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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Az 1956-os forradalomra emlékeztek

Fotó: Kalmár

Polgár Bence és Tabódy István sírjának
megkoszorúzásával, a hagyományoknak
megfelelõen kezdõdött az ünnepi megemlékezés az októberi forradalom és szabadságharc évfordulóján.
A magyar társadalom sajnos megosztott
az 1956-os események megítélésben, mondta köszöntõjében Zsitnyányi István, a
Révfülöpi Fürdõegyesület elnöke - pedig
mi õszintén hittünk fiatalként abban, hogy
egy szabadabb világért harcolunk. A 16
éves Polgár Bencét néhány röplapért és
fegyverrejtegetésért megnyomorították
egész életére, nekem szerencsém volt nem került rám a sor. A továbbiakban
Zsitnyányi István, az 53 évvel ezelõtti
események résztvevõjeként felidézte a harcokról megõrzött emlékeit a szép számmal
megjelenteknek, arra bíztatva a fiatalokat,
hogy azokat az idõsebbeket hallgassák
meg, akik az igazi forradalomról beszélnek.
Az emlékezõ szavak után az önkormányzat, a helyi egyesületek, civil szer-

Fotó: Kalmár

Zsitnyányi István résztvevõként beszélt
az 53 éve történt eseményekrõl

vezetek képviselõi elhelyezték koszorúikat,
virágaikat a kopjafánál és a sírokon, fejet
hajtva Révfülöp hõsei elõtt.
1956 forradalma azért gyõzött, mert
maga volt a csoda - mondta Miklós Tamás
polgármester a Tóparti Galériában tartott
ünnepi megemlékezésen - maga volt a csoda már megszületésében is, maga volt a
csoda halálában. Születésében, mert ott és
akkor jött a világra, ahol és amikor senki
sem számított rá. És halálában is csoda
volt, mert bár jeltelen sírba, arccal föld felé
fordítva, szögesdróttal összekötözve temették el, mégis feltámadt, itt van közöttünk
ma is, és itt vannak azok is, akik hitet
tesznek mellette újra és újra.
Hajtsunk fejet a nemzeti egység elõtt,
hajtsunk fejet a mártírok emléke elõtt,
Nagy Imre és társai elõtt, a pesti srácok
elõtt, a vidéki értelmiségiek, munkás- és
parasztemberek elõtt, akik a helyi forradalmi nemzeti tanácsokat megalakították és
egy jobb életért, a demokratikus politikai
berendezkedésért, a szabadságért és a
függetlenségért, tulajdonképpen értünk és
utódaikért, a mi jövõnkért is küzdöttek.
Szûkebb környezetünkbõl emlékeznünk
kell Polgár Bence sorsára, az elveiért
börtönt megjárt katonatiszt pap Tabódy
Istvánra.
A köszöntõ beszéd után Antal Vanda
szavalata, majd a Dallamvilág Musical
Csoport ünnepi mûsora következett, amely
az "Aki magyar velünk tart ma" címet
viselte.
Ky
Október 23-ról szóló különleges összeállításunk a 14. oldalon olvasható...

Kellermayer Miklós
jelölése
Prima Primissima Díjra jelölték Magyar
tudomány kategóriában Dr. Kellermayer
Miklóst, Dr. Kopp Mária orvos, pszichológus és Dr. Ranschburg Jenõ pszichológus társaságában.
A révfülöpi kötõdésû Szent-Györgyi
Albert-díjas sejtkutató, az orvostudomány
doktora, professzor, a Pécsi Tudomány
Egyetem nyugalmazott igazgatója. 128
tudományos dolgozata, 6 könyve és számos
közéleti írása jelent meg.
Dr. Kellermayer Miklósra a következõ telefonszámon és SMS-ben lehet szavazni legkésõbb november 30-án, 12 óráig: 0670/7077-003/1. A szolgáltatás nem emelt díjas! A
játék leírása és minden további információ
megtalálható a www.primaprimissima.hu
oldalon.
Ky

In memoriam
Kuczogi László

Mélyen tisztelt gyászoló család!
Együttérzõ barátok, ismerõsök!
Tisztelt révfülöpi polgárok.
Tudom és vallom, hogy a temetõ a
csend, a béke, a nyugalom és a meghitt
emlékezés otthona.
És mégis, mi, az e világban élõ emberek
- igaz nem jószántunkból - idõrõl idõre
megzavarjuk ezt a csendes nyugalmat.
Ilyenkor felássuk földjét, halk zene szól, a
temetõkertbe emberek, jönnek, akik egy
része imádkozik, mások egyszerûen lehajtott fõvel emlékeznek, elmékednek.
Folytatás a 6. oldalon...
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Önkormányzati
hírek
Szeptember-Október
Rovatunkban Révfülöp Nagyközség Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal
tevékenységérõl és eredményeirõl adunk
hírt. Idõrendben sorakoztatott tényadatokkal tájékoztatjuk a végzett munkáról
és erõfeszítéseinkrõl olvasóinkat.
Az Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben augusztus
31-i ülésén 22 család 21 általános iskolás
gyermekének 12.000,-Ft/fõ és 9 középiskolás gyermekének 15.000,-Ft/fõ, összesen: 387.000,-Ft rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást állapított meg.
__________________________________
Szeptember 3-án ülést tartott a Révfülöp
és Térsége Intézményirányító Társulási
Tanács, amelyen elfogadta a Révfülöpi
Általános Iskola Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, a Pedagógiai Programját, és
Minõségirányítási
Programját.
__________________________________
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
Bursa Hungarica Önkormányzati Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatot írt ki a 2010.
évre a településen állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok részére. (A pályázatok benyújtási határideje október
30.
volt.)
__________________________________
Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testülete szeptember 7-én ülést tartott a községháza Szontagh Tamás termében. (A
bizottsági ülések március 26-án és 28-án
voltak.)
__________________________________

Révfülöpön rendezték az 53. Finn-dingi
felnõtt, junior és masters Országos Bajnokságot és nemzetközi versenyt szeptember 15-19. között. A megnyitón Miklós Tamás polgármester köszöntötte a
versenyzõket, a zárón Tóth Csaba adta át
Révfülöp
különdíját.
__________________________________
Szentbékálla község Marx Viktor néptanító emlékére rendezett helyi ünnepségén szeptember 22-én Miklós Tamás
polgármester elõadást tartott A Káli-medence társadalmi háttere a két világháború
között címmel.
__________________________________
"Mit ér a luxus, ha elvész a kilátás" címmel közölt a Vasárnapi Hírek hírlap és
hétvégi magazin szeptember 27-i lapszáma egész oldalas interjút Miklós Tamás
helyi
polgármesterrel.
__________________________________

ÖNKORMÁNYZAT

Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testülete október 26-án ülést tartott a községháza Szontagh Tamás termében. (A bizottsági ülések október 19-én és 21-én
voltak.)

Révfülöpi
rövid hírek
Október 30-án és november 2-án tüdõszûrés volt településünkön a Tóparti Galéria elõtti területen.
__________________________________
A Révfülöpi Általános Iskolában szeptember 18-án önkéntes véradás volt.
__________________________________

Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testülete szeptember 28-án rendkívüli ülést
tartott a községháza Szontagh Tamás termében.
__________________________________
Októberben tovább folytatódtak a DRV
ZRT kivitelezésében az Óvoda, Sellõ,
Szilva, Ecséri utcákban az ivóvízvezeték
rekonstrukciós
munkálatai.
__________________________________
Õszi közterület rendezésre a Középdunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával 2 fõ közhasznú munkavégzésére pályáztunk és kaptunk 3
havi
munkabérükre 90%-os támogatást.
__________________________________
Október 1-én Miklós Tamás polgármester "A tiszta, virágos Veszprém megyéért"
2009. évi verseny, kategóriánkban elért II. helyezésért vehetett át oklevelet a
tapolcai díjkiosztó ünnepségen. (Az oklevélhez a település virágosításra fordítható
90.000,-Ft-os pénzjutalmat nyertünk.)
__________________________________
Október 1-tõl Révfülöp Nagyközség településüzemeltetési csoportvezetõi feladatait
Cövek Illés látja el.
__________________________________

Fotó: Pandur

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
53. évfordulójának helyi ünnepi megemlékezésén október 23-án 11 órakor a
temetõkertben Polgár Bence és Tabódy
István sírjánál koszorúzásra és Zsitnyányi István ünnepi megemlékezésére
került sor. Este, 18.00 órától a Tóparti
Galériánál rendezett ünnepségen Miklós
Tamás polgármester mondott beszédet,
Antal Vanda tanuló szavalata után kulturális mûsor és filmvetítés keretében
emlékeztek a résztvevõk.
__________________________________

A tapolcai Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya október 2-án 17 órakor
az Általános Iskola aulájában - sajnos
rendkívül gyér érdeklõdés mellett - tartott
bûnmegelõzési elõadást.
__________________________________

Fotó: NAPLÓ

A Napló c. újság által szervezett Legkedveltebb üdülõhely versengésben elért közönségdíjat vette át Miklós Tamás polgármester szeptember 17-én az Alsóörsön
rendezett díjkiosztó ünnepségen.

A BFT a BRIB és a BSZ közös október
13-i siófoki testületi ülésén a balatoni
települések polgármesterei tájékoztatást
kaptak a Balatoni Halászati Zrt. strukturális átalakításáról. Több polgármester
- köztük a révfülöpi is - felszólalt és segítséget kért a jelen lévõ Oszkó Péter és
Szabó Imre miniszterektõl a tóparti állami kézben lévõ területek tulajdonjogi
helyzete rendezésének felgyorsításához.

2

Fotó: Herceg

Zentai Gábor 100 éves az Észak-Balatoni
Vasútvonal (adalékok) címû kiállítását
október 26-tól november 5-ig tekinthették meg az érdeklõdõk a Tóparti Galériában.
Miklós Tamás polgármester

ÖNKORMÁNYZAT
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Pályázatok
beruházások

Fotó: PM

Müller Márton: Helyi pályázatok, támogatások - beruházások
Szigeti strandi játszótérépítés.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
augusztusban 1.411.802 Ft támogatást
nyert el a Balaton Fejlesztési Tanácstól a
Szigeti strandon új játszótér kialakítása
céljára. A beruházási munkák a strandi
szezon zárása után szeptember közepén
elkezdõdtek, és október 15-re befejezõdtek. A játszótér eszközei a budapesti
Fytosytem Kft-tõl kerültek beszerzésre
3.592.000 Ft értékben. Az önkormányzat
saját erõbõl végezte az ütéscsillapító
felületek kialakítását és a környezõ terep
rendezését. Az új játszóeszközök: diaboló kombinált ügyességi mászótorony és
csúszda, kétüléses lengõhinta, körhinta,
polyball ügyességi labdajátékszer, a
kisebbek számára 2 db rugós játék. A
kihelyezett eszközök mindegyike szabványossági
tanúsítvánnyal rendelkezik.
__________________________________

Fotó: PM

"Kékullám" minõsítésû strandok
eszközbeszerzése
Szintén a Balaton Fejlesztési Tanács
pályázatán a Császtai strandon eszközbeszerzésre településünk 134.837 Ft
összegû támogatást nyert el. A projekt
keretében helyi vállalkozók kivitelezésében 15 db új szabványos strandi
jelzõbója, továbbá 25 különbözõ méretû
információs tábla készült el.

Tavasz utca csapadékvíz elevezetése
Több évtizedes neuralgikus probléma
oldódik meg a Tavasz-Ottava utcai csapadékelvezetõ rendszer megépítésével. A
térségben rendszeresen, jelentõs gondot
okozott a Káli útról a Fülöp-hegy irányából rendezetlenül levonuló csapadékvíz
elvezetése, amely több esetben veszélyeztette az ingatlanokat. A Császtai részen meglévõ csapadékvíz elvezetõ felhasználásával, 9 ingatlantulajdonos hozzájárulásával 300 fm hosszúságú csapadékvíz elevezõ rendszer kiépítése kezdõdött meg. Az elõzetesen elkészített tervek alapján az összesen 9.9 mFt összegû
beruházást a Balaton Fejlesztési Tanács
5.813.291 Ft támogatásban részesítette.
A pályázati határidõ rövidsége miatt
megfeszített elõkészítõ munkával az önkormányzat megszerezte a beruházás jogerõs vízjogi engedélyét, majd ezt követõen a nyertes ajánlattevõ tapolcai Balavíz
Kft-vel szerzõdést kötött a beruházás kivitelezésére. A csapadékvíz elevezetõ
rendszer korszerû, elõre gyártott mederburkoló elemekbõl épül. A beruházás befejezésének határideje október 31.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak, hogy magánterületükön helyet biztosítottak a közcélokat szolgáló csapadékvíz
elvezetõ
mûtárgynak.
__________________________________
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása
Az önkormányzat megvásárolta a Káli
úton üresen álló volt ÉDÁSZ Kirendeltség épületét. A Képviselõ-testület döntése
alapján megkezdõdtek a leendõ közösségi
ház mûszaki és pályázat elõkészítési munkái. Az átalakításra kerülõ épületben helyet kap egy 152 m2 alapterületû multifunkcionális könyvtár helyiség, Ifjúsági
Klub, MVH ügyfélszolgálati pont, Lakossági vállalkozói információs pont, Közigazgatási végpont, Civil szervezetek irodája, Egészség-fejlesztõ Központ 2 üzlethelyiség, vizesblokk. Az önkormányzat az
említett tevékenységekre benyújtott pályázat I. fordulóján elnyerte a az Integrált
Közösségi Szolgáltató címbirtokos minõsítést. Ezt követõen elkészültek az átalakított épület engedélyezési tervei, majd a
meghirdetett pályázat II. fordulójára támogatási kérelmet nyújtottunk be. A tervezett beruházás prognosztizált bekerülési
költsége kb. 66 millió Ft, az igényelhetõ
támogatás
összege 53 millió Ft.
__________________________________
Közvilágítási hálózat bõvítése
Az õsz folyamán elkészült 1.519.000 Ft értékben a közvilágítási hálózat bõvítésének
III-IV. üteme. A beruházás során a Hajnal,
Sellõ, Rügy, Ecséri, Ibolya utcákban 4 közvilágítási oszlop és 6 közvilágítási lámpa
került kihelyezésre.
3

Pályázati felhívások
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének (Önkormányzat)
pályázatai
Az Önkormányzat pályázati ajánlati felhívást tesz közzé a Révfülöp Halász u. 7.
szám alatti - 1276 hrsz-ú - épületének
hosszú távú hasznosítására. A pályázat
benyújtási határideje: november 30. 12.00
óra. A részletes ajánlati felhívás olvasható
a település honlapján (www.revfulop.hu) és
a__________________________________
kábeltelevízió képújság teletex oldalán.
Az Önkormányzat versenytárgyalás útján,
(nyílt árverésen) bérbeadásra meghirdeti,
a Révfülöp Szigeti strandon, a fogadó
épületben lévõ 1. - 2. számú 25-25 m2
nagyságú, 3. számú 84 m2-es, 4. számú 5
m2-es és az 5 - 6 - 7 számú 20-20-20 m2
nagyságú helyiségeket 10 éves idõtartamra.
A helyiségekben strandi ellátást szolgáló
vendéglátói, kereskedelmi vagy szolgáltató
tevékenység folytatható.
A pályázat beadásának határideje: december 21-e. A versenytárgyalás idõpontja:
2010. január 14. du. 13.00 óra.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó kiírás átvehetõ és érdeklõdni lehet a
Polgármesteri Hivatal mûszaki fõtanácsosánál
a 87/563-335-ös telefonszámon.
__________________________________
Az Önkormányzat versenytárgyalás, (nyílt
árverés) útján értékesítésre meghirdeti a
tulajdonában lévõ Révfülöp József A. u.
12. szám alatti 282 hrsz.-ú 453 m2 és 281
hrsz-ú 273 m2 lakóház, udvar megnevezésû
ingatlant 9.200.000.- Ft kiinduló áron.
A versenytárgyaláson való részvételi szándékot november 20-án 12.00 óráig írásban
jelezni kell a Polgármesteri Hivatalnál.
A versenytárgyalás idõpontja: november
26. 13.00 óra, helye: a Polgármesteri
Hivatal emeleti tanácsterme. Érdeklõdni a
Polgármesteri Hivatalnál a 87/563-331-es
telefonszámon
lehet.
__________________________________
Az Önkormányzat a Révfülöp Iskola u. 5.
szám alatti 51 m2 nagyságú, másfél szobás,
összkomfortos önkormányzati tulajdonú
üresen álló lakást - költségelvû lakás jogcímén - pályázat útján, határozott idõre (3
éves idõtartamra) bérbeadásra meghirdeti.
A lakás megtekinthetõ: november 19-én
13. 00 órakor. A lakás elfoglalható 2010.
január 2-tõl.
A pályázatot (melynek tartalmaznia kell
pályázó jelenlegi szociális- lakás és egyéb
körülményeit is) postai úton kell beadni a
Polgármesteri Hivatal címére.
A pályázat beadásának határideje: november 30. Érdeklõdni az 563-331, vagy az 563335 telefonszámon lehet.

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. NOVEMBER

KÖZÉLET

Finn vendégek Révfülöpön

Fotó: Bogdán

Immár harmadik alkalommal volt olyan
szerencsés a Magyar-Finn baráti társaság,
hogy népes küldöttséget fogadhatott a távoli
Sodankylébõl.
Ez a kapcsolat azonban nem három évvel
ezelõtt kezdõdött, hanem lelkes magyar- és
finn emberek már sok évre visszamenõleg
baráti kapcsolatot alakítottak ki a két nemzet
tagjai között. Gondoljunk csak arra, hogy
Osmo Oikari vezetésével már öt éve gyûjtés
kezdõdött az evangélikus templom orgonájának megteremtésére, ami azonban gazdasági
okok, és a pályázati lehetõségek szûkössége
okán nem valósulhatott meg az eredeti formájában. A baráti kapcsolatot ez a sikertelenség nem törte meg, azóta is rendszeres az
egyéni ill. csoportos találkozó a két nép tagjai
között, mely páros években Finnországban,
páratlan években Magyarországon történik.
Mint az elõzõ kis számmisztikából
következik, idén Magyarország volt a fogadó
ország, melynek kapcsán a szervezõknek
különlegesen nehéz feladatuk volt. Az
elõzetes hírek szerint hét mindenre elszánt, a
sportos és vidám hölgynek kellett biztosítani
egy hetes szórakozási lehetõséget. A
szórakoztatás már a repülõtéren elkezdõdött,
hiszen egy renitens lekéste az eredeti
repülõgépet, így kimaradt a repülõutat
feledtetõ - orjalevessel és vaddisznópörkölttel
megspékelt budai vári programból.
Ez természetesen csak a bevezetés volt,
mert az elkövetkezõ napok nemcsak
szellemileg, hanem fizikailag is igénybe vették a magyar vendéglátókat, hiszen háromszor is egész napos kerékpártúrát kellett
szervezni, nem is beszélve a gyalogtúrákról. E
programok során finn barátainknak bemutattuk mindazt a szépséget, amit Révfülöp és
tágabb környezete nyújthat a természetre

Fotó: Bogdán

fogékony embereknek, s amit a magyar kísérõk közül is többen most fedeztek fel.
Abban, hogy erõnlétünk ne csorbuljon,
többek között olyan tagjainknak és szimpatizánsainknak mondhatunk köszönetet, mint
Zsitnyányi Istvánnak, aki Szabó Lajoséknál
halászlével alapozott pincelátogatást szervezett, Cserhalmi Pálnak és segítõinek, akik
olyan fogadást produkáltak, mely aranybetûvel írta be magát a Magyar-Finn baráti
társaság történetébe, Szegi Jánosnak és
családjának, akik mind a bográcsozás, mind a
süteménykészítés során egyedi élményt biztosítottak, Slemmer Józsefnek és családjának, akiknél a családfõ egyedi ötlettel megkomponált zöldséges aprópecsenyét kivitelezett. A lelki támogatást - a testi kiegészítéseként - Veres Istvánék és az evangélikus egyházközség biztosította. A nyelvi
közösség kiegészítésére, - hogy ne csak testbeszéd legyen - Kristó Judit vállalta a tolmács
szerepét, amit néhány tagunk a hét nap végére már saját finn kifejezéseivel egészített ki.

Fotó: Bogdán

Teszteltük a finn nép alkoholhoz fûzõdõ
különleges kapcsolatát is, melyet a volt Ibolya
- most Attacca - nevû szórakozóhelyen vittünk véghez. Megállapítottuk, hogy bár
Finnországban nehéz alkoholhoz jutni, egy
kis rock and roll zene, és megfelelõ táncos
lábú partnerek hatására ez áthidalható, amit
a záróráig tartó fergeteges táncmulatság
bizonyított.
Ezek után megállapítható, hogy a magyarfinn közösség a valamikori õshaza után ismét
megteremthetõ itt a földön, ha nem is Révfülöp központtal, de a révfülöpiek és a sodankylaiak hathatós közremûködésével.
A magyar-finn kapcsolat ápolásához önzetlen segítséget nyújtott még Simon László
és családja, Posch Melinda és párja, Dankóné
Németh Mária, Székely Szabolcs, Székely
Ákos, Slemmer Bence, Zsitnyányi Éva,
Szigetvári György, Vokó László, a Rév Büfé,
a Gázló Egyesület, az Önkormányzat,
Általános Iskola, Evangélikus Oktatási
Központ, Õszirózsa Nyugdíjas Klub és egyesületünk tagjai és pártoló tagjai, melyet ezúton is köszönünk.
Szigetvári György
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Honismereti séta a
turizmus jegyében

Fotó: Herceg

A tóparti üdülõhelyi értékek és szálláshelyek számbevételét és megtekintését tûzte ki céljául a Révfülöpi Honismereti Egyesület szeptember utolsó hétvégéjére szervezett programja.
Csodálatos napsütéses idõben és nyári
melegben gyülekeztek a kíváncsi sétálók a
Kacsajtósi úti felüljáró lábánál, ahol Miklós
Tamás egyesületi elnök ismertette az immár hatodik alkalommal megszervezett
túra útvonalát.
Ismerkedés és beszélgetés közepette
elõször az egykori Tervhivatal Üdülõt, ma
Humán-Jövõ 2000 Kft. által fenntartott
Révfülöpi Üdülõszállót jártuk be Gál Anna
üdülõvezetõ kíséretében. Ezt követõen a
Balaton parton haladva a Balatontourist
Napfény Camping területének körbesétálása következett. Kada Józsefné útmutatásával megtekintettük - belülrõl is - az új
mobil faházakat, amelyek igen kedveltek a
kempingezõ vendégek körében, és frissítõ
ásványvíz és pogácsa vételezése után folytattuk utunkat. Az egykori ÉPFU Üdülõben, ma Hotel Révfülöp szállóban
Kondorné Pintér Zsuzsa ismertette az elmúlt
évtized üdülõtörténetét és borral és pogácsával kínálta a túrázókat. Az emeleteket
megmászva helybeliek számára ritkán
látható révfülöpi településképben gyönyörködhettünk. A Szigeti strandon az épülõ
játszótér köves altalajában szörnyülködtünk, és a terület 14. századi "Sziget" elnevezésérõl emlékeztünk. A tóparton haladva
jutottunk el az idén megszépült Attaca de
Music Klubhoz, az egykori Ibolyához, még
régebben fürdõegyesületi Kultúrházhoz,
ahol elõbb Mezriczky Anna kalauzolásával
bejártuk a csodálatosan felújított épületet.
Egyes sétálók régi, derûs emlékeket idéztek
fel fiatalkorukból… A tulajdonos jóvoltából megtekinthettük a volt, 1912-ben épült
egykori Hajóállomás épületét belülrõl is, és
teraszáról gyönyörködtünk a Balatoni panorámában. A fárasztó út után az Istvándy
pincészet kínálatát kóstolgatva jókedvûen
összegeztük sétánk tanulságait, és faggattuk az idõközben csatlakozó Pupos Norbert
vállalkozót a nyári turisztikai szezonról.
Jövõre folytatjuk…
-miklós-

TURIZMUS
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A Tourinform Iroda beszámolója a 2009-es szezonról

Fotó: Szabóné

2009. évben a szezon csak június végén
kezdõdött, mert a magyarok csak júliusban kezdték meg a szabadságukat, a külföldiek pedig teljesen változó idõpontokban keresték fel településünket.
Ebben az évben, májusban megkezdte
a Tourinform Iroda a Révfülöp Kártya
forgalmazását. Egy felújított számítógép
segítségével, külön programmal és egy fõ
nyári munkatárs alkalmazásával fennakadás nélkül indult a munka.
2008-ban kezdtük el a "Révfülöp Kártyát" kísérleti jelleggel bevezetni. 2009ben már ismertebb és nagyon is kedvelt
lett a Kártya, 364 darabot aktiváltunk a
nyár folyamán. A 2008-ban megjelent
leporello formájú kártya helyett 2009-ben
plasztik kártya került a vendégek kezébe,
s mellé egy tájékoztató anyag a Kártya
felhasználásnak lehetõségeirõl. Szezon
kezdetére a szolgáltatók megkapták a
"Révfülöp Kártya elfogadóhely" feliratú
fémtáblát, amelyet ki is tudtak helyezni
üzletük falára. Az Önkormányzati kedvezményeken kívül 12 szolgáltató adott 5
vagy 10%-os kedvezményt, a Kártyát felmutató vendégeknek. Tapasztalatok szerint megkedvelték a Kártyát a vendégek,
a szállásadók és a szolgáltatók is, mert
sok volt a személyes érdeklõdés, mind a
vendégek, mind a szobakiadók és az ingatlantulajdonosok részérõl a kártya használatával és érvényességével kapcsolatban. 2010-ben még szélesebb körben
fogjuk kiterjeszteni a Kártya szolgáltatásait és használatát.
A nyáron nyitottuk meg a "Pince Múzeumot", amelyet sok vendég keresett fel, s
csodálta meg a régi borosgazdák munkaeszközeit.
Nagy propagandát fejtettünk ki annak
érdekében, hogy minél több virágot ültessenek a településen. Ennek eredményeként elnyertük a "Virágos Veszprém Megyéért" verseny II. díját.
Mindkét kezdeményezés pozitív visszhangra talált a helyiek és a vendégek körében. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy
idén elnyertük a "Legkedveltebb Nyaralóhely" közönség díját.

Német és osztrák területrõl érkeztek a
legtöbben, de volt holland, dán, angol,
francia és olasz vendég is a településen. A
magyar vendégek száma jóval több már
évek óta, mint a külföldieké.
A vendég forgalom is megélénkült az
irodánkban, ami a sok hasznos információknak és a jó hírverésnek köszönhetõ.
Irodánkban a vendégek komplex felvilágosítást kaptak Révfülöprõl és környékérõl. Nagy segítségünkre volt az internet, ahol sok esetben találtunk hasznos
információkat, amiket fénymásolással
sokszorosítottunk.
Az itt nyaraló vendégek szívesen keresték fel a környék nevezetességeit és
természeti szépségeit. Sokan keresték a
Káli-medence és a Balaton térképét, valamint a települések látnivalóit bemutató
kiadványokat. A tavasszal és nyáron megrendelt központi kiadványok megfelelõ
mennyisége is segítette a pontos információadást. A helyi vállalkozók is behozták
az Irodába kiadványaikat, így a szobakiadók az Iroda prospektusai segítségével
tájékoztatták vendégeiket a környék látnivalóiról, a szabadidõ hasznosabb eltöltésének lehetõségeirõl, sõt a vendéglátóhelyekrõl és a programokról is.
Nagy érdeklõdés volt a helyi és környékbeli látnivalók, kirándulási lehetõségek
iránt. Legkedveltebb kirándulóhelyek a
Káli-medence, Salföld, valamint a Hegyestû. Megélénkült a gyalogos és a kerékpáros
turizmus, sokan keresték a biciklis, valamint a túra-utakat jelölõ térképeket. Jelentõs kereslet mutatkozott a kerékpár-kölcsönzésre is, fõleg családosok részérõl.

A Balaton átúszásra elõkészítettünk
1500 db információs térképet, amelyhez
mellékeltünk egy révfülöpi képeslapot is.
Ezzel is segíteni szándékoztunk abban,
hogy könnyebben tájékozódjanak a vendégek községünkben. Az anyag 90%-ban
felhasználásra is került.
Megélénkült az üdülési csekk átvételi
forgalmunk is, aminek nagyon örülünk,
hiszen ezzel a szolgáltatással is a helyi és
környékbeli szobakiadók és vállalkozók
érdekeit szolgáljuk. Heti két alkalommal
lehetõség van az üdülési csekk gyors és
biztonságos eljuttatására Budapestre a
Nemzeti Üdülési Szolgálathoz.
Ezt a szolgáltatást egész évben fenntartjuk. Annak érdekében, hogy minél
szélesebb körben értesüljenek errõl a lehetõségrõl, több mint 150 vállalkozót kerestünk fel e-mailben.
Fõidényben sokan keresik nálunk az
egy-két napos szálláslehetõségeket. Ilyen
igényeik vannak a kerékpáros turistáknak
is. Révfülöpön az ilyen típusú szálláshelyek kis számban vannak. Némi segítség
volt a Révfülöp Hotel, ahol szívesen látták az egy napos vendéget is, ameddig
szabad kapacitásuk volt.
Összességében az Iroda eredményes
szezont zárt, amirõl tanúskodik a vendégkönyvbe írt néhány bejegyzés is. A
Révfülöp Kártya bevezetése részünkrõl
sikeres volt, reméljük a bevételi oldalon is
eredményt ért el a község. A továbbiakban is szükséges az állandó tájékoztatás
az ingatlantulajdonosoknak, hogy mikor
milyen kedvezményekhez juttathatják a
vendégeiket azzal, ha átveszik a kártyát.
Szabóné Barsi Katalin

A vendégforgalom alakulása 3 év tükrében az irodánkban.
A megkeresések száma összessen 2007: 16 589; 2008: 19 064; 2009: 18 040.
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Folytatás az 1. oldalról...

KÖZÉLET

In memoriam Kuczogi László

Egy közös van bennük: valamennyien
gyászolnak, és temetni jöttek.
Ez történik most is, amikor itt állunk
Kuczogi László frissen ásott sírjánál és
arra készülünk, hogy testét visszaadjuk a
földnek, lelkét pedig az örökkévalóságnak. Egy lelkes, csupasziv, önzetlen révfülöpi patriótával lettünk kevesebben!
Révfülöp nagyöregje, Kuczogi László
barátunk annak a vonulatnak volt szerves
része és folytatója - sajnos, most már múlt
idõben - akik, a szónak a legnemesebb értelmében otthonuknak tudhatták, érezték és nagy-nagy szorgalommal tettek is
érte, hogy a Fülöp-hegy lábánál fekvõ
gyönyörû településünk Révfülöp, mindnyájunk számára jól lakható otthonunk
legyen. Az egykoron ismert és elismert
révfülöpi humán értelmiségiek Fónay
Tibor, Süle Sándor, Benke László nyomdokain haladva itt voltál Te is, egy reál
értelmiségi, egy építész mérnök, egy ízigvérig közéleti ember.
S amíg tehetted önzetlenül és fáradhatalanul szorgoskodtál a tervezõ asztalnál, a közéletben, a sportban, hogy Révfülöp ne egy legyen a sok közül, hanem
olyan település, amelyben az itt lakó polgár emelt fõvel vállalhatja, hogy igen révfülöpi polgár vagyok, mert erre a közösségre büszke vagyok. Pedig Neked is,
mint sokunknak, Révfülöp nem volt szülõfalud, hanem választott otthonod lett.
Kuczogi László Badacsonytomajon
született, Kuczogi Károly bognár mester
és Tédió Mária házasságából 1933.
szeptember 15-én. Középiskolai tanulmányait - azokban a nehéz idõkben - a
Veszprémi Piarista Gimnáziumban
kezdte, majd a Sümegi Állami Gimnáziumban fejezte be. 1952-l957-ig a Budapesti Mûszaki Egyetem hallgatója, ahol
építészmérnöki diplomát szerez. Ott volt
1956. október 22-én az egyetem diákjainak forradalmi megmozdulásán.
Az egyetem elvégzése után hazajött és beruházási vezetõi munkát vállalt, majd két
év után már fõmérnöki megbízást kapott
a Dunántúli Ásványbánya Vállalat
révfülöpi egységénél. 1972-tõl nyugállományba vonulásáig a Tapolcai TSZ Építõipari Közös Vállalat igazgatója volt.
Egy hivatalos bemutatkozó beszélgetés
apropóján, Badacsonytomajon - egykori
szülõfaludban találkoztam Veled elõször,
a közelmúltban elhunyt Ferenci Kazival
együtt, ahol arról folyt a diskurzus, hogy
elvállalnám-e Révfülöpön a tanácselnöki
feladatokat, amennyiben jelölésem szóba
kerül. Szuggesztív és meggyõzõ volt az érvelésed. Hamarosan elfogadtam a megtisztelõ révfülöpi feladatot, ahol másfél

évtizeden keresztül a rövidesen megalakult önkormányzatnál vállvetve tettük,
amit tenni kellett településünk érdekében. Laci! Hozzáértõ barát és segítõ
képviselõtárs voltál, Révfülöp megújulását együtt éltük meg. Ott voltál mellettem, amikor a községházát álmodtuk meg,
amikor a temetõt bõvítettük és kápolnát
építtetünk, amikor Révfülöp ivóvízellátását új alapokra helyeztük, amikor
megoldottuk nagyközségünk csatornázását és gázellátását. Épitészmérnõki
szakértelmedre én, és a testület biztonsággal támaszkodhatott. A kilátó építésénél, strandok újjáépítésénél és még
sorolhatnám kreatív hozzáértésedet és
hozzáállásodat a településrendezésnél.
Nem véletlenül lettél Te Kedves Barátom, - mint a Képviselõ-testület Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának
egykori elnöke - elsõként birtokosa Nagyközségünk legrangosabb kitüntetésének,
az 1-es sorszámot viselõ "Villa Flip
Érdemrendnek". E kitüntetés odaítélésénél szerepet játszott az is többek között, hogy egykori céged a TÖVÁL igazgatójaként, több révfülöpi létesítmény
építését szervezted és irányítottad, ilyen
volt a révfülöpi orvosi rendelõ, a könyvtár, galéria, házi orvos lakása, Édász épület, Gyógyszertár és még lehetne folytatni a sort. Munkádat, munkásságodat, Tapolca város is több kitüntetéssel jutalmazta. A Kiváló Munkáért címet több alkalom is megkaptad. Veszprém megyéért kitüntetéssel a megyében végzett
tevékenységedet ismerték el. A Pro Urbe
Tapolcáért kitüntetés, pedig a városban
végzett sokoldalú érdemes és eredményes munkád erkölcsi elismérését jelentette. S csak a legrangosabbakat soroltam
fel.
A sportot, különösen a labdarúgást rajongásig szeretted életed végéig. Nemcsak szeretted, hanem sokak szerint legendás játékos is voltál egykoron. Nevedhez füzõdik nagyközségünkben a sportegyesület újjászervezése és újjászületése.
l990-ben életrekeltettük a labdarúgást,
sportpálya épült, megalakult a sportegyesület, amelynek 10 éven keresztül
elnöke és lelkes irányítója voltál. A fiatal
sportolók rajongásig szerették elnöküket, Laci bácsit, igaz tisztelet övezte munkádat. Révfülöp sportja újra az élvonalba
került.
Ha igazak a költõ szavai, miszerint
"nyugodt halált nem adhat más csak a
nyugtalan élet", akkor Kuczogi László
nyugodtan halt meg, és nyugodtan pihenhet a sirjában. Természetesen a "nyugtalan élet" az õ esetében a szó legnemesebb
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értelmében értendõ. Révfülöp nemcsak
lakhelye volt, hanem közéleti cselekvési
tér is ahhoz, hogy Villa Filip mindnyájunknak s szónak a legnemesebb értelmében szeretett otthonunk legyen. Most
a gyász óráiban sem szabad és ígérem
nem is fogunk errõl megfeledkezni. Ezért
is állunk itt nagyon sokan a végsõ
nyughelyed elõtt, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket, és egyben példaképül állítsuk életmûvedet, mert amit
alkottál és végeztél, bizonyítja, hogy így
érdemes élni és cselekedni a közjavára,
ahogy ezt Te kedves Kuczogi László - és
ahogyan nagyon sok fiatal szólított- Laci
bácsi tetted.
Igaz ember voltál. Sokan szerettünk,
tiszteltünk helyiek és üdülõk egyaránt.
Patrióta voltál a szónak legnemesebb értelmében. Megfontolt szakmai bölcsességegedbõl sokat merítettem én és az
akkori képviselõ testület. Most, hogy
testben már nem leszel közöttünk, de lélekben megmaradsz a Révfülöpiek szívében, mert tudjuk, tudják, hogy Kuczogi
László fáradhatatlanul sokat tett azért,
hogy Révfülöp meg tudta mutatni nemcsak szebbik, hanem igazi arcát. Szókimondó voltál, ugyanakkor nem beszéltél mellé. Nem szaporítottad a szót
szükségtelenül. Nálad a szó és tett egybeesett, fedték egymást gondolatok és
tettek.
Bár az utóbbi években egyre kevesebbet találkoztunk, emléked, gondolataid
és humorod mindig Velem, velünk lesz.
Kedves családod szomorúságát enyhíti,
hogy tudják, jó ember voltál, rajongó férj,
jó családapa és nagyapa, sokoldalú
közéleti ember, ezért fogsz hiányozni a
családodnak és sokuknak, Révfülöp polgárainak. Családod gyászát enyhítve
ezekkel a gondolatokkal búcsúzom Tõled a magam, családom és sok-sok tisztelõd nevében szeretettel és tisztelettel.
Nyugodjál békében! Mi Révfülöpiek
megbecsüléssel gondolunk Rád, emlékedet tisztelettel megõrizzük és ápoljuk.
Kölcsey Ferencnek, a himnusz költõjének gondolataival szeretnék elbúcsúzni
Tõled Kedves Laci:
"Minden pálya dicsõ, ha belõle hazádra
derül fény".
A te pályád is ilyen volt! Isten Veled!
Nyugodjál békében!
Dr. Mihovics István barátod és tisztelõd
(Elhangzott Kuczogi László temetésén
október hó 22-én)
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A Balaton: a megújuló természeti értékek tárháza
Hozzátehetnénk azt a rövid fél mondatot, hogy "még ma is". Mindamellett, hogy
sokan sokféleképpen tesznek azért, hogy
ez még hosszú idõn keresztül így is maradhasson, fontosnak érzem, hogy a vészharangot folyamatosan kongásban tartsuk. Nem a sötétlátás, inkább a figyelemfelhívó, javító szándék húzatja a harangkötelet.
A Balaton elsõsorban egy évrõl-évre
megújulni képes természeti rendszer.
Mindent, amit teszünk, tervezünk vele
kapcsolatban ennek a gondolatnak szükségszerûen alá kell vetni.
A tó a természeti értékek kifogyhatatlan tárháza is, a Kárpát-medence egyik
legnagyobb kiterjedésû vizes élõhelye. A
vízhatás alatt álló természetközeli állapotot megõrzõ élõhelyek világszerte veszélyeztetettek. Területük egyre csökken,
elsõsorban az emberiség környezet-átalakító tevékenységének hatására. Kialakítanak ugyan új vízhatás alatt álló területeket, azonban ezek korántsem tekinthetõk élõhelynek. Csak egy részük lép az
élõhellyé válás rögös útjára, ehhez azonban hosszú idõ kell. A megszûnõ, leromló
állapotúak sajnos a legtöbb esetben nem
pótolhatóak. A balatoni vizes élõhelyek is
egyedülállóak. Mindebbõl ebben a szerkezetben, ilyen tájléptékkel nekünk is
csak egy van. A Balaton nádasai országosan, de európai viszonylatban is kiemelkedõ értéket képviselnek. A balatoni nádasok sem önmagukban léteznek, hanem
egy bonyolult természeti egység meghatározó részeiként. A mikroszkópikus méretû állatok és növények elválaszthatatlan
közössége teremti meg a nagy számú, magasabb rendû növény- és állatfaj életfeltételeit. Több olyan védett/fokozottan védett madárfaj él a tó nádasaiban, melyek
máshol nem, vagy csak korlátozottan találják meg életfeltételeiket. Védelmük
nem képzelhetõ el élõhelyük teljes védelme nélkül. A nádasokban élõ madarak
fajgazdagsága és egyedszáma a figyelmes
szemlélõ számára folyamatosan jelzi a nádas élõhelyek állapotának változását is.
Ezek állapotára a természetes folyamatok mellett már évszázadok óta az emberi
gazdálkodás okozta változások is hatással
vannak. Az itt élõ fajok többségérõl elmondható, hogy életciklusuk során egyértelmûen kötõdnek a nádasokhoz, ezért
nagy hangsúlyt kell fektetni az élõhelyek
védelmére, mert ez biztosíthatja a fajok
megõrzését is. A nádas bejárók, csónak
utak ésszerûtlenül magas száma folyamatosan fenntartja a nádas élõhelyek feldaraboltságát, zavarását. Az illegális feltöl-

Fotó: Kalmár

tések, nádirtások, a nem megfelelõ idõpontban és módszerrel végzett nádaratások mind-mind olyan emberi hatások,
amelyek hosszú távon, a még meglévõ
élõhelyek beszûküléséhez, átalakulásához
és megszûnéséhez vezethetnek.
Fészkelési idõszakban a nádasok hordozzák a tó madártani értékeit. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nyíltvíz jelentõsége kisebb lenne. Ellenkezõleg. Madarak szempontjából a nyílt víz
télen kiemelkedõen fontos az itt telelõ
vízimadár tömegek számára. Vízimadarak tízezrei találnak téli pihenõ és táplálkozó-területet a tavon. Akár 30-60.000
vadlúd is éjszakázhat telente a tó jegén.
Az õszi-téli-tavaszi madártömegek védelme indokolta a nemzetközi természetvédelmi szerzõdés, az ún. Ramsari Egyezmény ratifikálását is hazánkban, mely a
Balatont is Ramsari területté avatta. A tó
élõhelyinek, nádasainak védelmét szolgálja a védett és fokozottan védett nádas
területek kijelölése is. A Balaton természeti értékeinek megóvását az EU jogrendszer is kiemelkedõen kezeli, a tó
egésze Natura 2000 terület. Ez utóbbi a
madarak és élõhelyeik védelmén túl a Balatonban élõ garda és a balin állományok
megóvását is zászlajára tûzte. Utóbbi
azért fontos, mert európai vonatkozásban
is komoly értéket képvisel ennek a két
halfajnak tavunkban élõ mennyisége. A
közelmúlt, a jelen és a jövõ fontos feladata szintén az EU tagságból fakadóan a
Víz Keretirányelv-ként megfogalmazott
feladatcsomag. A Balaton elválaszthatatlan egységet alkot a vízpótlásának jelentõs részét adó kisebb-nagyobb vízfolyásokkal. A tó vízének minõségét és ennek
következtében ökológiai állapotát is közvetlenül befolyásolják. Ha ezek vízminõségére, medrük természeti állapotára
nem fordítunk kellõ figyelmet a Balato7

non is nehezebb lesz akár csak megõrizni
is a jelenlegi ökológiai állapotot.
A fenti kijelölések és hazánk által
önként vállalt nemzetközi kötelezettségek különbözõ szempontok szerint védik
tavunk természeti értékeit és javíthatják
hosszú távon az ökológiai állapotát. Ezek
nem jelentenek feltétlenül újabbnál újabb
korlátozásokat, sokkal inkább alapoznak
az évszázadok során kialakult természeti
viszonyok megõrzésére és hosszú távú
fenntarthatóságára. Napjainkban erre is
kötelezettséget kell vállalnia a kor emberének, korábban ez az életformán és a
természettel együttélésen keresztül magától értetõdõen természetes volt. E nélkül gyorsan, rövid távon és visszavonhatatlanul elveszíthetjük mindazt, ami az
alapja annak, amiért az emberek többsége ellátogat ide.
Természetes igénye az itt élõ embereknek, hogy használhassák mindennapi
életük során a Balaton nyújtotta javakat.
Így történt ez hosszú évszázadok során.
Nem mindegy azonban, hogy ezek az
igények milyen mértékben érintik a tavat
és az sem mindegy, hogy milyen ökológiai
állapotban éri mindez a Balatont. Ebbõl a
szempontból nagyon nagy különbség van
a jelen kor és a múlt között. Mindemellett, ha figyelmet és energiát fordítunk a
jelen kori tó ökológiai állapotának megismerésére, meg tudjuk határozni ma is
azoknak a tevékenységeknek a körét és
mértékét, amelyek beletartozhatnak a
fenntartható használat fogalmába. A
tavat védõ szakemberek fontos feladata,
hogy ezeket a látszólag vagy egymásnak
ténylegesen ellentmondó igénybevételi
módokat összeegyeztessék a tó és az itt
élõ emberek érdekében - velük együtt.
Dr. Nagy Lajos természetvédelmi területfelügyelõ Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
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Nyári hírek
Versenyek országos döntõi:
A "Jövõ útja" Természetismereti verseny Gödöllõi döntõjén Eitnerné Rózsa
Ágnes tanárnõ vezetésével a Péringer
Martina, Veress Virág, Gosztola Anett,
Szoukup Eszter összetételû csapat 4.
helyezést ért el. Veress Virág részfeladat
megoldásáért a csapat jutalmán kívül
különdíjban is részesült.
Ági néni elmondása szerint a plusz
segítõ fõként résztvevõ régi versenyzõk
kiválasztásán nagyon sok múlott a végelszámolásnál. Nálunk Gosztola Ágnes
képviselte a "régi" tagságot, de más csapatoknál voltak biológia szakos fõiskolások is. Ezen oknál fogva a csapat által
elért 4. helyezés nagyon jó eredménynek
mondható.
Eitnerné Rózsa Ágnes

Fotó: Iskola

Németh László igazgató úr vezetésével Miskolcon a Kisiskolások atlétikai
országos döntõjén 600 m-es síkfutásban
29 induló közül Kardos Gergõ 4., Papp
Dóra 8. helyezést értek el. Mindkét
versenyzõnk megyei döntõn elért eredménye alapján a bejutott versenyzõk
közül másodiknak volt rangsorolva, így
az elért eredmény pici hiányérzetet okoz.
Sajnos azonban a verseny idõpontja (15
óra) és maga a lebonyolítás (idõfutam)
rendje sem kedvezett atlétáinknak. A
verseny után értékelve a történteket fájó
szívvel mondtuk "kár, hogy nem a rangjának megfelelõen kezelték a szervezõk e
nemes vetélkedést".
Németh László

A diákok köszöntése és az elkövetkezendõ tanév feladatainak bemutatása
után, 144 fõvel (az elmúlt tanévi létszámot megtartva) kezdõdött el a tanítás.
Németh László igazgató úr Didero
szavaival kívánt sok sikert minden tanulónak a tanévhez. "Világítsd meg a tárgyakat a magad napjával, amely nem a
természet napja. Tanítványa légy a szivárványnak, ne rabszolgája."
Varga Márta

Nyári Táboraink:

Fotó: Iskola

Kéziseink az egész évben megnyert
kupákkal

Sport-, kézilabda-, tánc-, színjátszó-,
vakáció-, vitorlás táborainkban több mint
100 gyerek több mint 500 tábori napot
töltött el. A táborvezetõk (Németh
László, Kissné Hajdu Gabriella, Iván
Katalin, Pálné Rácz Rita, Blázsi Ibolya,
Török Péterné) színes programokkal, ha
az idõjárás engedte, strandolással is
bõvítve töltötték ki a hét 5 napját. A kézilabdásoknál idén is vendégtáboroztak a
tapolcai Batsányis kézis lányok. A színjátszók rögtönzött színielõadást tartottak
szüleiknek. A Vakáció tábor szinte két
tábornak megfelelõ gyermeket vonzott
programjával. A táncosok fel tudtak
készülni a nyári és õszi fellépéseikre is, s
reméljük a vitorlás táborból versenyzõk
is kerülnek majd ki. A kikapcsolódás
mellett ezek a táborok alkalmasak voltak
arra, hogy megfelelõ alapképzést nyújtsanak a következõ tanév megfelelõ szakköreihez.
Németh László

Fotó: Iskola

Elsõseink megszeppenve indulnak az
osztályba

Fotó: Iskola

Évnyitó:
Szeptember 1-én, 8 órakor bensõséges
keretek között kezdõdött meg a 2009/
2010-es tanév iskolánkban. A 11 elsõ osztályost a végzõs 8. osztály tanulói kísérték
be az ünnepségre.
8

Aktuális hírek:
Az Iskolaszék és a Révfülöpi Horgászegyesület jóvoltából iskolánk udvarán
több százezer Ft értékben kialakításra
került egy kerti tó, mely körül nagy
szeretettel sétálnak iskolánk tanulói.

Fotó: Iskola

Kerti tó az iskola udvarán

Kíváncsiskodva lesik, mikor bújnak elõ a
betelepített színes halacskák. A tó szökõkútja vízesésében gyakran keresgetik a
fénytörés csodájából adódó szivárványt.
Reméljük a tó és a mellette elhelyezkedõ
madárkeltetõk után folyamatosan és
rövid idõn belül alakul ki az elképzelt
ÖKO-SAROK, ami nagy segítség lesz iskolánk környezeti, természeti értékvédõ
tevékenységéhez.
Az idei tanévtõl 2 új óraadót köszönthetünk tantestületünkben, Piri Katalin
helyett a kémia tantárgyat 7-8. osztályosoknak Birkásné Dózsa Gabriella, míg
5-8. osztályban az ének tantárgyat, továbbá énekkari foglalkozást Szõkéné
Nyizsnyánszky Nóra tanárnõk tartanak.
A számítástechnikát továbbra is Gõcze
Zoltán, míg a néptáncoktatást szintén a
tavalyi tanévnek megfelelõen Tarjányi
Sándor tartja.
Varga Márta

ISKOLAI HÍREK
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Szeptember-Októberi hírek

Fotó: Iskola

A szeptemberrel együtt a szüret idõszaka is beköszöntött.
Iskolánk tanulói közül a pom-pom és a
néptánccsoport színesítette a települések
szüreti forgatagát. A szombat délutáni rendezvények vidám hangulatú felvonulásokkal indultak, ahol a falvak apraja-nagyja
részt vett a szüreti mulatságokon. Szeptember 19-én Szentbékkálla-Mindszentkálla, 26-án Kõvágóörs, október 3-án Ábrahámhegy, 10-én Balatonrendes látta vendégül táncos lábú diákjainkat. Köszönjük a
gyerekeknek és a szülõknek, a rendezvényeken való részvételt!
DÖK

Fotó: Iskola

Iskolánk tanulói a tanulás mellett papír és gesztenyegyûjtésben is részt vettek.
Szeptember utolsó hetében több tonna
papírt sikerült összegyûjteni a Diákönkormányzat szervezésében. A hatalmas
konténert három napig töltögették a
gyerekek, míg a mérlegelésnél kiderült,
hogy a 8 tonnát is túlléptük. Az elsõ helyen a 6., a másodikon a 8., a harmadikon
pedig a 4. osztály végzett.
Szintén a diákönkormányzat szervezésében zajlott az idei gesztenyegyûjtés.
Kihasználva az októberi szép idõt, 9-én a
camping területén lehullott vadgesztenyét szedték össze iskolánk tanulói. Csapatokra osztva szorgalmasan gyûjtötték a
legkisebbektõl a legnagyobbakig. A kellemes idõben közel 1870 kg gesztenyét sikerült összeszedni.
DÖK

A Kistérségi Társulás tanulmányi versenysorozatának keretében október 15-én
került sor a 7-8. osztályosok részére szervezett Olimiatörténeti Vetélkedõre a Tamási Áron Mûvelõdési Központban.
Iskolánkból Antal Vanda, Dobai
Dominika, Szepesvári Alexandra, Nagy
Boglárka, Papp Dóra tanulók neveztek
be. A verseny elõtt egy héttel egy sporttörténettel kapcsolatos elõadáson vehettek részt, ahol Dr. Nádori László profeszszor Úr az olimpiák történetérõl mesélt a
szorgalmasan jegyzetelõ diákoknak, akik
utána még egy héten át bõvíthették az ott
megszerezett ismereteiket.
A verseny egyik védnöke, Szalay
Gyöngyi vívónõ is a zsûri tagjai közt
figyelhette az ügyes diákokat, akiknek a
kérdések néha nehéznek bizonyultak. A
verseny eredménye a késõbbiekben kerül
nyilvánosságra, ünnepélyes díjátadás
november 7-én, a vetélkedõ színhelyén
lesz. Felk. tanár: Miklósné Szabó Erzsébet
A legjobbak között
Iskolánk 7. osztályos tanulója, Veres
Ágost a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett mezõgazdasági növényekrõl szóló pályázatára
küldte el "Mióta karalábé a karalábé?" c.
meséjét. (A mesét a következõ számban
olvashatják.)
A több ezer beérkezõ mû közül Ágostét
a három legjobb közé sorolták be. A mesékkel a minisztérium megnyerte az EU
legjobb környezetvédelmi kampányának
járó díját. A "Nálatok nõnek-e még égig
érõ paszulyok?" címmel meghirdetett pályázaton az EU tagállamai vehettek részt
különbözõ környezetvédelmi témájú
kampányokkal. A döntõt szeptember végén tartották, ahol Magyarország pályamûvei Belgiumot, Franciaországot, Litvániát, Svédországot és Nagy-Britannia
pályázati anyagát elõzte meg.
Iskola
9

A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola által szervezett 1956-os
Emlékfutóversenyen iskolánk 14 tanulója
vett részt.
A 4 korcsoportban induló diákok 5 érmet szereztek, ezen kívül csoportban, pontozásos rendszerben a házigazdák mögött a
második helyen végeztek. Az 1-2. osztályosok közül (500 m) Vella Dániel elsõ, Németh Bence második, 5-6. osztályosoknál
(1000m) Pálmai Diána elsõ, 7-8. osztályosoknál pedig (1956 m) lányok közül Papp
Dóra harmadik, fiúknál Kardos Gergõ a
második helyezést érte el. A csoportot
kísérõ Varga Márta a felnõtt kategóriában
(1956m) második helyezést ért el.
A kistérség valamennyi iskoláját érintõ
emlékfutó versenyen részt vevõ tanulóink
az összesített tanulmányi versenyhez szép
eredménnyel járultak hozzá. Varga Márta

Fotó: Iskola

Természetbarát
szakkör kirándulása
Iskolánk természetbarát szakkörösei
szeptember 28-án, hétfõn megtekintették
a tapolcai Rendezvénycsarnokban az
Egzotikus díszmadár kiállítást.
A hatalmas Rendezvénycsarnok, mint
egy kis paradicsom, úgy volt berendezve
sok-sok növénnyel, így szinte alig tûnt fel,
hogy kalitkák és röpdék rácsai mögött
vannak a szép madarak. A világbajnoki
érmes madarakon kívül beszélõ papagájok is voltak. Köszöntésünkre örömmel
hallottuk a "szia", Hello" válaszokat, de
további kérdéseinkre legfeljebb egy "Nem
érdekel"-re méltatott bennünket a kakadu. A nyíló tavirózsák között úszkáló
teknõsök, a szép vízinövények szintén elnyerték tetszésünket. Az állatsimogatóban angóranyulak, gidák, a berendezett
erdõ lombjai és aljnövényzete között pedig emlõsök, madarak voltak megtekinthetõk. A kiállítás végén a vitrinben elhelyezett serlegek és érmek méltatták a
kiállító munkáját, érdemeit.
DÖK
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INTERJÚ

Török Péter

Fülöpi találkozások
Vannak emberek, akik az általuk végzett
tevékenységet mindaddig formálják, amíg
az tökéletessé nem válik. Szalay Árpád ahogy legtöbben ismerjük "a taxis Árpi" -,
egy ilyen ember településünkön. Telefonon beszélgettünk, hogy is alakult az
élete.
- Révfülöpön mindenki tudja, hogy életed
jelentõs része az autókhoz kötõdik. Honnan az autók iránti nagy szerelem, a versenyzés és az autóvillamossági szakma?
- Édesapám lovakkal foglalkozó ember
volt, ennek ellenére engem kizárólag
olyan dolgok érdekeltek, amelyeknek
kerekük van és gurulnak. Így már korán
szerelmese voltam a motorozásnak, nagy
túrákon vettem részt. A motor, majd
késõbb az autó elengedhetetlen része lett
az életemnek, az ezzel kapcsolatos mûszaki dolgok a legapróbb részletekig érdekeltek. Így lettem autóversenyzõ is.
- Milyen eredményeid voltak versenyzõként, egyáltalán, hogy nézett ki a csapatod?
- 1978-tól versenyeztem többféle típussal is. A legjobb eredményemet Papp
Istvánnal értem el egy tuningolt Wartburggal 1981-ben. Több versenyen is a
dobogón álltunk. 1981-ben a Magyar Bajnokságon második helyezést, majd egy
évvel késõbb nemzetközi versenyen kategóriánkban elsõ helyezést értünk el.
Eredményeinknek köszönhetõen 1983ban Európa bajnokságon indulhattunk a
magyar csapat színeiben.
- Ez szépen hangzik! De közben Révfülöp
útjain is fel - fel tûntél. Mikortól, hogy lettél
taxis?
- A taxizás ötlete is onnan jött, hogy
szerettem volna összekötni a hobbymat az
üzlettel. Így ez a szakma kézenfekvõ volt.
- Az üzleti része hogy alakult?
- Az elsõ öt évben folyamatosan fejlõdött. Ez az idõszak 1989-ig egybeesett a
német turizmus fellendülésével. Nagyon
sok hazai és nemzetközi fuvarom volt,
fõleg Németországba. Sajnos mostanra

odáig jutott ez a vállalkozásom, hogy a
további kötelezõ beruházások miatt nem
lehet gazdaságosan üzemeltetni, így be
kell fejeznem a taxizást.
- Sajnálni fogjuk. De mint tudjuk, van
más is, ami hasonlóképpen érdekel. Belépett az életedbe a számítástechnika. Mesélj
errõl valamit!
- Fiammal, Zsoltival szinte egy idõben
kezdtünk el érdeklõdni a számítógépek
iránt. Tizenhárom évvel ezelõtt, mint
hobbyt tanulmányoztuk a számítástechnikát, és tíz éve üzletszerûen foglalkozunk
vele. Úgy éreztem, rengeteg lehetõség rejlik benne és emellett izgalmas is. Az autózáshoz hasonlóan errõl is mindent tudni
akartam.
- A szálláshelyek hirdetésével kapcsolatos
vállalkozásod szinte kizárólag a számítástechnikai tudásodon és jó szervezõkészségeden alapszik. Mit tartasz a legnagyobb sikernek ezen a téren?
- Legnagyobb siker? Az egész balatoni
térségbõl több ezer ügyfelünk van és a mi
szállásadatbázisunk oldalai a legnézettebbek. Az idén júliusban, egyetlen hónap
alatt négymillióan látogatták meg internetes oldalainkat. A kitartó munkához
még külön erõt ad az ügyfeleink elégedett
visszajelzései.
- Elképesztõ! Ha jól tudom, családi vállalkozásban dolgoztok. Mit jelent ez a hétköznapokban, mennyit kell ezért a sikerért
dolgozni?
- Nem ritka a napi tizenöt óra munka és
a hétvégék is ezzel telnek. Van egy helyi
alkalmazottunk is, így most már némileg
könnyebb.
- Mi jelenti számodra, számotokra a
kikapcsolódást? Szabadidõdben mit csinálsz
szívesen?
- Természetesen a régi nagy szerelem az
utazás és az autózás jelenti az igazi kikapcsolódást. Évi egy-két alkalom most már
tervezhetõ. Európát már egész jól beautóztuk, Gibraltártól a norvégiai Nordkappig. Azért vannak még terveink….

Fotó: Szalay

- Tudom, hogy szeretsz fotózni is. Ez
amolyan hobby féle, vagy csak a munkához
kell?
- Mint a legtöbb dolog az életemben,
hobby is és munka is. Szeretek fotózni és
az igényes munkához igényes fotók is kellenek. A weboldalak készítésénél elengedhetetlen a magas színvonalú fotók jelenléte.
- Vannak új terveid a jövõben?
- A szálláshely adatbázisunk további bõvítése egész Magyarországra kiterjedõen
és most már az Adriai-tenger, valamint
Erdély is a tervekben szerepel. Röviden
ennyi….
- Köszönöm! Izgalmas beszélgetés volt.
Szalay Árpád iskoláit Veszprémben és
Szombathelyen végezte. Villanyszerelõ
mester és autóvillamossági szerelõ. Legtöbbször taxijában ülve találkozhatunk vele
Révfülöp utcáin. Különleges érzéke a mûszaki dolgokhoz odáig jutatta, hogy ma
Magyarországon õ üzemelteti az egyik legsikeresebb internetes szálláshely adatbázist. Feleségével Ibolyával, gyermekeikkel
Zsolttal és Kingával Kacsajtosban lévõ családi házukban élnek.

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
10

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
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Válasz az olvasói levélre

Együttgondolkodás településképünk féltésében
Az elõzõ lapszámban jelent meg Makó
Jánosné "Szép üdülõ
övezetünk féltése" címû, helyi rendezési
tervvel kapcsolatos
Miklós Tamás
írása, amelyre hozzászólást kért a szerkesztõség.
A szakmai válaszadás reményében továbbítottam a rendezési terv készítõjéhez a cikket, ugyanakkor jelenlegi polgármesterként szeretnék néhány gondolatot
megfogalmazni ennek kapcsán.
Elõször is megköszönöm a cikkíró dicsérõ sorait az Ibolya és környéke kulturált környezetével kapcsolatban. Bizakodom - mivel mindent elõkészítettünk -,
hogy jövõre ennek folytatásaként elkészül a Rózsapark és a játszótér felújítása
is és ezzel tovább szépül településünk turisztikai központja.
Másodszor szeretném megnyugtatni,
hogy félelme, miszerint "Oda lesz a nyugodt nyaraló környezet!" alaptalan! Sem
én, sem a korábbi településvezetõk, képviselõk sem akarták tönkretenni, drasztikusan átalakítani az egyedülálló természeti környezetben lévõ, másfél
évszázados üdülõhelyi múltra visszatekintõ üdülõ-településünk arculatát, hangulatát. (Személyes "hitvallásomról" a Vasárnapi Hírek c. lap szeptember 27-i számában megjelent interjúban is olvashat.)
Harmadszor: el kell ismernem, hogy valós problémára tapintott cikkében! Az
elõzmények és a folyamatok bonyolultsága miatt engedje meg, hogy az újságolvasók tájékoztatása céljából röviden szóljak errõl.
A település "jövõképe" és a jogszabályok kötelezõ elõírásai megkövetelik a
helyi épített/épülõ környezet szabályozását, amelyet településrendezésnek neveznek. Az önkormányzatnak elõször az
átfogó léptékû szerkezeti tervet kell elkészíttetnie, amelyben kijelölik a község
fõbb szerkezeti elemeit (szerkezeti utak,
építési övezetek, stb.). Ezt követi a részletes szabályozási terv, amely már az ingatlanok beépíthetõségét, az adott telken
felépíthetõ (bõvíthetõ, átalakítható) épületek méretét, elhelyezkedését, a kialakítható telkek nagyságát stb. is meghatározza. A településrendezési terv készítésének részletes törvényben meghatározott eljárási rendje és menete van. Ennek
megfelelõen készíttette el az önkormányzat szakemberekkel Révfülöp nagyközség rendezési tervét is 2001-2004 között jelentõs anyagi ráfordítással. Ezeket

elfogadásuk elõtt minden esetben nyilvánosan kifüggesztették, amelyrõl több
országos napilapban és a helyi médiában
is olvasni lehetett. A lakossági észrevételek, bejelentések után a szabályozási
elõírásokat a képviselõ-testület a tervezõkkel többször megtárgyalta és az illetékes államigazgatási szervekkel leegyeztette, majd 2004 márciusában elfogadta
azt.
Az építési jogszabályok változásai és az
idõközben felmerült lakossági észrevételek miatt (36 lakossági "észrevétel",
"tiltakozás", "bejelentés" érkezett) az
önkormányzat a szabályozási tervet 20062008 között másfél millió forintnyi költséggel felülvizsgáltatta, a felvetett problémákra - néhány kivételtõl eltekintve megoldást talált. (Az elõzõ képviselõ-testület által 2006 tavaszán adott megbízás a
szerkezeti terv módosítására nem vonatkozott!)
Az egykori szõlõhegyi utak - köztük a
Petõfi Sándor utca - szélesítését, közlekedésbiztonsági, közmûfejlesztési indokok alapján már évtizedek óta tartalmazta
a község fejlesztési és szerkezeti terve.
Szükségességét senki nem vitatta, tudomásom szerint elvetésére vonatkozó bejelentés nem érkezett a hivatalba. Idén nyáron hívta fel figyelmemet egy üdülõtulajdonos e-mailben a szabályozási vonalakkal kapcsolatos problémára.
Negyedszer: Mi lesz a Petõfi utcával és
az építkezõkkel? Az biztos, ahogy Ön is
tisztelt Makó Jánosné leírja, nincs realitása - és akarat sem - az utcakép drasztikus átalakításának! A kiépített utcában
építési engedélyes építkezést az érvényes
jogszabályok betartásával lehet elkezdeni.
Sajnos nincs ideális, mindenkinek tetszõ
és hibátlan rendezési terv! De jobbítani
lehet, és az értelmetlen, irracionális részeket ki kell gyomlálni belõle. Egy döntéssel, tollvonással azonban az önkormányzat ezt nem teheti meg. Polgármesterként részletesen megismerve a
helyi problémás ügyek sokaságát, kijelenthetem, hogy a régi település szerkezeti terv
módosítása ezzel kapcsolatban is és más
ügyek kapcsán is szükségessé vált. Ezek
lebonyolítása a mai jogszabályok alapján
jó esetben 2-2,5 év, költsége több millió
forint!
Ötödször: Mi a megoldás? Révfülöp
Nagyközség településrendezési terv felülvizsgálatát már hosszabb ideje kényszerítõen szükségesnek tartom! Hosszú távú,
átgondolt, széles körben egyeztetett módon! Nem jó, ha egy szálloda, egy vitor11

láskikötõ építés, egy turisztikai beruházás vagy éppen parkoló, park vagy egy
útszélesítés kapcsán állandóan újra-és
újra vita indul a településen. Viszont jó
lenne látnunk, hogy milyen Révfülöpön
szeretnénk élni egy bõ évtized múlva,
amelyhez hatékonyabban kapcsolódhatnak önkormányzati fejlesztéseink is…
Ezért polgármesterként kezdeményezem felkért szakemberek bevonásával,
helyi lakossággal és üdülõtulajdonosokkal egyeztetett módon Révfülöp Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának
elkészítését. A koncepció alapján kidolgozott településfejlesztési program és stratégia alapján van értelme a célszerû és idõálló, a helyi település szerkezeti terv és helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosítására. A munka megkezdéséhez a
jövõ évi költségvetésben fedezetet teremtünk. Kérem, hogy településünk polgárai ne passzív figyelemmel kísérjék ezt
a folyamatot, hanem - az utólagos elégedetlenségek elkerülése végett is - legyenek aktív résztvevõi Révfülöp jövõbeni
arculatának formálásában.

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke
polgárainak és üdülõtulajdonosainak
lapja
Felelõs kiadó:
Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának megbízásából
Kalmár György
Szerkeszti:
a Szerkesztõbizottság
(Bogdán Katalin, Dianovics Béla,
Domonkos Aladárné, Kapronczai Kinga,
Kondorné Pintér Zsuzsanna,
Kovács Péter, Miklós Tamás,
Rádóczy Kálmánné, Slemmer József,
Szegi János, Török Péter, Varga Márta,
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
500 példányban
(Ingyenes kiadvány).
Lapzárta:
November 20.
Megjelenik havonta.
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A Zene Világnapja

Fotó: Pintér

Yehudi Menuhin világhírû hegedûmûvész kezdeményezésére és javaslatára az
UNESCO október 1-jét a Zene Világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben
történt, azóta a világ minden pontján
ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak.
A hegedûmûvész az alábbi szavakkal
indította útjára a kezdeményezését:
"Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk társadalmában
egyre növekvõ tudatlanság következtében. A zene azonban továbbra is módot
ad arra, hogy az emberek ma is megértsék
egymást, amikor az emberiségtõl a múlt
elõítéletei távolabb állnak, mint valaha,
de megerõsödve kerülnek elõtérbe azok

az örök értékek, amelyek mindig részét
képezték bármely nép minden mûvészi
megnyilvánulásának.
Az igazság, ami a világ minden népmûvészetében, zenei stílusában ezernyi
színben mutatkozik meg, képessé tesz
bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással. Arra szeretnék buzdítani
minden várost, falut és országot, hogy
rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen
a napon. Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádiómûsorokban szólalnának
meg régi és fõként mai mûvek, hanem
spontán megnyilvánulásként utcákon és
tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentõsebb elõadói."
2009-ben a 34. Zene Világnapjának jelmondata "Hallgass át!", amellyel zenei stílusok közt magasodó falakat igyekszenek
döntögetni és rábírni mindenkit, hogy akár
csak egy napra is, de hallgasson bele olyan
zenékbe, amelyeket máskor elkerül.
Révfülöpön 2008-ban ünnepeltük
elõször közösen ezt a napot. Az idei évben a jeles nap elõestéjén, azaz szeptember 30-án 18 órára vártunk minden
érdeklõdõt az Ordass Lajos Evangélikus
Oktatási Központba.

"Két érdekes zenei névjegy Bach muzsikájában" címmel köszöntõt és bevezetõ
elõadást tartott Hafenscher Károly lelkész, az Oktatási Központ intézményvezetõje.
Fellépõink voltak: Õszirózsa Nyugdíjas
Klub; Harsona - zongora duett a Tapolcai
Járdányi Pál Zeneiskola tanárainak elõadásában; Haga Kálmán - harsona,
Mózner Miklós - zongora; Farkas Zoltán
- klasszikus gitár, zongora; CIGIDU koncert Csurkulya József - cimbalom,
Eichinger Tibor - gitár
Köszönet mindenkinek a szép estéért!
P.Zs.

Fotó: Pintér

A megújuló révfülöpi Képek
A kitûzött idõre /október 1.-e/, megváltozott formában és szerkesztésben jelent
meg a Révfülöpi Képek XV. Évfolyam 1.
száma.
További változás, hogy nem esetlegesen
különbözõ idõpontokban jelenik meg a
jövõben, hanem rendszeresen és havonta.
Ami azonban a legfontosabb, amit az új
Fõszerkesztõ rövid információs cikkében
hangsúlyoz, hogy az Újság rendelkezésre
áll mindazok számára, akik újságcikk formában közölni akarják gondolataikat,
javaslataikat, kritikai észrevételeiket. A
kezdet tehát biztató és remélhetõ, hogy a
Révfülöpi Képekkel kapcsolatosan a múltban tapasztalt kifogások nem ismétlõdnek
meg, s valóban a révfülöpi polgárok és
üdülõtulajdonosok színvonalas és kedvelt
lapjává válik. Ebben az esetben nem lesz
szükség a korábban "ellenzéki" lapként titulált Révfülöpi Újságnak idõszakos megjelentetésére sem.
A Révfülöpi Képek finanszírozását
ugyan a Révfülöpi Önkormányzat vállalja,
de álláspontjuk szerint semmilyen formában nem kívánnak beavatkozni, vagy
korlátokat szabni szerkesztésében, a cikkek
megjelenésében, tehát a Lap teljes függetlenségét garantálják. Ezt az álláspontot

csak helyeselni lehet, s gyakorlatban történõ megvalósítása példaértékûnek lesz tekinthetõ. Az Önkormányzatnak természetesen vannak feladatai a Lap mûködésével
kapcsolatban. A legfontosabb a település
fejlesztésével és az emberek problémáival
kapcsolatban az õszinte és folyamatos tájékoztatás, ami eddig meglehetõsen hiányos
volt, s amit csak rendszeresen megjelenõ,
független újság keretében lehet és kell biztosítani.
Elöljáróban egy-két, nem csupán a példa
kedvéért említett korábbi ügy, amelyekkel
kapcsolatosan a hivatalos információk még
hiányosak:
Júniusban a Révfülöpi Újság külön száma lényegében egyetlen témával, a Semsey
major parti ingatlan fejlesztésével foglalkozott. Ismert közéleti személyek és érdekelt
szakemberek fejtették ki pro és kontra
véleményüket a vitorláskikötõ beruházás
fejlesztéssel és az Önkormányzat beruházási ajánlatkérésével kapcsolatosan. Idõközben kiderült, hogy a beruházási ajánlatkérésre érdemleges pályázat nem érkezett,
s így a Semsey major ingatlan fejlesztése továbbra is megoldatlan. Gazdasági és egyéb
hátrányai miatt ez az állapot nem fogadható el, ezért az Önkormányzatnak új és gyors
12

megoldást kell keresnie. A sok hosszadalmas vita és eredménytelen próbálkozás után, talán helyes lenne a révfülöpi polgárok
és üdülõtulajdonosok körében pályázatot
indítani a Semsey major ingatlan gazdasági
hasznosítására.
Évtizedek óta megoldatlan néhány belterületi és kertövezeti út - Kacsajtos dûlõ,
Aranyhíd utca, stb. - korszerûsítése. Szintén
elfogadhatatlan, hogy a tulajdonosok esõs
idõben gépkocsival nehezen, vagy egyáltalán ne tudják megközelíteni a lakóépítményeiket.
Néhány egyéb kérdés, csupán felsorolásszerûen, amelyekre az értékelõ információkat az Önkormányzat lenne hivatott megadni:
• A megszûnt és új vállalkozások helyzete,
• Lesz-e Révfülöpnek koncepcionális fejlesztési terve,
• Indokolt-e révfülöpiekbõl álló szakértõi
háttérbázis társadalmi kialakítása, stb.
A fenti gondolatokból is következik, hogy
a Révfülöpi Képek megújítása szükséges és
indokolt, melyhez az új Fõszerkesztõ sokban hozzájárulhat, de a siker mégis a révfülöpi polgárok és üdülõtulajdonosok érdeklõdésétõl és önzetlen közremûködésétõl,
valamint az Önkormányzat testületének
mûködési színvonalától függ. Kiss Zoltán
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Róma… béke városa

A KÉSZ Révfülöpi Csoportjának zarándoklata
Régóta készülõdtünk erre az útra. Zarándokútra az embereket a lelki megújulás, a gazdagodás vágya hajtja.
Még manapság is, amikor már nem gyalogosan, hosszú idõ, sok fáradtsággal
érhetõ el a kívánt cél. Ugyan sokszor
inkább vallási turizmusról beszélnek,
hiszen az emberek jó részt vonaton, buszon, autón utaznak. Minden út Rómába
vezet, mondja a régi közmondás. Mi is elindultunk május 18-án lelkileg, testileg
felkészülve, tiszta hajnalodó ég alatt szálltunk buszra, hogy estefelé Rómába érjünk.
Közeledtünk úti célunkhoz, Orvieto tûnt
szemünkbe, a hegyre épült város. Vezetõnk Vaspöri Andrea lelkesen magyarázott
az etruszkokról, akiknek még a latinok
megjelenése elõtt volt ez a szokásuk, hogy
a hegyeken telepedtek meg. Róma környékén több ilyen település van, pl.: Rocca
di Papa, ahol a szállásunk volt gyönyörû
kilátással az "örök városra". Elõttünk hevert a város esti fényeivel, amikor felértünk
a hegyre. Útközben tanulgattuk zarándokénekünket "Ó Róma üdvöz légy…"
Május 20. elkezdtük magunkévá tenni a
várost, az antik Rómát: Colosseumot, ahol
annyi keresztény hitvalló vére folyt, a
Forum Romanumot, majd az újabb
nevezetességeket, Trevi kút, Spanyol lépcsõ, stb. Nagyon meleg nap volt. Este vissza
a szállásunkra. Újra gyönyörködtünk az
Albanoi vulkanikus hegyek között a
krátertóban, melynek túlsó partján láthattuk a pápai nyári rezidenciát, Castel
Gandolfo fényeit. Vacsora után lent a kertben a bársonyos itáliai estében énekeltünk.
Szálltak, szóltak a magyar szépdalok egy
kis hazai süti és borocska mellett. A további estéken is jó énekes társaság voltunk
együtt.
A pápai kihallgatás napja következett.
Igyekeztünk, el ne késsünk, nagy tömeg
volt már, s a nap is erõsen égetett. XVI.
Benedek pápa beszéde után anyanyelvükön köszöntötte a zarándokokat, így Rév-

fülöpöt is megemlítette. A kihallgatás után
a Vatikáni Múzeumot látogattuk meg. Elámultunk az évszázadok alatt összegyûjtött
mérhetetlen gazdagságon. Bele lehet szédülni. Az antik világ mûvészeti kincseitõl
kezdve korunkig rengeteg emlék rejtõzik
ott. Bementünk a Szent Péter Bazilikába is
s a már kiürült téren át, elsétáltunk jól
elfáradva az Angyalvárhoz, ahova filmforgatás miatt már nem tudtunk bemenni.
Este volt, pihenni tértünk kedves szállásunkra.
"Szent Pál…te légy a nemzetek tanítómestere"…
A harmadik római napunk sûrû napnak
ígérkezett. Reggel a Bazilika altemplomában a Magyar kápolnában szentmisén
vettünk részt, amelyet a velünk lévõ
Csimazia Sándor plébánosunk mutatott be.
Csoportunk ezután kétfelé szakadt, voltak
akik az Angyalvárral ismerkedtek, mások
pedig a Bazilika kupolájáról megnézték
Róma panorámáját. A Falakon Kívüli
Szent Pál Bazilika volt a következõ
állomás. Szent Pál születésének 2000. éve
lévén Szent Pál-év volt, itt is rengeteg
zarándokkal találkoztunk. Majd a Lateráni
Bazilika, Mária Maggiore Bazilika, közben
még a Kallixtus katakombában is járt a csoportunk. Zsongott a fejünk a sok látott,
hallott dologtól, holott már búcsúzkodtunk
Rómától. A következõ napot Tivoliban
töltöttük. Láttuk a csodálatos hegyoldali
kertet, hallgattuk a szökõkutak csobogását,
amelyeket Liszt Ferenc a Villad' Este
szökõkútjai kompozíciójában, a zongora
billentyûjén örökített meg. Magyar szívünket melengetette az õ emléktáblájának látványa az d' Este palota árkádos udvarán.
Majd hazafelé vettük utunkat. Mire hazaértünk hajnalodott újra, a dunántúli szelíd
tájban sekély köd ült a völgyekben, mi
pedig fáradtan, de lélekben, látottakban
gazdagodva értünk haza. Hála Istennek
Mindezért!
Kristó Judit

Rockterápia
Igazi rock zenétõl lesz hangos november 7-én (szombaton) 18 órától a Tóparti
Galéria.
A múlt évben indított rendezvénysorozat elsõként a rock zene világában
történõ kalandozásokkal folytatja a nyári
idõszakra megszakított programját.

Fotó: P.Zs.

A Zenei Klub ötletgazdája, Kovács
Péter Pepi újra jó zenékkel, interjúkkal,
koncertfilmekkel várja a rock zene kedvelõit.
A teljesség igénye nélkül néhány az
elõadók közül:
Creedance Clearwater Revival, Uriah
Heep, Whitesnake, Scorpions, Jimi
Hendrix, Deep Purple, Roger Waters,
Gary Moore.
A mûsort természetesen érdekességek,
aktualitások fogják színesíteni: megemlékezés Cseh Tamásról, a Berlini Fal
lebontásának 20. évfordulójáról és Les
Paul jazz gitárosról.
P.Zs.

A NapSzem Egyesület november 6-án,
pénteken 18 órától tartja szokásos havi
ötletbörzéjét a Tóparti Galériában.
Várjuk a tagokat, a csatlakozni kívánókat, valamint mindazokat, akik segíteni kívánják Egyesületünk munkáját.
Szeretnénk a "Mindenki karácsonyához"
kapcsolódóan adománygyûjtõ akciót szervezni a helyi egyesületekkel és civil szervezetekkel együttmûködve, melyhez várjuk településünk lakóinak kreatív ötleteit
is mind az adományfelajánlásokkal, mind
az adományozottakkal kapcsolatban.
Kapcsolatfelvételi lehetõség:
Kondorné Pintér Zsuzsa
Tel.: 06-30-2162-597
E-mail: kondorne@canet.hu

Fotó: Dr. Pintér
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KÖZÉLET

1956-os forradalom és szabadságharc
A forradalom és szabadságharc 1956.
okt. 23-án kezdõdött a budapesti diákok
békés tüntetésével, és a fegyveres felkelõk
ellenállásának a felmorzsolásával fejezõdött be nov. 10-11-én.
A többször átalakult kormányt mindvégig Nagy Imre, a kommunista csúcsvezetõk
egyetlen õszintén reformelkötelezett tagja
irányította. A fegyveres felkelõk, akik az
okt. 23-án, majd a nov. 4. után ismét
támadó szovjet csapatokkal szemben felvették a harcot, elsõsorban fiatal munkások voltak. Egységes ideológiával sem a
harcosok, sem a tüntetések résztvevõi nem
rendelkeztek. Kommunisták és antikommunisták egyaránt akadtak közöttük. A
nemzeti függetlenség visszaszerzése és a
diktatúra lerombolása mindazonáltal mindegyik csoport céljai között szerepelt. A
tüntetések és a harcok számos áldozatot
követeltek. Összesen mintegy két és félezer személy veszítette el életét. A bukást
követõ megtorlások során mintegy 22 ezer
embert ítéltek börtönbüntetésre, és 229-et
halálra. A kivégzettek között volt Nagy
Imre is. Mintegy 200 ezren külföldre menekültek.
"Mi a börtönben négy évig gyõztesnek
éreztük magunkat."
(Részlet a Közgazdasági Egyetemen
2001. november 6-án készült interjúból.
A hallgatók kérdéseire Göncz Árpád válaszolt)
-Amikor meghallotta, hogy az ítélet szerint
élete végéig börtönben kell senyvednie, tényleg nem gyûlölte õket?
- Az az este életem legboldogabb estéje
volt, több mint másfél év után elõször tudtam úgy elaludni, hogy nem világított a
szemembe kétszázas lámpa, nem rugdosták a vasajtót félóránként végig az egész
folyosón. Mert valaki behúzta a kezét álmában a takaró alá. Tudtam, hogy életben
maradok. …Abban a tudatban, hogy egy
kelet-európai "életfogyt" az általában öt és
fél, hat és fél évig tart. Ez pontosan bejött
nálam is. Lehet, hogy Amerikában hoszszabb ideig tart, nálunk ennyi évre van az
"életfogyt" hitelesítve. Ennyi idõ alatt
szokott megváltozni egy-egy rendszer.
- Elképzelhetõnek tartja -e, és amennyiben
igen, mikor, hogy két nemzeti ünnepünk
március 15-e és október 23-a ne csak
kimosolyognivaló píárt jelentsen egyes politikusoknak, hanem egységesen és büszkén
tudjunk emlékezni a két forradalom valamennyi igazi hõsére?
- Gyerekek, tenyérjós nem vagyok, '56ról nagyon szívesen beszélek, de hogy amit
kérdeztek, az mikor fog megvalósulni, nem

tudnám megmondani. 1848 vitái, Kossuth
és Széchenyi korántsem eszmei, hanem
alkati különbsége, Görgey és Kossuth
ellentétei ma már a hétköznapi embernek
nem sokat számítanak. De sok minden
elevenen él 1848 követelésrendszerébõl.
És sok abból is, amit ideje volt megvalósítania….. Nyilvánvaló, hogy '56 hosszabb
ideig aludt, mint 1848, mert nem követte
19 év múlva kiegyezés. Ma tudunk csak
beszélni róla. Ha végiggondoljuk a forradalom követeléseit, vannak közöttük
olyanok, amelyek elavultak vagy kényelmetlenné váltak, de vannak olyanok is,
amelyek korszerûsíthetõk, vagy nagyon is
idõszerûek. A nemzeti sajátosságok érvényesítése és a társadalmi szolidaritás követelése viszont ma is idõszerû. Ezek olyan
követelések, vagyishogy követelmények,
amelyeknek a korral együtt kell változniuk,
és összecsengenek a korszerû szerkezetû
társadalom igényével. Az az érzésem, hogy
1956 legmaradandóbb értékeit ma nem is
az akkori követelésekben kell keresnünk,
mert azok javarészt elavultak, hanem az a
magatartásforma a példamutató és mindenkorra érvényes, amely a társadalmi
együttérzést és a közös érdekérvényesítést
helyezte középpontba. Az, hogy a diktatúra elviselhetetlen és igazságtalan, a
nyomorúságot tovább fokozni, az embert a
magyarságában végletekig megalázni nem
lehet, egyesítette a társadalmat, a nemzetet, párttagokat és "reakciósokat", az
ország egészét. A társadalom fellázadt, és
gyõzött is. Az megint más kérdés, hogy a
forradalmat odavetették martalékul a
szovjeteknek. A világ e fölött érzett rossz
lelkiismerete mutatkozott meg abban,
hogy az 56-os menekültek mindenütt
boldogultak a világban, mert akkor õket
mindenütt befogadták.
- Véleménye szerint nem vált a nemzet
megint - legalább egy pillanatra - egységessé
1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén?
De, mindenképpen. Azt hiszem, újkori
történelmünk legnagyobb napja volt ez, és
még most is mindig megdobban mindenki
szíve, aki csak emlékezik rá. Sajnálok mindenkit, aki azt a napot nem élhette át.
Döbbenetes volt, mikor Mécs Imre felszólította a jelenlévõket, hogy fogják meg
egymás kezét, és háromszázezer ember
keze fonódott össze. Ezek jelképes pillanatok voltak. És meg kell mondanom, aki ott
megszólalt, az mind zokogott. Ott ültünk
egymás mellett, és bõgtünk, mint a gyerekek, mert az egész hihetetlen volt. Egyszerre volt a megvilágosodás és a lezárás
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pillanata. A megvilágosodásé, hogy egyek
vagyunk, és a lezárásé, mert a tömeg úgy
viselkedett a temetõben, ahogy viselkedett.
A történelmi pillanat nagyszerûségén és
különlegességén túl, nekem is újat hozott
ez a nap. Életemben elõször éltem meg,
hogy amikor megszólaltam, háromszázezer emberrel néztem szembe. Elõtte két
nappal, amikor megállapodtunk a temetés
körülményeirõl, sajtótájékoztatót tartottunk, és elõtte négyen, a miniszterelnöktõl
jöttünkben - köztünk volt Vásárhelyi
Miklós is - beültünk valahova harapni
valamit. Ahogy ültünk ott, odajött hozzánk
egy égõ szemû nõ, és azt mondta nekem:
"megölték az apámat, megölték a férjemet, ha holnap vér fog folyni, akkor az
Isten verje meg magukat, az Isten verje
meg magukat, az Isten verje meg
magukat!" Hát, nekem végigfutott a hátamon a hideg, mert hiába számított az
ember rá, hogy nem fog vér folyni, senki
sem tudta, hogy pontosan mi lesz, és ez az
asszony egy pillanatra engem is elbizonytalanított. A szertartást megelõzõen az
egész városban - az ünnepélyességen túl terjengett valami bizonytalanság is. A
boltokban felvásárolták a kenyeret. A
rendõrkapitány is, akit szerettünk volna
rábeszélni, hogy a temetõ rendjét
rendõrökkel biztosítsa, azzal utasította el
kérésünket: "hogyne, majd odaengedem a
rendõreimet, hogy agyonverjék õket?"
Nem is volt ott rendõr, más egyenruhás
sem, de a gyászolók emberek még a gyepet
sem taposták le. Mégis: reszketett a levegõ
körülöttünk, és ezt elfelejteni sose fogom.
Településünkön is ünnepi megemlékezést tartottunk az 53. évforduló alkalmából.
A Tóparti Galériában köszöntõ beszédet
mondott Miklós Tamás polgármester.

Fotó: Pandur

Antal Vanda szavalata után a Dallamvilág
Musical Csoport ünnepi mûsora következett "Aki magyar velünk tart ma" címmel.

A nagy sikerû elõadást követõen A Nap
utcai fiúk (magyar filmdráma, rendezte
Szomjas György) került vetítésre.
Köszönet mindenkinek, aki velünk együtt
emlékezett!
P.Zs.
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A Londoni Olimpiára készülnek
Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentõ és Korcsolyázó Egyesület

Pályázatok
A "Tél örömei" - rajzpályázat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
és a NapSzem Kulturális Egyesület rajzpályázatot hirdet a "Tél örömei" címmel.
Pályázni a telet, a havat, a tél bármely
örömét, szépségét bemutató alkotással
lehet. A pályamunkák tetszõleges technikával, max. A3-as méretben készülhetnek.
A benyújtás helye, határideje:
Tourinform Iroda, december 10.

Esszé a Szeretetrõl irodalmi pályázat
Fotó: Péch

Az õszi idényben versenyzõink két hazai
és több külföldi versenyen szerepeltek.
Szeptember elején, Balatonfûzfõn rendezték meg az idei utolsó ranglista versenyt, amelyen egy-egy helyezéssel elmaradtak
ugyan a várakozásoktól, de így is sikerült az
egész éves célkitûzést teljesíteni. Optimist
versenyzõink közül négyen is bekerültek a
tízfõs Magyar Válogatottba.
Laser 4.7 osztályban pedig Péch Fanni
az utolsó versenyen aratott magabiztos
gyõzelmével a bajnoki cím mellé a ranglista elsõséget is megszerezte.

Fanniról szól az a hír is, hogy hajóosztályt váltott és társával Héjj Eszterrel 420as hajóosztályban versenyeznek tovább. A
hazai és külföldi edzõtáborok biztató sikerei nagy lendületet adnak a csapatnak. Erre szükség is lesz, hiszen nem titkolt cél a
2012-es londoni olimpián történõ részvétel
esetleges kiharcolása. A lányok csapata a
"Wind Dance Team" komoly média munkát is folytat, melyben településünket is jobban megismerheti a vitorlássportban, szponzorációban érintettek köre. További információk a lányokról: www.winddance.hu
Török Péter

Reggel hat
Reggel 6 óra van. Még nem kellene felkelnem, épp ezért esik jól kiugrani az ágyból. Mert nem kell, én akarom. Még mindenki alszik. Pontosabban a korán kelõk
már elmentek dolgozni, a "normális" idõbeosztás szerint élõk pedig kiélvezik a hûvös hajnal utolsó perceit, mielõtt nekiindulnának a napnak. Egy óra múlva már
nem lesz ilyen csend. Az álmos gyerekeket
iskolába, óvodába készítik a gondos szülõk,
a kutyák csaholva örülnek, ahogy meglátják gazdájukat, a szomszédok elindulnak "a
Zsuzsihoz kenyérér és tejér".
Felkelek. Még sötét van. Felöltözöm, és
mezítláb kilopózom a lakásból. A lépcsõ alján felhúzom a tornacipõt, és biciklire ülök.
Elindulok lefelé a dombon. Csókolom! köszönök illedelmesen, de a sapka alatt
senki nem ismer meg, és értetlenkedve
néznek. Már hidegek a reggelek, de azért
jól esik a friss levegõ. Letekerek a focipályáig, "leparkolok" a kispad elé, és futni
kezdek. Csak rovom a köröket egymás
után. Már nics olyan nagy forgalom a
Halász utcában, mint nyáron. Az Európa
sétány térkövét csak a horgászok szétpakolt felszerelése és a sárguló levelek szí-

nesítik. Jól esik a futás. Aztán amikor épp
feladnám, meglátom Mártit, aki éppúgy,
mint hónapokkal, évekkel ezelõtt, a szokásos útvonalán kocog. Szívesen üdvözölném,
de nem akarom zavarni, meg aztán levegõm sincs nagyon felesleges beszédre.
Eszembe jut, hogy nem egy nagy hátrány a
bõrlégzés. Na nem állandóan, csak úgy opcionális kiegészítésként, amikor a tüdõ
kapacitása már nem elég. Futás után, nyújtás közben a Balatonban gyönyörködöm.
Szeretem ezt a látványt. Szeretek itt élni.
Szeretek révfülöpi lenni. Aztán irány haza.
Dolgozni, pénzt keresni, csekkeket fizetni,
bankszámla-egyenleget lekérdezni, vásárolni, megtakarítani, tûrni, megalkudni,
kompromisszumokat kötni, álmokat feladni vagy legalábbis módosítani... Pedig nemrég még balerina akartam lenni, meg
énekesnõ és filmsztár. Elképzeltem, ahogy
nagy dolgokat viszek véghez, és nevem hallatára mindenki felkapja a fejét. Nem is
olyan jó felnõttnek lenni - gondolom egy
fáradt nap végén. Aztán a következõ nap új
energiával tölt fel, és alig várom, hogy ismét utamra induljak.
Bódis Ágnes
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
és a NapSzem Kulturális Egyesület irodalmi pályázatot hirdet "Esszé a Szeretetrõl" címmel. Pályázni minden a
szeretethez kapcsolódó írásmûvel lehet.
A pályamunka min. 2 gépelt oldal.
(Indokolt esetben kézzel írott anyagot is
elfogadunk)
"A szeretet lényegét a legtöbb ember
abban látja, hogy õt szeretik és nem abban, hogy õ képes a szeretetre.
(Erich Fromm: A szeretet mûvészete)
Gondolatébresztõnek:
- Szeretem valamiért a különbözõ évszakokat, a barátaimat, a zenét, a
verseket, a kedvenc állatomat, a Balatont,
a Karácsonyt … stb.
A benyújtás helye, határideje:
Tourinform Iroda, december 10.

Karácsonyi díszbe, fénybe
öltöztetett otthonok
Az idei évben is keressük a legszebb
karácsonyi díszbe, fénybe öltöztetett
házat!
A karácsonyi dekorációkat zsûri értékeli a házigazdával elõre egyeztetett idõpontban.
Nevezni december 10-ig lehet a Könyvtárban.
Mindhárom pályázat eredményhirdetésére, díjátadására december 23-án, a
"Mindenki Karácsonya" rendezvényének
délutánján kerül sor.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb
információ Kondorné Pintér Zsuzsa
mûvelõdésszervezõtõl kérhetõ a 0630/471-461-4-es telefonszámon.
P.ZS.
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Mindenki Karácsonya
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
szervezésében az idei évben már "hagyományõrzõ" szándékkal kerül megrendezésre
a II. Mindenki karácsonya településünkön.
A gyakorlati megvalósítás a NapSzem
Kulturális Egyesület aktív támogatásával
történik, melyhez kérjük a településen
mûködõ civil szervezetek és egyesületek
segítõ támogatását, együttmûködését, valamint minden család, minden településünkön élõ Polgár közremûködését.
Közös karácsonyi ünneplésre várunk tehát mindenkit december 23-án, szerdán a
Könyvtár elõtti térre és a Tóparti Galériába,
ahol délelõtt gyermekprogramok (játszóház,
mesefilmek), a délután folyamán pedig vidám, zenés kulturális programok, közös
éneklés, gyertyagyújtás teszi majd emlékezetessé az ünnepet.

MEGHÍVÓ

Várjuk mindazok jelentkezését, akik fellépõként bármilyen produkcióval szeretnék
színesíteni a programot, legyen az tánc,
ének, hangszeres zene, szavalat stb.
Örülnénk, ha közös, családi produkciókkal is megtisztelnék rendezvényünket!
Délután lesz az eredményhirdetése "A tél
örömei" címmel meghirdetett rajzpályázatnak, az "Esszé a szeretetrõl" címû irodalmi
pályázatnak, valamint a Karácsonyi fénybe
öltöztetett otthonok versengésének is.
A rendezvényhez kapcsolódóan kérjük,
ha valaki az ismeretségi körén belül tud egy
kivágásra váró fenyõfáról, keresse az Önkormányzatot, nagy segítség lenne!
Kérdéseikkel, javaslataikkal, fellépési
szándékukkal keressék Kondorné Pintér
Zsuzsa mûvelõdésszervezõt a 06-30/471461-4-es telefonszámon!

Kirándulás a Káli-medencében
Kissé hûvös, ám kiváló kiránduló idõben
az Õszirózsa Nyugdíjas Klub 17 fõs hölgykoszorúja, Szabó Lajos bácsival megerõsítve vágott neki a Káli-medencének.
Az autóbuszos program elsõ állomása a
monoszlói Hegyestû volt. A páratlan panoráma lehetõséget nyújtott e táj regényes sokszor szomorú, de mindig újjá éledõmúltjának, természeti értékeinek bemutatására. A Kõtenger pazar köveinek meghódítása a legkisebb nehézséget sem okozta a lelkes, csupaszív csapatnak. Soha nem
feledhetõ élményt nyújtott a sokaknak komoly gondot okozó ingókõ -kézzel történõbillentése a Szentbékkálláról származó
Szekeres Kati néni jóvoltából.
A salföldi Természetvédelmi Majorban
tett látogatás után a kõvágóõrsi Kernács
ház megtekintése Némethné Csöpi néni kalauzolásával korhû bepillantást nyújtott eleink életébe. A jó hangulatú barangolás a kõvágóõrsi Mosóház megtekintésével zárult.

Csak remélni tudom, hogy környezetvédõ akcióinkban példamutató szorgalommal tevékenykedõ egyesület tagjainak kellemes kikapcsolódást, élménydús órákat
tudtunk szerezni.
A vendéglátó Gázló Egyesület nevében
ezúton is köszönöm az önkormányzati
támogatást, mely a fentiekhez hasonló
programok lebonyolítását teszi lehetõvé.
Vókó László

A Gázló Egyesület
programjai

Fotó: Vókó

Halloween az oviban

Fotó: Vókóné

Tisztelt olvasó!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre
számot tartó mondanivalója, javaslata,
kérdése van írja meg és küldje el nekünk.
Bárkitõl elfogadunk közlésre alkalmas
cikket, abban az esetben is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet.
Helyi közéleti fórumot kívánunk ily módon

A Magyar-Finn Baráti Társaság és a Gázló Környezet-és Természetvédelmi Egyesület december 5-én MIKULÁS BÁLT
rendez Révfülöpön a Tóth Vendéglõben.
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait!
Program: 19.30 kor ünnepélyes megnyitó,
svédasztalos vacsora, kitûnõ zene, értékes
tombolatárgyak. Belépõ: 3.900 Ft/fõ amely
tartalmazza a vacsora árát. (A belépõ
üdülési csekkel is fizethetõ.)
Asztalfoglalás a Tóth Vendéglõben személyesen vagy a 464-406 ill. 30-9460344 telefonon.e-mail: tothvendeglo@tothvendeglo.hu
Esetleges tombola nyeremény felajánlását
elõre is köszönjük! A tárgyakat november
25-ig lehet átadni. Információ: 30/4910074
Szeretettel várjuk, ha Ön egy kellemes
mulatságra vágyik, illetve támogatni kívánja évek óta sikeres programjainkat.
Kedves Olvasó!
Rendezvényünkön megtisztelõ jelenlétével
többek között alábbi céljainkat támogatja:
- Természeti értékeinket bemutató programok környékbeli általános iskolások
százai számára
- Rendszeresen ismétlõdõ hulladékgyûjtési
akciók
- Ördög-szikla Tanösvény megvalósítása
- Turistautak, pihenõhelyek rendbetétele
Vókó László elnök

A boszorkányok, kísértetek ünnepén a
gyerekek készítettek szebbnél-szebb töklámpákat papírból, melyek a csoportszobát
díszítik. A kertet pedig az igazi faragott
töklámpák ékesítik. A kiscsapat a mûvek
elkészítése után, a dadus nénik segítségével finom, vitaminban gazdag sütõtököt
sütött, amit nagy élvezettel el is fogyasztott.
Vókóné Bognár Ibolya vezetõ óvónõ
biztosítani a különbözõ véleményeknek. A
beküldött írásokon tartalmilag nem változtatunk, viszont a nyelvi, helyesírási 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

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.
Tegyünk a minõségi turizmusért!
November 14.
A Gázló Környezet-és Természetvédõ
Egyesület november 14-én (szombaton) a
Káli-medence turistaútjainak, tanösvényeinek tisztítását tervezi. Kérjük a programon részvételi szándékát jelezze a
30/4910074-es telefonszámon. Találkozó
de. 9 óra, Mindszentkálla Faluház. Segítségét elõre is megköszönjük - egy szerencsés aktivistánknak a Mikulás bálra
belépõvel meg is háláljuk!
"Káli-Keringõ"
November 28.
Szintén több éves túrasorozatunk õszi állomása a takarítási akciónk idõpontjához
illeszkedik. Immár 14. alkalommal ismerkedhetünk csodálatos tájunk értékeivel. Az
útvonal és az idõpont vonatkozásában idõben tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

