Eseménydús idõszak volt. A nyár
nyitányaként megtartottuk hagyományos balatonboglári látogatásunk az Aranyhíd Barátság
keretében. A köszöntõk és megemlékezések után megkoszorúztuk a Balaton áldozatainak emlékmûvét. A nap további részében ettünk - ittunk, jól mulattunk, majd a templomban meghallgattuk az orgonahangversenyt. Egy kis sétát követõen
hazahajóztunk. Júliusban találkozónk alkalmával Zsirára látogattunk. Kedves tagtársunk,
Nagyné Terike gyerekei hívtak
meg bennünket falunapra. Kis
énekkarunk sokat gyakorolt,
majd július 18-án elbuszoztunk
Zsirára. A község Kõszegtõl
nem messze, az osztrák határszélen fekszik. Útba ejtettük
Bükfürdõt is, ahol jót fürödtünk,
s az idõ is kiderült a nagy vihar
után, amire Zsirára érkeztünk.
Barátaink elvittek a határátkelõhöz, aztán a szép barokk
kastélyt mutatták meg, amely ma
szociális otthon. Megcsodáltuk

Fotó: Herceg

azt a kiállítást, amelyen bemutatták lakóinak értékes alkotásait,
kézimunkákat, ékszereket. Este
kis énekkarunk fellépett a mûvelõdési házban megrendezett
falunapi mûsorban, majd finom
vacsorát, vadpörköltet ettünk,
kékfrankossal leöblítve. Megköszönve a vendéglátást, kértük, látogassanak el jövõre õk is Révfülöpre. Szívesen teszünk községünkért, így augusztusban a
Szent István nap ünnepségen
énekeltünk és a Szüreti Vígságokon vett részt egyesületünk. A
szüreti vígságok elõtt feldíszítettük a helyszínt, kocsiztunk, éne-

keltünk, tehát a jó hangulat kialakításában is segítettünk. Mirõl is kellene még emlékeznünk?
A Vakáció Üdülõben a baranyai
bányász, majd a békéscsabai
nyugdíjas társainkkal lezajlott
találkozásokra. Közös énekléseink során jól éreztük magunkat, öröm volt az együttlét velük
is. Mint ahogy a nyári eseményeink, szerepléseink, reméljük,
mindnyájunk örömére szolgáltak
községünkön belül és távolabb is.
Õszi tervezett kirándulásainkat a
Káli medencébe, majd Zalaegerszegre tervezzük.
Kristó Judit

A könyvtár legfrissebb könyvajánlata
• Agatha Christie: A fogorvos széke
• Ágh Attila: Laosz
• Bábosik István: Az iskola szocializációs
funkciói
• Bach Szilvia: Az utolsó tánc
• Bak Ferenc: Tantárgyfelosztás
• Bryan Sir Cartledge: Trianon egy angol
szemével
• Buza Péter: Kalapdoboz
• Havas Henrik: A sztár a lúzer és aki az anyját
kereste
• Ingo Walther: Marc Chagall

• Ken Follett: Teherán
• Magyar sportévkönyv 2009
• Márai Sándor: Rómában történt valami
• Márai Sándor: San Gennaro vére
• Max Allan Collins: Szorul a hurok
• Nora Roberts: A mama albérlõje
• Nora Roberts: Rémes otthon
• Sam Revell: Rejtett világ
• Sidney Sheldon: Angyalok dühe
• Wass Albert: Eliza
Kaproncai Kinga
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Innen származunk…
A Gázló Környezet- és Természetvédõ Egyesület mûködési területe tíz településre terjed ki. Terveink szerint az elkövetkezõkben
egy-egy helyi tagunk segítségével
bepillantást nyújtunk olvasóink
számára ezen falvak életébe.
Elsõként Szentbékkálla polgármesterével, Sárvári Attilával találkoztunk.

Fotó: Vókó

Ön a település polgármestere, aktív
szerepet vállal a civil szférában, sikeres vállalkozó, törõdõ édesapa és férj.
Kihagytam valamit?
- Nem - jegyzi meg mosolyogva Szentbékkállán születtem, az én
generációm, még a boldogulási
lehetõségek híján elvándorlók közé
tartozott. Tanulmányaim és néhány
év veszprémi munka után visszatelepedtem szülõfalumba. Immár
évtizedek óta nagy boldogságban
élek itt feleségemmel és két
gyönyörû leányommal. Kutatva
azokat a lehetõségeket ahol megélhetés és piac adódik a kilencvenes
évek elején - tudomásom szerint az elsõ társas vállalkozást alapítottuk a településen. A helyi önkormányzatban elõbb mint képviselõ
majd a legutóbbi ciklusban mind
polgármester tevékenykedem.
Kérem pár szóban mutassa be a
település jelenét a révfülöpiek
számára!
- Úgy vélem az elmúlt közel két
évtizedben a falu arculata jelentõsen javult. Büszkék vagyunk a
tisztaságra, rendezettségre. Jelen
pillanatban a nagyon komoly gon-

dokkal küzdõ mezõgazdaság mellett az idegenforgalmi lehetõségek
kiaknázása felé fordul a település.
Következetes munkával elértük
hogy évrõl-évre nagyobb számú
vendégsereg érkezik hozzánk.
Törekvéseink
eredményeképp
nemcsak a páratlan természeti
értékeket - mint például a
kõtengert - látogatják, hanem itt
étkeznek, szállnak meg. Így egyre
több helyi család próbálkozhat
eredménnyel az ökoturisztikai
lehetõségek kiaknázásával. Tudni
kell azonban - komorodik el beszélgetõpartnerem arca - hogy
Szentbékkálla lélekszáma a múlt
század közepén 600 fõ volt, ma
azonban nem éri el a 240-et.
Szomorúan mondhatom, hogy az
önkormányzat erõfeszítései ellenére, nagyrészt a munkalehetõségek hiánya miatt a lakossági
létszám apadása folyamatos.
Azonban - folytatja immár a rá oly
jellemezõ higgadt optimizmussal a település keleti szélén egy új utca
létesült. Lakói túlnyomórészt fiatalok. Így elmondhatjuk, hogy a
térségben tapasztalható általános
elnéptelenedés mellett falunk
kormegoszlása optimális. Nagy
öröm számomra, hogy ez a kis
közösség - nemcsak a Kálimedence, hanem a térség számára
is - példaértékû összefogással
szervezi, élénkíti a falu életét.
Egész évben folyamatos, magas
színvonalú, mindenkit megszólító
kulturális programokat bonyolítunk le. A mindenhol elõforduló
kisebb súrlódások mellett az
emberek összefogása az elõrejutás
a boldogulás érdekében nagyon jól
mûködik. A betelepülök - akár
értelmiségirõl, akár kétkezi dolgozóról beszélünk - ezt a szemléletmódot nagyon hamar elsajátítják.
Mindezek miatt úgy vélem, hogy
Szentbékkálla elõtt van egyfajta
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pozitív jövõkép.
Évek óta együtt munkálkodunk az
egyesületben, csak megerõsíteni
tudom az elhangzottakat. A - számos
okból - nehezen formálódó révfülöpi
közösség számára is megfontolandó,
hogy az egyéni érdekek, vélt, vagy
valós sérelmek sutba dobásával, és a
ránk oly jellemzõ fejlett kritikai érzék
mellé rendelt önzetlen, közösségi
tevékenység fokozásával érjünk el
sikereket!
Végezetül, mi a véleménye Szentbékkálla és Révfülöp mai kapcsolatáról
elégedett ezzel, vagy lát javítani valót?
- Azt gondolom ha a néhány éves
múltra visszatekintõ, minden
vonatkozásban eredményes Gázló
Egyesülethez hasonló érintkezési
pontok száma nõ, a kapcsolat csak
jó irányba haladhat. Intézményi viszonylatban együttmûködésünket
gyümölcsözõnek ítélem. A helyi
gyermekek, - ellentétben sajnos a
környezõ településekkel - szinte
kivétel nélkül Révfülöpön tanulnak. A kapcsolatokon egyébként
nagyon sokat lehetne, kéne javítani,
ezért mindkét közösség tehetne
jóval többet! Azonban véleményem szerint elindult egy olyan
folyamat melynek során - felülkerekedve a jelenlegi aggasztó gazdasági helyzeten - a szülõk nagyobb
öntudattal, felelõsséggel fogják
nevelni gyermekeiket. Büszkék
lesznek révfülöpi, vagy szentbékkállai, voltukra. Úgy vélem ez egy
jó irány és bizony optimista is
vagyok!
A révfülöpi polgárok nagy része a
Káli-medence településeirõl származik. Ez a generáció még jól ismeri
ezeket az falvakat, azonban reméljük
nekik is - mint minden kedves
olvasónknak - tudunk érdekes információkkal szolgálni.
Vókó László
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Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentõ és Korcsolyázó Egyesület
Az önkormányzattól használatba kapott vízparti területen (Hotel Révfülöp
elõtt) kora tavasztól folynak a
vitorlás edzések. A tizennégy fõs
versenyzõi csapat tartalmas és
sikeres szezont zárt a szeptember
végén befejezõdött ranglista
küzdelmekben. A kiemelt versenyeken Laser 4.7 és Optimist
hajóosztályban rendszeresen a
dobogón végeztek versenyzõink.
A magyar bajnokságon Péch
Fanni Optimist után Laser 4.7ben is magyar bajnok lett, valamint a finnországi EB-n is
szép, 10. helyezést ért el. Az
Optimistes csapat is jól szerepelt
a bajnokságon: a hat ifjúsági
díjazottból három révfülöpi volt:
Péch Lóránt (3.), Elõházi
Dorottya (4.) és Kerekes Attila
(6.). Nõi ifjúsági kategóriában
Elõházi Dóri elsõ, Cséby Flóra
Hanna második helyet szerzett.
Serdülõ lányban Róznár Kata
harmadik lett. Négy OP válogatottunk közül ketten, Péch
Lóránt ás Elõházi Dorottya a
szlovéniai Piranban megrendezett EB-n képviselték hazánkat.
A következõ idõszakban is öt válogatott egységünk szerepel
majd a nemzetközi versenyeken,
de a helyi fiatalok, Pálmai Zsolt
és Dia valamint Varga Ákos

minél eredményesebb szerepeltetése is kiemelt cél. Az elmúlt
tanévben iskolai tanóra keretében ismerkedhettek meg a
hatodikosok a vitorlás sporttal,
akik közül sokan a nyári vitorlástáborokban gyarapították tovább a már megszerzett tudásukat. Az általános iskolával
történõ együttmûködést egyesületünk egyik legfontosabb feladatának tekinti. Az idei tanévben az alsósok testnevelés óráját
színesíti majd a vitorlázás.
Az idén tíz éves a révfülöpi
ifjúsági vitorlásversenyzés, mely
alkalomból augusztus 16-án
ünnepi megemlékezést szervezett a RIVE. A Fülöp-kertben
megtartott rendezvényre ötven,
révfülöpi színekben versenyzett
vagy versenyzõ fiatal, s közel

ugyanennyi szponzor kapott meghívást. Természetesen jelen voltak a gyerekek szülei, ismerõsök,
barátok. Ünnepi köszöntõt mondott Miklós Tamás polgármester,
Váradi Imre, a Magyar Vitorlás
Szövetség Utánpótlás Bizottságának elnöke, Hantó István, a
Megyei Sport Tanács elnöke,
Bogányi Dóra, a Honda Motorpedó Kft. kereskedelmi vezetõje
és Litkey Farkas kilencszeres
"Kék szalag" gyõztes vitorlázó. A
versenyzõknek és szponzoraiknak, valamint meghívott vendégeinknek alkalomhoz illõ emléktárgyakkal kedveskedtünk. Az
est programját a gyerekek által
összeállított színvonalas produkciók színesítették. Feledhetetlen
este volt!
Török Péter

Vitorlás bajnokság Révfülöpön
Finndinghy Országos Bajnokság szeptember 15-19. Révfülöp

Fotó: Lami

A verseny rendezõje a Révfülöpi Vízi Sport Egyesület (RVSE),
szervezõje Pallay Tibor volt. Révfülöp Nagyközség különdíját, Pattantyús Gergely üvegmûvész alkotását - Zsindey László (TVSK
Ábrahámhegy) kapta, aki egyedüliként versenyzett alumínium
árboccal és dacron vitorlával felszerelt hajóval. A versenyrõl többszáz fotót láthatnak a:
http://picasaweb.google.com/revfulop.kikoto weblapon.
Lami Sándor, Szlovákia
9
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Kedves Olvasók!
A megújulni kívánó Révfülöpi Képekben szeretnék egy új rovatot
indítani "Fülöpi Találkozások" címmel, melyben az emberi élet
legalapvetõbb történése szolgáltatná a témát: a másik emberrel való
találkozás öröme. A rovat nagy elõnyét a mondanivalóján túl abban
látom, hogy az itt lakók számát tekintve több száz lapszámot már
elõre betölteni tudó riportalannyal rendelkezik. Remélem, az írások
által jobban megismerjük egymást, s a település lakói még inkább
összekovácsolódnak. Kérem, fogadják szeretettel!
Török Péter
Török Péter

Fülöpi találkozások
Aki napfényessé teszi a révfülöpi
nyarakat: Balogh Ildikó a
révfülöpi Napfény Kemping
vezetõje.
A balatonfüredi Lóczy Lajos
Gimnázium
német
nyelvû
tagozatán érettségizik, majd a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fõiskolán végez, mint
vendéglátóipari és idegenforgalmi közgazdász. Munkája kapcsán további szaktanfolyamokat
végez el. 1990-tõl a révfülöpi
kempingben kezdi munkáját,
mint recepciós, 1996-tól Badacsonyörsön, majd 1998-tól Révfülöpön kempingvezetõ. 2004ben munkájának köszönhetõen a
Napfény Kempinget a Holland
Királyi Kemping Klub a legmagasabb európai kitüntetésben
részesíti, melynek kapcsán Ildikó
kiemelkedõ szakmai elismerést,
az "Az Év Kempingese" címet
kapja a Magyar Kempingek
Szakmai Szövetségétõl. Párjával,
Herceg Zoltánnal a Fülöp - hegy
ecséri lankáján élnek.
A kempingbe a víz felõl érkezek
Ildikóhoz, s az ott horgászó
német túristákat kérdezem
milyen a fogás. Legyintenek
egyet, de rögtön hozzá is teszik:
Nem baj, hogy nincs hal, a kemping gyönyörû és ez a lényeg.

T.P. Hogy választottad a hivatásod,
elõre tervezett volt, vagy csak úgy
jött magától?
B.I. Eredetileg tanár szerettem
volna lenni, de nehéz volt bejutni
a fõiskolára. Itt helyben viszont
adott volt a Balaton, a turizmus,
a nyelvismeret, így alkalmi munkaként elhelyezkedtem a Volántouristnál. Késõbb Kollár József,
a Balatontourist utazási irodájának vezetõje egy recepciós állást
ajánlott a révfülöpi kempingben,
amit örömmel elfogadtam, s
mellette a szakirányú fõiskolát is
elkezdtem. Nehéz idõszak volt,
hirtelen rám szakadt évi 2500
vendég minden ügyes-bajos
dolga, amit szinte egyedül kellett
megoldanom.
T.P. A szüleid, a család mennyire
inspirált ebben a munkában? Õk
is egy igényes szobakiadói szolgáltatást nyújtottak, ez mennyire volt
rád hatással, mennyire segítette a
munkádat?
B.I. Természetesen a vendégekkel való bánás, a kiszolgálásuk,
melyben otthon húgommal
együtt már fiatalon kivettem a
részem, nagy segítség volt. Itteni
munkámban is egy megfelelõ
alapot szerettem volna teremteni, mely olyan egyszerû dolgokból állt, mint a tisztaság, a rend
10

Fotó: Herceg

és a jó csapatmunka. Azt tûztem
ki célul, hogy a takarító személyzettõl a kertészen át, a recepciósig mindenki megértse, hogy
mi a feladata és azt lelkiismeretesen el is végezze. Úgy
gondoltam, három év alatt elérhetünk valamit és ez sikerült is.
A 2001. évben a német ADAC
kemping klubtól megkaptuk az
ajánlott kemping címet, amit a
mai napig minden évben megerõsítenek. Ezt országos szinten
is csak átlagosan 5-6 kemping
nyeri el évente.
T.P. Nyilván az általad említett
alap megvalósításán túl, elég sok
fantáziára is szükség volt, hogy a
kemping otthonosabb legyen. Mit
tudtatok még hozzá tenni?
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B.I. Egyszerû pluszokat próbáltunk hozzáadni a szolgáltatásunkhoz, ami egyedi, aminek a
vendégeink örülnek, és amitõl
jobban érzik magukat. Így állatfigurás utcatáblákat készítettünk
és mini lidót alakítottunk ki a
gyerekek örömére, animációs
programokat szerveztünk, melyben kézmûves foglalkozások,
táncbemutatók, zenés estek,
karaoke, sport rendezvények,
bûvész bemutató és hasonló,
népszerû programok töltötték ki
a nyári estéket. Készítettünk
kutyafürdetõt a kutya barátoknak, és számtalan kézzel festett
mûvészi tábla segíti a vendégek
tájékoztatását. A színpad és a
társalgó megépítésével a hûvösebb nyári napokon is biztosított
a szórakozás. A természet védelméért kiépítettünk egy hulladékudvart, ahol szelektíven
gyûjtjük a szemetet és tömörítjük is. Évi háromezer egynyári
virág kiültetésével próbáljuk
szebbé tenni a környezetet,
melynek eredményeként 2005ben, 2007-ben és 2008-ban a
Balaton Régió Legvirágosabb
Kempingje címet kaptuk. 2006ban pedig különdíjat. Az itt dolgozók segítõkészsége, kedvessége és egységes megjelenése
is hozzájárul ahhoz a képhez,
mely olyan lelkiséget sugároz,
melyben a rend, a csend és a
béke együttes harmóniája szolgálja a vendégek pihenését.
T.P. Ámulatba ejtõ! Gondolom ezzel
így vannak a vendégek is. Tényleg,
milyenek a visszajelzések?
B.I. A jó hírnév valóban a

vendégek körébõl indul ki. Így
kaptuk azt a bizonyos holland
szakmai kitüntetést is, amely
egyedülálló a Balaton partján és
országosan is csak egy kemping
nyerte el 1998-ban. Talán ez volt
az eddigi legkomolyabb visszajelzés. De az elmúlt évet meghaladó idei vendégforgalom is azt
mutatja, hogy sokan érdeklõdnek a kempingünk iránt. Egyre
több hazai turista látogat el hozzánk nagy örömünkre, akik a
kempingezésen kívül a fix szálláshelyek széles kínálatával
találkozhatnak, mint például
mobilházak, bérelhetõ lakókocsik és sátrak. A mobil házaink
között idén újdonságként, negyven négyzetméteres apartman
házak kerültek telepítésre.
T.P. Mesélj valamit a magánéletedrõl! Mennyi idõt tudsz magadra, a
családodra szánni?
B.I. Áprilistól szeptemberig csak
a kempingnek élek, ilyenkor alig
létezik a magánélet. Idén már a
huszadik szezonom volt a kempinges szakmában, szerencsére a
párom jól tolerálja. Nélküle nem
menne ilyen könnyen. Ilyenkor
igazából éjjel- nappal a vendégek
kiszolgálásáról szól a munkám.
Aztán szeptember végétõl már
természetesen több a szabadidõm. Ilyenkor kezdõdik számomra a feltöltõdés idõszaka.
Jönnek a közös családi hétvégék
és magamra is igyekszem több
idõt fordítani.
T.P.
Szabadidõdben
mivel
foglalkozol legszívesebben?
B.I. Kedvenc elfoglaltságaim
közé tartozik az alternatív ter-

mészettudományok tanulmányozása. Most éppen egy ezzel
foglalkozó iskola harmad éves
hallgatója vagyok. Ez nagyon
érdekel, és jelenleg ez is jelenti
számomra az igazi lelki feltöltõdést. Emellett még a jóga
tudományát is szeretném egyre
mélyebben elsajátítani és rendszeresen járok õsztõl nyárig
jóga-foglalkozásra, ami szintén
komoly erõforrás. A túrázás és a
meleg kandalló melletti olvasás
is a kedvenc idõtöltésem egyike.
T.P. Igen, ha az ember belép a
kempingbe, látja, hogy a dolgok
mögött szívvel - lélekkel végzett
munka van. Látszik, hogy igyekszel a saját és mások fejében is
rendet tartani. Tehát visszatérve a
kempingre, mit látsz a jövõ feladatának a további fejlõdés
érdekében?
B.I. Nagymértékben emelné a
kemping színvonalát egy élmény
medence megépítése. Apróságnak tûnik, de sokkal eladhatóbbá
tenné a kemping szolgáltatását,
mind a belföldi, mind a külföldi
piacon. A mobilházak további
gyarapítását is feltétlen szükségesnek tartanám. Szerencsére
a fejlesztéseinkkel az évezred
elejéig nem volt baj, köszönhetõen annak az önkormányzat
által kötött szerzõdésnek, melyben a Balatontourist vállalta az
állandó fejlesztést. Én bízok a
jövõben és remélem, hogy a
Napfény Kemping még sokáig
szolgálja Révfülöp jó hírnevét.
T.P. Ha rajtad múlik, biztos vagyok
benne.

Tisztelt olvasó!

ket, abban az esetben is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. Helyi közéleti fórumot kívánunk ily módon biztosítani a különbözõ véleményeknek.
A beküldött írásokon nem változtatunk, viszont a nyelvi, helyesí-

rási hibákat kijavítjuk. Nem közlünk rasszista, kirekesztõ, gyûlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és
az alapvetõ emberi jogokat sértõ,
vagy trágár írásokat. Kéziratot
nem õrzünk meg és nem küldünk
vissza. Kalmár György szerkesztõ

Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre számot tartó mondanivalója, javaslata, kérdése van írja
meg és küldje el nekünk. Bárkitõl
elfogadunk közlésre alkalmas cik-
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Szép üdülõövezetünk féltése
A nyáron örömmel tapasztaltuk,
hogy az egykori Ibolya és
környéke kultúráltabb környezetet és szórakozási lehetõséget
biztosít mindnyájunknak.
Révfülöp mindig csöndes, szolid
hely volt, errõl mesélt édesanyám és nagyanyám is, akik a
Fürdõ-egyesület alapító tagjai
voltak.
Ezt a csendes, szép, kultúrált
nyaralóövezetet szét akarják
dúlni. A szomszédomban zajló
nyaraló átépítése kapcsán szembesültem azzal, hogy a telek négy
méter széles szakaszát a Petõfi
utca kiszélesítésére akarják a
rendezési terv szerint igénybe
venni. Vajon ehhez az utcaszélesítéshez a Petõfi utca lakói
és nyaraló tulajdonosai mikor
adták hozzájárulásukat? Feltételezésem szerint meg sem kérdezték õket!
Az elképzelés halva született!
Mikor lesz az Önkormányzatnak

arra pénze, hogy a telkekbõl
négy métert az útszélesítés
érdekében kisajátítson? A kisajátítás, a sávba esõ mûtárgyak
áthelyezési, kiváltási költségeit
viselje?
Emellett át kell helyezni a jelenlegi út alatt futó nagynyomású
ivóvízvezetéket, a szennyvízcsatornát, a kis és magas feszültségû elektromos hálózatok
kábeleit. Megítélésem szerint,
mivel a Petõfi Sándor út egyik
oldalán támfalra támaszkodik,
ennek a támfalnak a megerõsítése is szükséges. Ezekre a részben említett - nagy költséggel járó munkálatokra nincs
fedezet.
Településünk rendezési tervének
készítõi, illetve jóváhagyói vajon
gondoltak-e arra, hogy az
említett irreális elképzelések
milyen konzekvenciákkal járnak.
Jelenleg, ha valaki telekrendezés, épület felújítás, átalakítás,

Feléledt az egykori „Ibolya”
Az ATTACCA Deluxe Music
Club megújult "külsõvel" egyedülálló szolgáltatásokkal, színes,
változatos programkínálattal
nyitotta meg kapuit május 1-jén.
(Attacca - (ol.) zenei mûszó azt
jelzi, hogy valamely zenedarab
Fotó: ATTACCA után azonnal s félbeszakítás
nélkül egy másik adandó elõ. Az épület 1928 óta az élet legkülönbözõbb igényeinek foglalatát képezte, s mindmáig híven tükrözi az
elmúlt korok premisszáit. Magába rejti a lehetõséget, a fejlõdést,
melyet a tér- és tömegalakító, az esztétikai és formaképzés a
funkcióváltások során rendre kihasznált. Aki napjainkban látogatást
tesz az épület falai közé, Révfülöp legimpozánsabb szórakoztató
egységében találja magát, ahol a megjelenés gyakorlati és rendeltetésbeli megnyilvánulása, az összetevõk egysége, aránya, részletképzése, kifejezésmódjának karaktere hiánytalanul ügyel a
környezetbe illeszkedésre és arra, amit mindezek összefoglalásaként
helyesen vagy helytelenül stílusnak nevezhetünk.
Ky
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bõvítés
érdekében
építési
engedélyt kér az illetékes
hatóságtól,
az
engedélyt
törvényesen csak úgy tudja
elbírálni, kiadni, ha az tartalmazza az út kiszélesítéséhez szükséges négyméteres sáv területrendezési eljárását is. Ennek
díja hetvenezer forint és az
összeg befizetése kötelezõ, mert
az építési engedély kiadása
automatikusan ezzel az eljárással kiegészül. Fizetnünk kell, de
az út kiszélesítése talán reméljük - sohasem valósul meg.
Ez vár minden Petõfi és Szõlõ
utcai telektulajdonosra, lesz
olyan is, akinek a teljes elõkertje
rámegy és az ablaka alatt fognak
a gépjármûvek nagy zajjal és
bûzzel közlekedni. Oda lesz a
nyugodt nyaraló környezet!
Makó Jánosné
A levelet továbbítottuk az illetékeseknek, a választ, amint megérkezik közzé tesszük.
Szerk.

Kedves Szavazó
Üdülõvendégek és
Révfülöpiek!
Településünk közössége nevében köszönöm, hogy szavazatával véleményt formált a Napló
által szervezett „legkedveltebb
üdülõhely” felmérésben és erõsítette településünkrõl alkotott
pozitív üdülõhelyi képet.
Tudom, számtalan tennivaló van
még elõttünk, de a kis (rész)
eredményeknek is tiszta szívbõl
örülni tudunk. Közös szándékkal
és akarattal szebbé és jobbá
tehetjük a magunk és vendégeink örömére otthonunkat, az
üdülõk által is kedvelt Révfülöpöt.
Tisztelettel:
Miklós Tamás polgármester
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Különdíjas Révfülöp Ki a fontosabb: a Balaton vagy mi, emberek?

Fotó: Miklós

Alsóörs az elsõ, Csopak a
második, Balatonfüred a harmadik, Révfülöp a különdíjas a
Napló sorozatán, amit több,
mint egy évtizede indított el a
nyaralóközönség körében.
A nyertes herendi vázát és a
település
nevét
jelzõ
márványtáblát kapott a szeptember 17-i ünnepélyes átadáson,
Alsóörsön, a Szandra Panzióban. A díjakat Barták Péter
fõszerkesztõ, Nagy Zoltán Péter,
a Pannon Lapok Társasága
ügyvezetõ igazgatója és dr.
Simon Attila, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója adta át a települések
elöljáróinak. Pál Béla, a Középdunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács elnöke köszöntõjében
egyebek mellett arról beszélt,
hogy a Balatonhoz ebben a szezonban is sok hazai vendég
érkezett, és nem érzékelhetõ
olyan mértékû idegenforgalmi
visszaesés, mint országos szinten. Két év alatt a tónál 10 milliárdos fejlesztés valósult meg 68
sikeres pályázattal turisztikai
területen, illetõleg az infrastruktúrában.
-m-

A kérdés inkább csak gondolatébresztõ és provokatív. Bízom
benne, hogy mégis megéri néhány rövid, kiemelt problémakört érintve szemezgetni a jelen
kor válaszai között.
A Balaton az itt élõk és az ide
látogatók számára is az élmények, a mindennapi történések,
a kalandok, nehézségek és a
megoldandó problémák soha ki
nem fogyó tárháza. Röviden:
függünk tõle, beleivódik a hétköznapjainkba, ha akarjuk, ha nem.
Talán kevesen fordítják meg a
fenti állítást, de az is igaz: függ
tõlünk. Egymásra vagyunk utalva, jelen korunkban a tó és mi
elválaszthatatlanok vagyunk.
Érvényes ez sajnos azért is, mert
az idõk folyamán annyira átalakítottuk a tavat, hogy a mûködését is megváltoztattuk. Talán
megkockáztathatjuk, hogy korábban sokkal egyoldalúbb volt a kapcsolat: tisztelve függtünk tõle.
A jelen kori egymásrautaltság a
tó iránti felelõsség oldaláról tekintve nagy és sokrétû feladatot
is ró az itt élõkre. Mindannyian
érezzük, hogy ez a felismerés
nem mai keletû és idõrõl idõre
más-más hangsúlyt kap. Lehetséges, hogy azért, mert mindenki
mást és mást szeretne a tótól és
néha megfeledkezünk arról,
hogyha kérünk tõle valamit, a
másik oldalon adnunk is kellene
neki. A Balatonnal kapcsolatosan adott esetben más az
igénye az idegenforgalomból
élõnek, a horgásznak, a vitorlázónak és a nádvágónak. Hoszszasan sorolhatnánk a tó köré
gyûrûzõ érdekcsoportokat. Abban mégis közös nevezõre kell
jutnunk, hogy megkeressük a lehetséges
kompromisszumot,
amennyiben van ilyen. A jelen
13

kor emberének az a nagy lehetõsége, hogy mindezt úgy teheti
meg, hogy a tó érdekeit helyezi
elõtérbe. El kell fogadnunk, hogy
a Balaton is egy élõ rendszer és e
szerint kell vele bánnunk. Ha
ismerjük a mûködését, akkor
tudjuk, hogy mit és mennyit
kérhetünk anélkül, hogy ráerõltetnénk bármit is. Arra a
kérdésre, hogy hogyan tehetnénk
gyümölcsözõbbé tó és ember
kapcsolatát sok-sok lehetõségünk van válaszolni. Ennek az az
oka, hogy már eddig is sokat
vétettünk a tó ellen a saját
érdekünkben. Amikor partszakaszok egész sorát töltöttük fel,
köveztük és betonoztuk ki megszûntetve a berkekkel a kapcsolatot, nádasokat vágtunk ki és
tettük szabályozottá a vízszintet,
akkor nem a tó érdekeit tartottuk szemelõtt. Itt az ideje, hogy
önzetlenül gondolkodjunk és
cselkedjünk, mert hosszú távon
igazán így éri meg: ez az egymásra utalt létezés alapelve.
Kedves Olvasók, engedjék meg,
hogy a címben feltett kérdésre a
saját fejem után válaszolhassak
annak reményében, hogy a véleményemmel nem vagyok egyedül: a kérdésnek nincs szigorúan
vett létjogosultsága, mert a Tó és
mi, emberek - továbbra is elválaszthatatlanok vagyunk!
Dr. Nagy Lajos
természetvédelmi területfelügyelõ,
Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság
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Sakkhatás
Gondolkozz! Ez a felirat tûnt fel
nekem azonnal, amikor elsõ
munkahelyemen a bemutatkozáskor, egy ismeretlen gépekkel
teli teremben, leendõ fõnökömmel találkoztam.
A bemutatkozást követõen elsõ
kérdése az volt, hogy tudok-e
sakkozni. Kissé csodálkozva
válaszoltam, hogy igen, szeretek,
amire kijelentette: akkor gyere
ide dolgozni. Szerencsém volt!
Pénzintézeti IBM adatfeldolgozó osztály dolgozója lettem, s
innen kezdve pályafutásomat az
adott körülmények és saját döntéseim határozták meg. A

Fotó: Kalmár

"Gondolkozz" egyébként a
világhírû nemzetközi cég szlogenjeként ismert.
A sakkal kapcsolatos számos
élményem leírása jelen cikk
keretében nem lehetséges, ezért
átugorva jó néhány évtizedet, a
Révfülöpön kialakult sakkélet
alakulásából leszûrhetõ konkrét
és általános tapasztalataimat
próbálom a tisztelt olvasókkal
megosztani.
Úgy kezdõdött, hogy Révfülöp
fõútvonalán
keresztben
kifeszített transzparensen érdeklõdve olvastam: Villa Filip
Nemzetközi
Sakkverseny.
Bizonyos idõ elteltével megis-

mertem Gadácsi Miklós urat, a
sakkszakosztály vezetõjét, akivel
többszöri beszélgetés után a
barátságos sakkparti is összejött.
Gadácsi úr egyébként azt mondta, aki õt megveri, az jöhet a
csapatba. Hát, ott találtam magamat a csapatban, úgy jó tíz
évvel ezelõtt. Révfülöp sakkcsapata akkor helyi és környékbeli rendkívül erõs játékosokkal
rendelkezett, s évrõl évre jól
szerepelve és bajnokságot nyerve
feljuthatott volna a Nemzeti
Bajnokság II. osztályába. De
nem, errõl tudatosan lemondtak,
pénzhiányra és egyéb okokra
hivatkozva. /Véleményem szerint
ez volt az elsõ hiba. Sportban, de
mindenütt az életben is a többre, a
jobbra való törekvés egészséges
emberi
tulajdonság,
amit
tudatosan visszafogni helytelen,
mert már a stagnálás is lényegében
visszafejlõdést jelent. Fõképpen
érvényes ez az állítás a pozitív
hagyományokkal kapcsolatban/.
Elmaradt a hagyományosnak
tekintett Nemzetközi Villa Filip
Sakkverseny is, s innen kezdve
elindult egy lassú, de a
megszûnéssel fenyegetõ folyamat. Fogytak a játékosok, romlottak az eredmények, az elismeréssel mûködõ szakosztályvezetés is a gondok hatására
megunta és gyakorlatilag megszüntette irányító tevékenységét.
A sakkcsapat szétesését végül is
a Zánkával való fúzió mentette
meg. Zánkán évek óta az
általános iskolában rendszeres
sakkoktatás folyik Horváth Lajos
igazgató úr vezetésével, ahol
több tehetséges fiatal nõtt fel és
került be a sakkcsapatba. A
legutóbbi idõben a Révfülöpi
Általános Iskolában is beindult a
sakkoktatás szintén Horváth
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Lajos zánkai igazgató vezetésével.
A gondok azonban változatlanul
fennállnak: pénzhiány, játékoshiány, vezetési és irányítási problémák. Ha az ember kicsit utánanéz a dolgoknak, s némileg
optimista szemléletû, akkor azt
látja, hogy a gondok megoldhatók, van segítség. Annyit tettem, hogy beszéltem Horváth
Lajos igazgató úrral, akivel
egyetértettünk, hogy a gondokon
lehet segíteni, a sakkéletet
fejleszteni kell, amihez meg kell
nyerni a sakkbarátokat és
a helyi vezetést. A következõkben személyes találkozáson
Miklós Tamás polgármester úrral konzultáltam végig a problémákat, aki messzemenõen
egyetértett Révfülöp sakksportjának kívánatos fejlesztésével, a
hagyományok megõrzésével, s a
maga részérõl a lehetséges támogatásról biztosította a sakkszakosztály mûködését. A közeljövõ
teendõi között hangsúlyozta
Horváth Lajos igazgató úrral, a
Révfülöpi Sportegyesület elnökével, és a korábbi szakosztály vezetésével történõ egyeztetéseket.

A jó sakkélethez természetesen
nemcsak megbízható vezetés és
irányítás kell, hanem jó játé-
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kosok is. Ehhez pedig nem kell
más, mint némi utánanézés, propaganda és játéklehetõségek biztosítása. Jellemzõ, hogy szinte
véletlenszerûen derült ki, hogy a
Kacsajtos környéki szomszédok
körében 2-3 egészen kiváló sakkozó van, akiket sikerül a csapatba beszervezni. /Révfülöpön
1000 üdülõtulajdonos van, közülük is biztosan tucatnyi kiváló
sakkjátékost lehetne találni. Az
iskolai sakkoktatás pedig rendszeresen biztosítani fogja a
versenysakkozók utánpótlását/.
Konklúzió
Révfülöpön egyszer már bebizonyosodott, hogy lehet komoly
sakkéletet teremteni. Ez újból
sikerülhet, ha a sakk iránt érdeklõdõk és a helyi vezetés összefogva, élnek az adott lehetõségek kihasználásával.
Általában feltehetõ kérdés, hogy
a sakk sport, vagy hobby jellegén
túlmenõen van-e valami más
értelme? A sakkban az elõrelátás, a lépések és a tervszerû
lépéssorozatok, az erre adott
ellenlépések bonyolult változatai, ezek egyre mélyebb
elméleti ismerete és gyakorlati
alkalmazása, áttételesen a
munka világában is hasznosulhat. A messze, elõrelátó
emberekre szükség van szinte
mindenütt, mert egyszerûbb és
jobb megelõzni a problémákat, a
váratlannak nevezett eseményeket és válságokat, amelyek
idõrõl idõre akadályozzák a
fejlõdést, és visszavetik az
emberek életminõségét.
A
bevezetõmben
említett
"Gondolkozz" szlogen tehát ma
aktuálisabb, mint valaha, ami a
sakkozók körében elengedhetetlen és természetes, de a
sakk hatására mindenkinél
fejleszthetõ.
Kiss Zoltán

Jubileumi KÉSZ találkozó
20 év után elõször találkoztak Esztergomban
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jubileumi ünnepségsorozatát az esztergomi "Szent
Adalbertinum" Konferenciaközpontban és a vármúzeumban tartották szeptember 4-6 között.
A KÉSZ révfülöpi csoportját Dr.
Németh
Csaba,
Rádóczy
Kálmánné és Kristó Judit
képviselte. Osztie Zoltán orszáFotó: KÉSZ
gos elnök köszöntõ szavai után
Erdõ Péter bíboros prímás, a Osztie Zoltán országos elnök és
találkozó fõvédnöke nyitotta meg Orbán Viktor a kongresszuson
az ünnepséget. Emlékezett az
alapítóra, Csanád Bélára, felhívta a jelenlévõ háromszáz tag
figyelmét a jövõ tennivalóira: A morális válságból nemzetünk
kilábalását segíteni nemes cselekedet kell, hogy legyen. Az ökumenikus ima, a magyar történelmi egyházak lelkészeinek igehirdetése igazolta, hogy a történelem során az egyházak közössége fogta
össze a nemzetet, a népeket, amelyek Krisztust választották. Az
emlékezõ felszólalók: Hámori József akadémikus egyetemi tanár,
Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, Lanczendorfer Erzsébet
országgyûlési képviselõ, Csath Magdolna közgazdász professzor,
egybehangzóan utaltak arra: a jelenlegi gazdasági válságnál is
súlyosabb a társadalom válsága. Hangsúlyozták az anyanyelv
védelmét, a nyelv szerepét a magyarság jövõjében, igazolva a KÉSZ
ars poetikáját, a találkozó mottóját:
Jövõnk a kisemberek koalíciója. Társadalmi összefogás hittel,
akarattal, bizalommal, szeretettel! Családtól kezdve a KÉSZ
közösségekig, az egyházakban és környezetünkben megtartva identitásunkat, gyakorolni kell a szeretet cselekedeteit. Társadalmi
szerepet vállal a jövõben is a KÉSZ a keresztény erkölcsi értékrend
védelmében. A fentiek értelmében hangzottak el a nagyszerû
elõadások. Hoffmann Rózsa a, PPKE docense, országgyûlési
képviselõ hangsúlyozta a keresztény hagyományokra épülõ nevelés
fontosságát, mert veszélyben az ifjúság. A nemzetnek a keresztény
erkölcsön alapuló társadalomra van szüksége, ennek érdekében
kötelességeink vannak önmagukkal, embertársainkkal, Istennel
szemben! A jubileumi találkozó záró elõadását Orbán Viktor a
FIDESZ- MPSZ elnöke tartotta. Szerinte is a jószándékú, hiteles,
hívõ embereknek az élet minden területén jelen kell lenniük és a
családokkal, civil közösségekkel, egyházakkal együtt építeni a
nemzetet. Ez az alapgondolata a morális válság leküzdésének.
Osztie Zoltán elnök zárszavában kérte az ország KÉSZ tagságát
munkálkodjék e nemes célok érdekében. Az Evangélium, az
örömhír, Krisztus üzenete jelen van, az elmúlt két évtized igazolta
ezt.
Rádóczy Kálmánné
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A Gázló Egyesület programjai
Az alábbiakban ismertetjük a
Gázló Környezet- és Természetvédõ Egyesület soron következõ
programjait. A szabadtéri rendezvények idõpontja az idõjárás
függvényében módosulhat. Az
aktualitások
a
weblapon
(www.gazloegyesulet.hu) illetve a
képújság oldalain lesznek
olvashatóak.
Október 15. Túra
Egyesületünk tagjai a révfülöpi
általános iskolásokat kísérik az
Ördög sziklához. Elbeszélgetünk
térségünk természeti értékeirõl,
és az ehhez kapcsolódó feladatokról

idõben tájékoztatjuk az érdeklõdõket.
December 4. "Gázló Mikulás"
A 2008. évhez hasonló - kiválóan
bevált - gyakorlatot kívánjuk
folytatni. Mûködési területünk
általános iskoláinak egy-egy
nagyprogramot szervezünk. 2008
-ban a zánkai nebulók terepi,
míg a révfülöpiek az iskolában
lebonyolított akciókban vettek
részt példaadó lelkesedéssel.
2009-ben csupán a helyszíneket
kívánjuk cserélni. A vetélkedõk
révén a tanulók - a támogatóknak köszönhetõen - értékes
könyv- és tárgyjutalmakban
részesültek.

Október 19. Buszos kirándulás a
Káli-medencében
A helyi Õszírózsa Nyugdíjas
Klub tagjait látjuk vendégül egy
szép õszi délutánon a Kálimedencében.

December 5. Mikulás bál
A révfülöpi Magyar-Finn Baráti
Társaság Egyesülettel közösen
immár harmadik alkalommal
kívánjuk közösségteremtõ, szórakoztató programunkat leboNovember 14. vagy november 28. nyolítani a révfülöpi Tóth ven"Tegyünk a minõségi turiz- déglõben.
musért"
Mûködési területünk turisztikai, December 30. "Káli-Keringõ"
természeti értékeinek bemu- Szintén több éves túrasorotatását
elõsegítõ
(romok zatunk téli állomása immár évek
környezetét,
tanösvények óta erre a napra esik. Minden
állapotát) javítani szándékozó alkalommal minimum 50 fõ
akciónkra elsõ ízben 2008 õszén gazdagodott élményekkel renkerült sor. Öt helyszínen majd 60 dezvényünkön. Az útvonal és a
fõ vállalt aktív szerepet közössé- részletek vonatkozásában idõgi céljaink megvalósításában. A ben tájékoztatjuk az érdeklõtakarítási programhoz hason- dõket.
lóan e kezdeményezésünket is
Vókó László
hagyománnyá kívánjuk tenni.
November 14. vagy november 28.
"Káli-Keringõ"
Szintén
több
éves
túrasorozatunk õszi állomása a
takarítási akciónk idõpontjához
illeszkedik. Immár 14. alkalommal ismerkedhetünk csodálatos
tájunk értékeivel. Az útvonal és
az idõpont vonatkozásában

Felhívás!
Kérem azokat a pácienseimet
akik az elmúlt másfél évben
nem jártak a rendelésemen,
hogy egészségi állapotuk
felmérése céljából - idõpont
kérés után - keressenek fel!
Dr. Németh Csaba
háziorvos

Természetvédelmi
oltalom alatt a
balatoni halászat
A Nemzeti Vagyongazdálkodási
Tanács szeptember 16-i döntése
értelmében a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
(BHN) a környezetvédelmi tárca
irányítása alatt álló Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe kerül.
A BHN a Balatoni Halászati
Zrt-bõl vált ki. Kijelölt feladatai
többek között: Balaton ökológiai
állapotának megõrzése, az állományszabályozó halászat, haltelepítés- és õrzés, valamint horgászturizmus. Tevékenységi köréhez hozzárendelték az elõd
zrt. balatoni kikötõit, halászhajóit, illetve a területi horgászengedélyek jövõbeni értékesítésébõl származó bevételeket is .
Az hogy ezt az örvendetes lépést
milyen gyakorlati megvalósulás
követi, nyomon fogjuk követni,
és az olvasókat tájékoztatjuk.
V.L.

Bûnmegelõzési
elõadás
A tapolcai Rendõrkapitányság
Közrendvédelmi Osztálya
október 2-án 17 órakor az
Általános Iskola aulájában
bûnmegelõzési elõadást tart,
melyre tisztelettel hívják
és várják a község
érdeklõdõ polgárait.

Értesítjük a
település lakosságát,
hogy Szõke Géza hegybíró
október 6-án
7:30-9:30-ig, a Polgármesteri
Hivatalban fogadóórát tart.

