
Nagyon jó volt a hóban játszani, hógo-
lyóztak, szánkóztak és természetesen hó-
embereket is építettek a gyerekek. 

„Hóembernek se keze, se lába, hóem-
bernek kicsi szeme szén, lustán pislog fa-
dugó az orra, vásott kannát visel a fején”
énekelték többek között ezt a dalt is a vi-
dám ovisok.

Megérkeztek a téli vendégek a "madár-
óvodába." November végén elkezdõdött a
madarak etetése, a számukra nagyon táp-
láló napraforgó maggal, amit a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parktól kapott az óvo-
da. A gyerekek minden nap megfigyelik a
madarakat, már felismerik a cinkét, ten-
gelicet, zöldikét. Vókóné Bognár Ibolya

Révfülöpi Képek
2010. február        XX. évfolyam 2. szám

Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Végre esett a hó!

Kevés olyan révfülöpi kötõdésû polgár
van, akinek a rózsakertet vagy a parki ját-
szóteret említve ne lennének személyes
emlékei.

A legidõsebbek talán még felidézhetik
az itt mûködõ teniszpályákat, a Császtai
strand felé vezetõ árnyékot adó, platán-
fákkal övezett kavicsos sétányt. Ki ne
emlékezne a hajdani rózsakert virágtól ros-
kadozó lugasaira és aki itt élte le az életét,
az már fiatalként azokban a hajót formázó
hintákban ült, amelyet késõbb gyermekei,
mára pedig unokái is használnak.

Az idõ múlása feltartóztathatatlanul ki-
kezdte az egykor gondosan megépített ját-
szóteret, a felszerelések korrodálódtak, a
park rózsatövei elöregedtek, nagyrészt ki-
pusztultak, a dísznövény állomány jellegte-
lenné vált.

Az elmúlt két évtizedben több kísérlet
történt a település e páratlan értékének
megmentésére, de a rendelkezésre álló
erõforrások nem tettek lehetõvé egy na-
gyobb beruházás megvalósítását.

Az események 2008-ban gyorsultak fel,
miután az Új Magyarország Vidék-fej-
lesztési Program keretében lehetõség kí-
nálkozott az Európai Vidékfejlesztési
Alapból, falu megújítás fejlesztésére
irányuló pályázat benyújtására. Még az év
végére elkészültek tervek, majd ezek után
a támogatási kérelem is benyújtásra került.
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal döntése alapján a megközelítõleg
50 millió Ft összköltségû projekt, 39,2 mil-
lió Ft összegû támogatásban részesült. 

Folytatás a 3. oldalon...

Egy álom 
valósággá válik!

– Az idei évben megkezdõdik a
rózsakert és a játszótér felújítása –

Közmeghallgatás
Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testü-

lete január 25-én megtartotta idei elsõ
közmeghallgatását, amelyen a képviselõk
és a hivatalból megjelentek mellett szemé-
lyesen csak néhány érdeklõdõ vett részt. A
helyi televízió élõ adásban közvetítette az
eseményt, ennek köszönhetõen több kér-
dés érkezett telefonon is, amelyek döntõ
többségére azonnal válaszoltak az illetéke-
sek. A felvetett gondok között elsõsorban
a köztisztaság és a közlekedés megoldandó
kérdései szerepeltek. Részletes beszá-
molót a második oldalon olvashatnak.   Ky

Eszti néni emlékére
– Felvirágoztatta a könyvtárat –

Révfülöp Nagyközség Könyvtárának törté-
netét szakirányú tanulmányaim befejezésé-
hez közeledvén volt szerencsém feldolgozni.

Összefoglaló munkám célja volt, hogy a
lassan 50 éves múltra visszatekintõ intéz-
mény fellelhetõ dokumentumai alapján és
ismeretében a könyvtár múltjáról, jelené-
rõl és jövõbeni lehetõségeirõl átfogó, rend-
szerezett és jól áttekinthetõ képet adjak
minden érdeklõdõ laikus, és a könyvtár
mûködését szívén viselõ ember számára.

A rendelkezéseimre álló iratanyagok
kronológiai összeállításánál és elemzésé-
nél, majd összegzésénél nem kerülhette el
figyelmemet Szabó Gézáné munkássága,
aki a könyvtár életében fontos és megha-
tározó szerepet töltött be. 

1965-tõl látta el a révfülöpi községi
könyvtár könyvtárosi munkakörét, kezdet-
ben részfoglalkozású, majd 1981-tõl
fõfoglalkozású alkalmazottként. Munká-
jának köszönhetõen alakult ki a könyvtár
mai struktúrája, számottevõen gyarapo-
dott állománya, s vált a helyi kulturális kö-
zélet nélkülözhetetlen részévé. 

Folytatás a 4. oldalon...

Fotó: Vókóné

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár
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I./1. Eredményeink 2009-ben
Településszépítés
• Faültetés (park, Szigeti strand), közterü-

letek gallyazása, virágládák elhelyezése a
fõút mellett. 

• Önkormányzati településüzemeltetési cso-
port új helyre költöztetése.

• "Szép a kertem" helyi kertépítõ, szépítõ
pályázat.

• Önkormányzati utak tavaszi seprése, utak,
járdák kátyúzása. (1.8 millió Ft)

• Információs térkép és táblarendszer
felújítása, kiegészítése. (1,7 millió Ft)

Közösségépítés - munkahelyteremtés
• Internetes véleménykérõ szavazások

bezetetése. 
• Nyilvános polgármesteri fogadóórák.
• Révfülöp Jövõjéért Eszmecsere és

Találkozó megszervezése.
• Új hagyományteremtõ rendezvénysoroza-

tok indítása. (Magyar Kultúra Napja,
Révfülöpi Vincellér és Bor Napok, Magyar
Dal Napja.)

• Révfülöpi Képek helyi lap újraindítása,
havonkénti kiadása.

• Új strandi gondnoki munkahelyek
létesítése.

• Közterület felügyelõ mellett 2 településõr
munkába állítása. 

• Közfoglalkoztatás keretében 14 fõ 8-9 havi
foglalkoztatása.

• Probió közmunka foglalkoztatás keretében
3 fõ 6 havi foglalkoztatása.

• Közhasznú foglalkoztatás 2 fõ 3 havi fog-
lalkoztatása.

• Helyi vállalkozóknak pályázati úton
megrendelés (Pincekiállítás, Fûnyírás,
Strandfelújítás, Temetõi mosdó stb.)

Életminõség javítása 
• Lakossági szûrõvizsgálatok. (Január, Ápri-

lis, Június, Július, November - Vércukor,
vérnyomásmérés, csontritkulás, kolesz-
terin, szemészeti vizsgálat, Hõ kamerás
betegségkutatás (térítéses), Tüdõszûrés)

• Révfülöpi Szociális Szolgálat megalakítása.
• Helyi felsõoktatási ösztöndíj alapítása,

Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj
helyi támogatása.

Turisztikai fejlesztések, támogatások
• Révfülöp Kártya szolgáltatási kör bõvítése.
• Turisztikai Eszmecserék helyi vál-

lalkozókkal, civil szervezetekkel.
• Révfülöp-Káli-medence önálló részvétel a

Nemzetközi Turisztikai Vásár, Utazási
Kiállításon.

• Mentõ katamarán beszerzése, hínár vízi
kaszálása. (0,8 millió Ft)

• Strandi ivóvíz vezetékek és zuhanyozók
felújítása. (0,8 millió Ft)

• Millenniumi Kilátó járószint felújítása. (0,4
millió Ft)

Beruházások - fejlesztések
• Ivóvíz gerinchálózat felújítása az Ecséri, az

Óvoda, a Sellõ és a Szilva utcákban. (DRV-
30 millió Ft)

• Vasúti gyalogos átjáró felújítása. (MÁV-3-4
millió Ft)

• Ivóvíz gerinchálózat kiépítése a Szõlõ
utcában. (Magánerõs)

• Közvilágítási hálózat bõvítése az Ecséri, a

Rügy, az Ibolya, a Hajnal és a Sellõ utcák-
ban. (1.8 millió Ft)

• Fogászati röntgengép beszerzése. (2 millió
Ft)

• Temetõi illemhely és mosdó kialakítása.
(2,5 millió Ft)

• Szigeti strandi játszótér felújítása. (3,6 mil-
lió Ft)

• Szõlészeti-borászati pincekiállítás létre-
hozása. (4 millió Ft)

• Szepezdi utca aszfaltozása, táblázása. (7,4
millió Ft)

• Tavasz utcai felszíni csapadékvíz elvezetõ
megépítése. (9,9 millió Ft)

• ÉDÁSZ épület megvásárlása. (37,5 millió)
Pályázatok
• Az év folyamán önkormányzatunk 15

pályázatot nyújtott be, amelyekkel közel 49
millió forint támogatást nyert beruházásai-
hoz és fejlesztéseihez.

Díjak, elismerések
• Legkedveltebb Balatoni üdülõhely

Közönség díj (Napló)
• Tiszta Virágos Veszprém megyéért.

Kategória II. díj
• Az országos és megyei sajtóban a Napló, a

Hévíz, a Magyar Hírlap és Vasárnapi Hírek
cikkei.
Legfõbb eredményünk, hogy intézménye-

ink - Általános Iskola, Óvoda, Szociális Szol-
gálat, Tourinform Iroda, Könyvtár, Galéria,
Múzeum, Közmûvelõdés, Polgármesteri Hi-
vatal - eredményes mûködését, fejlesztését
gond nélkül biztosítani tudtuk az év folya-
mán, munkahelyet nem szüntettünk meg,
dolgozóink munkavégzését jutalommal is-
mertük el! Elõzetes gazdálkodási adatok
2009. évi költségvetés bevétele kb. 499 millió
Ft. Ebbõl: beruházás, felhalmozás kb. 85 mil-
lió Ft 2009. évi pénzmaradvány: kb.   22 mil-
lió Ft
II. 2010 évi költségvetés és önkormányzat ter-
vei, fõ célkitûzései
2010. évi költségvetés terv 
A 2010. évi költségvetés bevétele/kiadása:
kb. 510 millió Ft.
(Állami megszorító intézkedések miatt: kb.
27-28 millió Ft elvonás éri önkormányza-
tunkat.) A 2010. évi költségvetés mûködési
hiánnyal nem számol.
A 2010. évi költségvetésben 27 millió Ft
fejlesztési hitel felvételét tervezzük. (Csak
nyertes EU pályázat esetén!)
2010. évi fõ célkitûzéseink, terveink
Köztisztaság településrendezettség növelése
• Önkormányzati géppark fejlesztése. (fû-

nyíró, portalanító adapter beszerzése, stb.)
• Közmunkaprogram kiterjesztése. (22 fõ +

3 fõ Probió Balatoni közh. m.)
• A közvilágítás bõvítés folytatása, (II. ütem)

energiatakarékosabbá tétele.
• Halász utca felújítás I. ütem.
• Teherkikötõ partfal-sétány tervezése.
Beruházások - fejlesztések (folyamatban lévõ)
• Császtai strand fõépület felújítása. (4-5

millió Ft)
• Rózsakert park és parki játszótér felújítása.

(48 millió Ft)
• Szigeti strand önerõs és közösségi

fejlesztése. (5 millió Ft)

• 2 db Szelektív hulladékgyûjtõ sziget elké-
szítése. (Május 31-ig.)

Sikeres (folyamatban lévõ) pályázat esetén
induló beruházások fejlesztések 
• Császtai szabadidõ-, sport-, és fürdõkert

fejlesztés. (99 millió Ft 2010-re áthúzó-dó)
• Integrált Közösségi Szolgáltató Tér

felújítása, belsõ átalakítása. (67 millió Ft -
2010-re áthúzódó)

• Kilátóhoz vezetõ út felújítása, kiépítése.
(5,4 millió Ft)

• Zöldhulladék lakossági komposztálása.
(kb. 8 millió Ft)

Tervezett beruházások fejlesztések, szolgáltatások
• Magánszálláshely és településismertetõ

prospektusok kiadása.
• Kulturális Agora/sétány kialakítása a volt

Fülöp-kert telephely-Könyvtár-Múzeum-
Galéria térségében.

• Révfülöp települési fejlesztési koncepció
felülvizsgálata, közös elkészítése.

• Ifjúsági Vitorlásközpont tervezése, stb.
Önkormányzati erõfeszítések partnereinknél
• CBA üzlet bõvítése, fejlesztése. (Tárgyalás

alatt.)
• Humán Jövõ 2000 Kft. (Kikötõ) jövõbeni

sorsa. (Tárgyalás alatt.)
• Vasútállomás felújítás, információs rendsz-

erfejlesztés. (Tárgyalás alatt.)
Szemléletváltás - önkormányzás!
Elõrelátó tervezés - tudatos munkavégzés

szem elõtt tartása! "a gazdagság nem a kin-
csek birtoklásából áll, hanem azok kihasz-
nálásából." (Napóleon)

Polgármesteri Önképzés - Továbbképzés
Miklós Tamás polgármester 2009 októbe-

rétõl 10 hónapos Polgármesteri Akadémia kí-
sérleti képzésen vesz részt. A norvég állam és
önkormányzati szövetség támogatásával a
budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Karán szervezett
képzésre pályázati úton 60 polgármester
nyert felvételt. (A polgármester a
Polgármester Akadémiai képzésen saját költ-
ségén és szabadsága terhére vesz részt.)

Önkormányzati tevékenységünket és
munkánkat az elmúlt esztendõben sikeresen
zártuk annak ellenére, hogy 2009-es év az
önkormányzatok, a vállalkozók és a
magánemberek számára is nehézségekkel és
negatív tendenciákkal volt terhelt. 

Köszönhetõ ez összefogásunknak, a kép-
viselõ-testület közös munkájának, amelyre az
idei 2010-es évben még inkább szükség lesz!

Közmeghallgatás
– Miklós Tamás rövidített polgármesteri tájékoztatója –

Fotó: Kalmár
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Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap, a vidéki örökség megõrzése támo-
gatási címen pályázatot nyújtottunk be a rév-
fülöpi kilátóhoz vezetõ lépcsõsor felújítására.
A beruházás bruttó bekerülési költsége 6,2
millió Ft, amelybõl a kért támogatás összege
4,9 millió Ft. Sikeres pályázat esetén a feljáró
út legmeredekebb részén 62 db helyi alap-
anyagú vöröshomokkõ tereplépcsõ kerülhet
kialakításra.

Pályázatot nyújtottunk be az Egészségügyi
Minisztériumhoz a Császtai strand biztonsá-
gos üzemeltetéséhez szükséges életmentõ

defibrillátor beszerzésére. Az eszköz bruttó
beszerzési költsége 550.000 Ft, amelybõl az
elnyerhetõ támogatás összege 440.000 Ft.
Sikeres projekt esetén a leendõ kezelõsze-
mélyzet szakoktatásban is részesül.

A Polgármesteri Hivatal a Hajóállomástól
keleti irányban sportolásra alkalmas jégpá-
lyát jelölt ki. A jégpálya nyitva tartása alatt
mentõfelszerelés került kihelyezésre, továbbá
õrszemélyzet biztosítja a zavartalan
sportolási lehetõséget. A kijelölt jégfelület
csak megfelelõ és biztonságos jégvastagságig
használható!                             Müller Márton

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testület 2009. december 14-i
ülésén módosította a helyi adóról szóló ren-
deletét, amely szerint 2010. január 1-tõl az
építményadó éves mértéke 700.- Ft/m2, az
állandó lakás céljára szolgáló építmények
adója 270.- Ft/m2, a telekadó évi mértéke
85.- Ft/m2, a be nem építhetõ földrészlet
esetén az adó mértéke 35.- Ft/m2. Az érin-
tett ingatlan tulajdonosok a fizetendõ adó
összegérõl határozatban kapnak értesítést.
Az idegenforgalmi adó mértéke fõszezon-
ban 380.-Ft/fõ/nap, fõszezonon kívül 280.-
Ft/fõ/nap. (Az idegenforgalmi adó fizetése
szempontjából fõszezon a június 1-tõl
augusztus 31-ig terjedõ idõszak.) 

A révfülöpi képviselõ-testület következõ ülése

Újabb önkormányzati pályázatok

Tájékoztatás

Önkormányzatunk a zöldhulladék helyi
komposztálásának elõsegítése érdekében
pályázatot kíván benyújtani, amelynek
révén mód nyílhat komposztáló ládák
ingyenes igénylésére, aprító berendezések
térítésmentes használatára.

A lakosok szándékának és hajlandóságá-
nak felmérésére Miklós Tamás polgár-
mester kérdõívet tartalmazó levélben for-
dult a révfülöpiekhez, amelynek vissza-
küldési határideje február 7.

Amennyiben nem kapott volna levelet és
kérdõívet, azt letöltheti honlapunkról
(www.revfulop.hu) és eljuttathatja a Polgár-
mesteri Hivatalba Müller Márton fõtaná-
csos részére akár személyesen, vagy postai
úton, esetleg faxon, e-mailben. 

(8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8/b. 
Fax: 06-87/463-092.
E-mail: muszak@revfulop.hu).

Komposztáljunk!

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat a fel-
sõoktatási intézményekben tanuló fiatalok
részére ösztöndíjat adományoz a vonatkozó
rendeletében meghatározott feltételek
fennállása esetén. 

A pályázat részletes kiírása 2010. február
15-ét követõen jelenik meg. A pályázat
benyújtási határideje 2010. március 11. A
pályázatokat az Oktatási, Szociális és
Kulturális Bizottság 2010. március 16-i
ülésén bírálja el. Részletesebb információ
kérhetõ személyesen vagy telefonon (563-
331) a település jegyzõjétõl. 

Pályázati felhívás
Február 15-én 14.00 óra 
(Tervezett napirendek.) 
1.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzatá-
nak 2010. évi költségvetése.
2.) Révfülöp Nagyközségi Polgármesteri
Hivatal köztisztviselõi részére kiemelt tel-
jesítménycélok megállapítása.
3.) Révfülöp Nagyközség 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása.
4.) Révfülöp Nagyközség Településfejlesztési
Koncepciójának és stratégiájának megal-
kotása. (elsõ forduló)
5.) A köztisztviselõk szociális, jóléti, kul-
turális, egészségügyi juttatásairól, valamint a
szociális és kegyeleti támogatásról szóló
12/2001. (X. 29.) Ör.sz. rendelet módosítása.
6.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása.
7.) Közbeszerzési bírálóbizottság tagjának

kijelölése.
8.) Helyi Választási Bizottság tagjának
megválasztása.
9.) A Császtai strand üzlethelyiségeinek bér-
beadására pályázat kiírása.
10.) A Szigeti strandi egyes üzlethelyi-
ségeinek bérbeadására ismételt pályázat
kiírása.
11.) A Császtai strand fogadóépület belsõ
átalakítására, felújítására adott kivitelezõi
árajánlatok elbírálása.
12.) Teherkikötõ partfal-sétány tervezési kon-
cepciója. (elsõ forduló)
13.) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében meghirdetett "Fenntarthatóbb
életmódot és fogyasztási lehetõségeket nép-
szerûsítõ, terjedésüket elõsegítõ mintapro-
jekt" (KEOP-2009-6.2.0/A) pályázaton való
önkormányzati részvétel.

Ez év januárjától megkezdõdtek a
beruházás elõkészítõ munkái, közbeszerzési
eljárás lefolytatása, mûszaki ellenõr
kijelölése, kivágásra megjelölt fák állapotfel-
mérése. Terveink szerint az építési munkák
április közepétõl indulnának meg, és véglege-
sen június végére fejezõdnének be.

A jelenlegi játszótér helyén utalva a
Balaton közelségére, elhelyezésre kerül egy 6
m x 6 m x  3,3 m nagyságú multifunkcionális
"gálya" játszóeszköz, lengõhinta, mérleghinta,
figurális tábla, új padok és szeméttartók. 

A rózsakert rekonstrukciója során a
központi belsõ részen helybeli hagyo-
mányokra támaszkodva alacsony buxus
sövénnyel övezet klasszikus rózsapark valósul
meg, megközelítõleg 1.800 db. különbözõ
fajtájú rózsatõ kiültetésével. A központi tér
négy oldalán négy pergola kap helyet. Az
utak a meglévõ nyomvonalon haladnak,
anyaguk rostált gyöngykavics, a jelenlegi ter-

mészetes alapanyagú vöröshomokkõ szegé-
lyek felújításra kerülnek. Ezeken a részeken
hagyományos, az Európa sétányhoz hasonló
öntöttvas padok, szeméttartók kerülnek kihe-
lyezésre. 

A tervezési terület déli, közvetlen Balaton
parthoz kapcsolódó része, az azt övezõ
sétaúttal élesen elhatárolódik a klasszikus
park területtõl. A füves plázs alkalmazkodik
az idõközben megváltozott idegenforgalmi
szokásokhoz, nagyszerûen szolgálja a horgá-
szok, napozni vágyók igényeit. A hajóki-
kötõhöz közeli délkeleti rész a késõbbiek
során lehetõséget biztosíthat a Czigány
Károly emlékmû méltó elhelyezésére is.

Reményeink szerint a rózsakert és játszótér
felújításával maradandó értéket teremtünk a
település számára, amely az elõzõekhez
hasonlóan hosszú évtizedekig meghatározza
a község turisztikai arculatát.   

Müller Márton

Révfülöpi Képek
Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja; Felelõs kiadó: Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának meg-
bízásából Kalmár György; Szerkeszti: a Szerkesztõbizottság (Bogdán Katalin, Dianovics Béla, Domonkos Aladárné, Kondorné
Pintér Zsuzsanna, Kovács Péter, Miklós Tamás, Rádóczy Kálmánné, Slemmer József, Szegi János, Török Péter, Varga Márta, 

Vókó 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 600 példányban (Ingyenes kiadvány) Lapzárta: február 20. Szerk. biz. ülés február 22. 17 óra; Megjelenik havonta.

Folytatás az 1. oldalról...

Megújulhat a Rózsakert
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Kondor Géza helyi vállalkozó felajánlásá-
nak köszönhetõen, az általános iskola 7. és
8. osztályos fiútanulói a technikai óra
keretében megismerhették a traktor mû-
ködési elvét, majd a várva-várt gyakorlati
próbára is sor kerülhetett.

Érdeklõdõ közönségével Géza ismertette
a traktor mûködési elvét, szakszerûen
elmagyarázta a kuplung, a gázpedál hasz-
nálatát, de a legfontosabbról, a megállás
feltételeirõl sem feledkezett meg. Az
oktatás után minden gyerek kipróbálhatta a
jármûvet, Slemmer Balázs annyira belejött
a vezetésbe, hogy tolatva tette meg a
kijelölt távot. Megelégedésünkre minden
iskolás nagyon ügyes és fegyelmezett volt,
még délután is vidáman beszélgettek a

rendhagyó technika óráról. Ezúton mon-
dunk köszönetet Kondor Gézának, a KONT-
RA-WELL BT. cégvezetõjének az önzet-
len és türelmes oktatásért.

Pálné Rácz Rita technika tanár

Több okból is eredményes volt a Révfülöpi
Általános Iskolában rendezett sportnap,
melyen tanárok, szülõk, gyermekek
egyaránt részt vettek. 

Itt találkoztam a focimeccsre készülõ
Réti Tibor asztalos mesterrel
Megemlítettem, hogy a 8. osztályosokat
szívesen megismertetném a technika óra
keretein belül az asztalos szakmával. Réti
Tibor rögtön felajánlotta segítségét, az asz-
talos mûhely és munka bemutatását
Kõvágóörsön.

Zámbó György -egyik nyolcadikos tanuló
édesapja- segítségével oldottuk meg a szál-
lítást Révfülöprõl az asztalosmûhelyhez.

A mester már a kapuban várt bennünket.
Felhívta a figyelmet a mûhelyben történõ
baleseti veszélyekre. Ezután az épületben
körbevezetett és bemutatta a gépeket, és a
rajtuk való munkát is. Láttunk elemekbõl
ajtót összeilleszteni, és gyönyörködhettünk
a már elkészített munkadarabokban. A
fafaragás rejtelmeit is megismerhettük,
melyet ki is próbálhattak a gyerekek.
Kardos Gergõ és Egyed Ádám elsõként állt

neki a munkának. Az elkészített virág-
mintás tölgyfát büszkén nézegették vala-
mennyien.

Búcsúzóul a mestertõl még faanyagot is
kaptunk. Felajánlotta további segítségét,
együttmûködését a Révfülöpi Általános
Iskolával.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani Réti Tibornak, hogy megismertette a
pályaválasztás elõtt álló fiatalokat az aszta-
los mesterség szépségeivel és ezzel segít-
séget nyújtott ebben a nehéz döntésben.

Pálné Rácz Rita

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Mûvészetoktatási intézményben tanuló di-
ákok munkáiból rendeztünk kiállítást ja-
nuár 22-én. 

Évek óta azt a hagyományt folytatjuk,
hogy a kiállítás megnyitóját színesíti a zenét
tanuló iskolásaink koncertje. Ezen a
délutánon is tanúi lehettünk annak, hogy a
sok egyéb elfoglaltság mellett a képzõ - és
zenemûvészet is fontos szerepet tölt be
iskolánk életében. Gosztola Anett, Antal
Vanda, Kiss Ágnes, Molnár Lúcia, Veress
Jónás, Török Teodóra, Miklós Zsófia,
Dalmai Lilla, Sifkovits Anna, Dobai
Dominika bizonyította, hogy mennyi tehet-
séges diák tanul iskolánkban. Köszönet a
felkészítésért Óriás Imrénének és Szõkéné
Nyizsnyánszki Nórának, akik segítségével
felcsendültek a gyönyörû szép dalok, Szabó
Zsuzsannának és Baranyai Zoltánnénak,
akik nélkül nem gyönyörködhetnénk a
képzõmûvészeti alkotásokban. 

Kissné Hajdu Gabriella
DÖK vezetõ

Szín-Vonal kiállítás

Ismerkedés a kistraktorral

Lehet, hogy asztalos leszek?

A Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány második alkalommal hirdette
meg a 2009/2010-es tanévben angol és
német nyelvbõl Nyelvi és Országismereti
Versenyét. 

Angol nyelvbõl Szegi Mátyás 5. o., Gosztola
Anett, Epres Virág, Szoukup Eszter , Szegi
Vince, Vodenyák Alexa 6. o., Tóth Tímea,
Kiss Katalin 7. o., Kondor Lilla, Székely
Ádám, Szilágyi Alex és Veress Jónás 8. o. ta-
nulók vettek részt a versenyen.

Német nyelvbõl Dobai Dominika és Nagy
Boglárka 7. o., Molnár Lúcia, Molnár Niko-
letta, Kiss Ágnes, Kardos Klaudia és Slem-

mer Balázs 8. o. tanulók indultak a versenyen.
Kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak: An-

gol nyelvbõl: Szegi Mátyás megyei V.;
Vodenyák Alexa megyei X.; Kondor Lilla
megyei XIII. helyezést értek el.

Német nyelvbõl: Molnár Lúcia 8. o. megyei
III. (országos 19.); Dobai Dominika 7. o.
megyei II., (országos 36.); Kiss Ágnes 8. o.
megyei VIII. (országos 37.) helyezést szerez-
ték meg. 

Diákjainknak gratulálunk szorgalmas
munkájukhoz és szép teljesítményükhöz.

Felkészítõ tanárok: Angol nyelv: Petõ
Mária Német nyelv: Török Péterné

Nyelvi sikerek országos versenyen

Fotó: Iskola 

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Eszti néni emlékére
Nevéhez fûzõdik többek között a könyvtár

szerkezeti és szolgáltatási kereteinek megter-
vezése, kiépítése, színvonalas és segítõkész
mûködtetése, valamint emellett a - könyvter-
jesztés híján - könyvértékesítés, csoportos
rendezvények, kézmûves és egyéb foglalkozá-
sok szervezése és lebonyolítása is. 

Jelentõs érdemei vannak a gyermekek és
fiatalok olvasóvá nevelésében, a könyvtár-
használati órák, író-olvasó találkozók, könyv-
tárhasználati versenyek, vetélkedõk meg-
valósításában, lebonyolításában.

Irodalomterjesztõi elhivatottsága, könyv-
szeretete, a település lakóiért vállalt áldozat-
kész és felelõsségteljes, munkaidõn túl is vég-
zett tevékenysége véleményem szerint jelen-
tõs mértékben hozzájárult községünk szelle-
mi arculatának kiteljesedéséhez, értékeinek
gyarapításához. Mezriczky Anna

Folytatás az 1. oldalról...
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Január 8-án a Tapolcai Batsányi Általános
Iskola, a Badacsonytomai Tatay Sándor
Általános Iskola ellenfeleként szerepelt
iskolánk leány kézilabda csapata a Tapolcai
Városi Rendezvénycsarnokban rendezett
hagyományos Kistérségi Kézilabda Kupán.

A harmadszor megrendezésre kerülõ
versenyen immár második alkalommal nem
talált legyõzõre iskolánk csapata, így az elsõ
helyért járó kupa mellé egy évig ismét mi
õrizzük a vándorserleget. A torna legjobb
kapusa Szepesvári Alexandra, gólkirálya
Papp Dóra lett.

Január 13-án Balatonfüreden került
megrendezésre az ADIDAS Kupa Kézi-
labda Megyei döntõje. A 13 éves korosztály-

ban indított csapatunk részt vett a 14 évesek
korosztályának bajnokságában is. Mindhá-
rom ellenfelünket Éles Kézisuli SE (13) 29:1,
Veszprémi Simonyi Ált. Isk. (14) 19:4, Ba-
latonfüred Eötvös (14) 18:2 fölényesen le-
gyõzve szereztük meg mindkét korosztály
bajnoki címét.         

A versenyeken résztvevõ tanulók névsora:
Szepesvári Alexandra, Antal Vanda, Molnár
Lúcia, Molnár Nikoletta, Kiss Ágnes, Meleg
Bettina, Takó Tünde, Papp Dóra, Siffer
Klaudia, Dobai Dominika, Sárvári Barbara,
Nagy Boglárka, Orbán Laura, Szilágyi
Patrícia, Pálmai Diána, Péringer Martina,
Koncz Brigitta, Hajba Mirjam, Veress Virág

Felkészítõ tanár: Németh László

A szivacskézilabda ADIDAS bajnokság me-
gyei döntõjének elsõ fordulóját rendezték
január 27-én Veszprémben.

A megyei döntõn iskolánk mindkét ko-
rosztályban (2000,2001-es születésûek) kép-
viselte magát. A versenyen iskolánkon kívül
két veszprémi iskola, a Padányi Bíró Márton
Katolikus Iskola, a Deák Ferenc Általános
iskola, valamint a pápai Kilián DSE, és a
Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Is-
kola csapatai vettek részt. Küzdelmes mér-
kõzéseken csapataink megállták helyüket,

bár egyedüli községi iskolaként nagyon nehéz
versenyezni a jóval nagyobb tanulólétszámú
városi iskolákkal. A megyei döntõ visszavágó-
ja január 31-én, vasárnap került megrende-
zésre a révfülöpi Általános Iskolában, melyen
Miklós Tamás Polgármester Úr köszöntötte a
megjelent  csapatokat. Remek hangulatban
zajlott a második forduló is, ahol színvonalas
mérkõzések követték egymást. Iskolánk csa-
patai jobban és eredményesebben játszottak
mint az elsõ fordulóban, bizonyítja ezt, hogy
sikerült a veszprémi Deák Iskolát és a pápai
csapatot is legyõzni. A végsõ gyõzelmet
mindkét korcsoportban a veszprémi Padányi
Bíró Márton Katolikus Iskola szerezte meg,
iskolánk mindkét csapata a negyedik helyen
végzett. A csapat tagjai: U8: György Anna,
Piros Laura, Sarkanti Virág, Sárvári Nóra,
Nagy Barbara, Sebõ Eszter (kapus)

U9: Bódis Barbara, Kovács Cintia, Kovács
Rebeka, Szabó Friderika, Viszt Vivien, Ré-
dey Roxana (kapus)

Felkészítõ tanár: Eitner József

Január 16-án, szombaton reggel 9 órakor
közös bemelegítéssel kezdõdött az iskolai
sportnap. 

A lelkes szülõk és gyermekeik sorversenyen
mérhették össze tudásukat, majd az asztalite-
nisz, kézilabda, futball, röplabda, darts sport-
ágakban is jeleskedhettek az indulók. A sport-
nap keretén belül lehetõség nyílt vérnyomás-,
vércukorszint-, koleszterinmérésre is Mauer
Tamásné egészségfejlesztõ, és Zsifkovics Szil-
via helyi védõnõ jóvoltából. Molnár András a
Tapolca Városi Rendõrkapitányság fõhadna-
gya Drogbemutatót, és kiselõadást tartott a
forgalomban lévõ kábítószerekrõl, annak
káros hatásairól.

A Magyar Vöröskereszt ezen a napon tartot-
ta a már szokásos véradását, ahol a lakosság,
és a jelen lévõ szülõk közül közel 30-an adták
vérüket, hogy másoknak segíthessenek ezzel.

A sportoló családok az elvesztett energiáik
pótlására a büfében egészséges ételeket fo-
gyaszthattak (almát, tökmagolajos káposztát,
sajtkrémet, paprikakrémet, körözöttes kenye-
ret, magvas kenyereket, sajtot). Az Iskolaszék
által szervezett, immár hagyományos sportna-
pon közel 90 fõ résztvevõ tett azért, hogy ez a
napja sportosan, és vidáman teljen.    Varga Márta

Szivacskézilabda bajnokság

Családi Sport- és Egészségnap

Kézilabdás sikerek

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Olasz vizeken

Az Új év második napján az Optimist
válogatott öt tagja - köztük a RIVE ver-
senyzõje Péch Lóránt -, az olaszországi Ná-
polyba utazott, hogy egy rangos év eleji tor-
nán megmérettessék magukat. 

A Savoia Yacht Club rendezésében zajló
versenyen huszonkettõ ország százhatvanöt
versenyzõje állt rajthoz a három naposra
tervezett viadalon. Csapatunk január har-
madikán, egy nappal a verseny elõtt ér-
kezett a Vezúv lábánál elterülõ milliós
metropolisba, s mindjárt edzéssel kezdte
ottlétét. A nyáriasan meleg napsugarak
hamar jókedvre derítettek minket, s a vasár-
nap esti városi forgatag csak fokozta a fiúk
hangulatát. Még a helyszínen játszódó
Piedone filmek egy-egy jelenete is mege-
levenedett. A verseny mindhárom napján jó
szélben vitorlázhattunk, s az igazi tengeri
hullámoknak sem voltunk híján. A csapat-
ból ismét Péch Lóri szerepelt a legjobban. A
nyolc futamban nyújtott egyenletes teljesít-
ményének köszönhetõen a tizedik helyen
végzett, mely a szoros élmezõnyben nagy
örömünkre szolgált. Társai közül a balaton-
füredi Gyapjas Balázs a szintén jól hangzó
tizenkettedik helyen végzett. A díjkiosztó
ünnepség és a baráti búcsúzkodások után
összecsomagoltuk hajóinkat, vásároltunk az
útra egy szatyornyi frissen szedett manda-
rint és nekivágtunk a januárban számunkra
szokatlanul meleg (húsz fokos) campaniai
éjszakának. Török Péter

Révfülöpi Iskolai Vitorlázó
vízimentõ és Korcsolyázó Egyesület

Fotó: Török

Az óvodás gyerekek nagyon szeretnek
pihenni, szépet, jót álmodni a pályázaton
nyert új ágyakon.

Vókóné Bognár Ibolya

Új ágyak az oviban

Fotó: Vókóné
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Megértem azokat az embereket, akik azt
mondják, hogy nem akarnak foglakozni sem-
miféle politikával, nem törõdnek mással csak
a saját dolgaikkal, nem mennek el semmilyen
választásra szavazni, s egykedvûen viselik el,
vagy talán fogalmuk sincs arról, hogy mi is
zajlik körülöttük. 

Sajnos sokan vannak, esetleges indokaikat
is értem, de alapjában véve nem értek velük
egyet. A választópolgárok egyharmadával,
akik nem szavaznak, tehát nem értek egyet,
örülök viszont a korszerûen gondolkodó
konzervatív választói többség létrejöttének,
ugyanakkor semmi kifogásom a tisztességes
beállítottságú, más értékrendet valló válasz-
tópolgárokkal szemben. Sõt! Külön érde-
kességnek tartom, hogy a nem szavazó egy-
harmadnak a többsége éppen az a réteg, a-
melynek életkörülményeit a ténylegesen
szavazók által megválasztott képviselõk min-
dig igyekeznek javítani.     

A passzív egyharmad kialakulása vélemé-
nyem szerint három fõ okra vezethetõ visz-
sza: az alulképzettségre, az értelmiségi tévely-
gésekre, valamint a gátlástalan médiákra. 

Az alulképzett emberek sorsa ma elké-
pesztõen rossz. Munkanélküliség, szegény-
ség, kilátástalanság, teljes tájékozatlanság és
fokozódó visszavonultság jellemzi ezt a réte-
get, amelytõl öntudatos választás még hosszú
ideig nem várható.

Az értelmiségi tévelygések az elmúlt két
évtized csalódásainak következményei. Az
életszínvonalát megõrizni nem képes, anya-
giakban lecsúszó, megcsömörlött "félértel-
miség" tagjai passzivitásba menekülve, a
bizonytalan szavazók körébe tartoznak. . 

Az értelmiség stagnáló vagy felemelkedõ
részénél is tapasztalható bizonyos negatív
tendencia, ami abban jelentkezik, hogy elsõd-
leges célnak csupán saját egzisztenciájuk
megõrzését tekintik, s nem igen hajlandóak

az értelmiségtõl egyébként elvárható szellemi
segítségnyújtásra, közremûködésre a közér-
dekû problémák megoldásában. Az értelmi-
ség egy részének politikai zavarodottságára
vezethetõ vissza, fõképpen a települési önkor-
mányzatoknál a "független" státusz kialaku-
lása is. Véleményem szerint ugyan sokféle
függetlenség képzelhetõ el, de általános poli-
tikai függetlenség nem létezik sem a válasz-
tópolgárok, sem a választott, közfunkciót
betöltõ polgárok körében. A függetlenségnek
csak konkrét dologban, egyedi esetekben van
értelme. A politikai függetlenség mögött
jórészt pontosan valamilyen idõlegesen eltit-
kolni szándékozott politikai kötõdés áll, ami
rögtön elõjön, ha az érdekek úgy kívánják.  

Bizonyos médiák erkölcsromboló, a nem-
zet létét és a történelmi egyházak tekintélyét
aláásó propaganda tevékenységének, a tár-
sadalomra nézve választási szempontból a
kettõs hatását emelném ki. Az egyik hatás az
emberek kiábrándultsága mindenbõl, a vá-
lasztásokból is, a másik, ami a meglepõbb,
hogy véleményem szerint, ezek a médiák túl-
lõve a célon, gátlástalan tevékenységükkel
rádöbbentették a választópolgárokat a kiala-
kuló helyzet veszélyeire, amelyre válaszul
eddig elképzelhetetlen nemzeti összefogás
kezd kialakulni. Ez az összefogás a 2010. évi
választásokon fog realizálódni olyan formá-
ban, hogy a hatalomra jutó kormány a szük-
séges intézkedéseket a társadalom nagy több-
ségének támogatásával teheti meg.   

Mi a helyzet itt Révfülöpön? A kérdést egy
szóval is el lehetne intézni: csend!  Eszmefut-
tatásomat mégis azzal kezdeném, hogy az
országos helyzet vetülete "kicsiben" általában
mindig megtalálható a településeken. Rév-
fülöpön szintén, de hozzátenném, mivel az
adottságok és körülmények relatíve jobbak, a
helyzet is jobb, de még jobb lehetne. Rév-
fülöpön az átlagnál mindig magasabb szokott
lenni a választásokon résztvevõk aránya, ami
valószínûleg azzal függ össze, mint kiemelt
üdülõhely kisebb az a réteg, amely a rossz
körülmények miatt visszavonulva, nem megy
el a választásokra.  Úgy gondolom, hogy a kö-
vetkezõ választási idõszakban a helyzet ebbõl
a szempontból is tovább fog javulni.

Az elõzõ bekezdésben a csend jellemzést
elsõsorban a Révfülöpi értelmiség helyzetére
értettem. Egy-két civil szervezeti vezetõ,
képviselõ és révfülöpi polgár esetenkénti,
tiszteletreméltó közszereplésén kívül, ugyanis
úgy tûnik, mintha Révfülöpnek nem is lenne
értelmisége. Ezt támasztja alá a Révfülöpi
Képek korábbi egy évtizedes kínlódása, a
közmeghallgatások részvétlensége, az üdülõ-
tulajdonosok nehezen oldódó kirekesz-
tettsége, a helyiek (fõleg fiatalok) elvándor-
lása, stb. Révfülöpön a kultúrélet kifejezetten
jól mûködik, de az értelmiség konstruktív
közremûködése a helyi gazdaságpolitika
alakításában, a településfejlesztés idõszerû és

koncepcionális kérdéseinek konzultációjában
és megoldásában hiányzik. A választásokat
követõ helyzet remélhetõen inspirálni fogja
az értelmiséget, hogy jobban megtalálja he-
lyét Révfülöp életében.

A cikkemnek "Gátlástalan médiák" címét
egyébként a következõkkel indokolom: a
megtévesztõ, a választásokra is negatívan
ható gazdaságpolitikai és társadalompolitikai
híradásokkal, az erkölcsöt semmibe vevõ tv
mûsorokkal és az otromba reklámpropa-
gandával.

A Révfülöpi Villa Filip televízió ter-
mészetesen nem egy gátlástalan média, de
mûködésének nincs különösebb hatása a
településen. Az érdektelen információk ál-
landó ismétlése, az évenkénti 7-8, nézõk
számára alig-alig érthetõ testületi ülés, a két,
idõközben lényegét vesztett közmeghallgatás
közvetítése, és bizonyos hetenkénti ismétlé-
sek, tulajdonképpen már régóta nem indo-
kolják fenntartását.   

A helyi televízió mûködésének jelen for-
mában, véleményem szerint semmi értelme
nincs, felesleges. Olyan televízióra persze len-
ne igény, amely a polgárokat érdeklõ aktuális
témákkal foglalkozik és mûsoraival némileg
próbálná ellensúlyozni a kereskedelmi tv
csatornák elképesztõen silány mûsorszínvo-
nalát, esetleg az egész Káli medencére kiter-
jedõen. A Villa Filip TV-rõl tehát dönteni
kellene, vagy megszüntetni, vagy inkább meg-
újítani.                 

Konklúzió és javaslat. 
Írásomban bizonyos összefüggések felvá-

zolásával azt a célt kívánom elérni, hogy a
révfülöpiek akceptálják a 2010-es választások
kiemelt jelentõségét, s tegyenek meg min-
dent, ami a magyar választópolgároktól a si-
keres választás érdekében elvárható. Soha
vissza nem térõ alkalom, amely döntõen
fordíthatja jó irányba az országnak, váro-
sainak és településeinek fejlõdését, valamint
állampolgárainak életkörülményeit. A várha-
tó választási siker teljességéhez hozzátar-
tozik, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül
megszûnjön a gazdasági és hatalmi körök
kártékony, pénzéhes tevékenysége, az egyre
inkább elhatalmasodó korrupció, továbbá az
emberek, a családok létbizonytalansága és a
munkanélküliségtõl való félelem. 

A magam részérõl azt javasolom, hogy a
siker érdekében a révfülöpi választók a parla-
menti és az önkormányzati választásokon
egyaránt, a balatoni települések között a leg-
magasabb szavazási részvételi arányt tûzzék
ki célul, továbbá, hogy a tényeket és a tapasz-
talataikat mérlegelve, felelõsséggel döntsék
el, hogy kik érdemlik meg bizalmukat és kik
képviseljék érdekeiket országos szinten és a
településen. Ez a kiindulás alapja annak,
hogy a következõ négyéves ciklusban
Révfülöp kimozduljon jelenlegi álló
helyzetébõl.                                               KZ

Kiss Zoltán: Gátlástalan médiák

Fotó: Kiss
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Bocsássák meg, kedves olvasók, hogy nekrológgal terheljük Önöket és
nézzék el óhatatlan elfogultságunkat is, mert a búcsúztatott könyv-
táros - az édesanyánk.

Hivatását követõ, könyvtáros gyermekeiként búcsúzunk tõle fáj-
dalommal - különbözõ gyûjteményekben, eltérõ feladatkörökben és
más képesítésekkel, de ugyanazzal a szakmai és emberi örökséggel
gazdagon köszönünk el gondviselõ édesanyánktól és igazi emberi pél-
daképünktõl, aki önfejlõdésre és tanulásra ösztönzött bennünket. Ami
bennük ma jó és igaz, annak õ vetette meg az alapjait.

1936. december 17-én született Kiskunhalason, a balotaszállási
tanyavilágban gazdálkodó földmûves házaspár, Batiz Benedek és
Gáspár Margit gyermekeként. Három testvére volt: nõvére Margit,
Imre bátyja és Jolán húga. Mint minden tanyasi gyermek, korán
megismerkedett a munkával, sokat segített a családi gazdaság hétköz-
napjaiban. Gyermekévei a világháború megpróbáltatásai közt is
boldogan teltek: családjában szeretetet és összetartást, szorgalmat és
kötelességtudatot, Istenbe vetett hitet élt meg. Az általános iskola
elvégzése után is a birtokok mûvelésében és a jószágok gondozásában
segített. Bár nagyon szeretett volna tovább tanulni, a család szükség-
letei akkor ezt nem tették lehetõvé. 1957-ben ismerkedett meg a
korábban Bácsalmáson katonáskodó, kõvágóörsi születésû Szabó
Géza MÁV-alkalmazottal, akivel 1958 februárjában Kiskunhalason
kötöttek házasságot, majd esküvõjük után Révfülöpre költöztek.
Dolgozott a Tisza Cipõgyár révfülöpi üdülõjében és zöldség-gyümölcs
felvásárlóként a kõvágóörsi földmûves szövetkezet alkalmazásában. A
munka mellett középiskolai tanulmányokba kezdett Tapolcán, mert
addigi foglalkozásai nem elégítették ki szellemi igényeit, közösségi
ambícióit. Az 1965-ös érettségi utáni õsszel lehetõsége nyílt a
révfülöpi Községi Könyvtár részfoglalkozású könyvtárosaként dolgoz-
ni. Az állást elõbb a nyugdíjba vonuló könyvtáros, majd a tanácselnök
ajánlotta figyelmébe, amivel olyan hivatásra talált, melyre mindig
vágyott: segíteni másoknak abban, hogy szabad akaratukból közelebb
kerüljenek az emberi kultúra írott kincseihez. Szakterületén könyv-
tárosi asszisztensi végzettséget szerzett. 1981-tõl fõállású könyvtáros
lett, munkája - a család összetartása és támogatása mellett - egyben
élete értelmét is jelentette. Szerette a könyvtárosi munkát - ezt a
szeretetet és elhivatottságot képes volt átadni nekünk is. Nem szak-
mánk mai világában élt: nyugdíjba került, mielõtt az elsõ számítógép -
vagy egyáltalán a telefonvonal - elérte volna a közgyûjteményt, de
gyakran mondta: milyen kár, hogy errõl a változó, infokommunikációs
alapú és a web révén kitáruló könyvtárosságról lemaradt. Sokszor
gondolunk rá valamely szakmai állásfoglalásunk elõtt: édesanyánk
hogyan döntene? Nem azért, mert az egyre újabb döntési szituációk
szakmai körülményeit ismerte volna, hanem mert a Hivatást és a
Morált, a szakmai és a személyes emberi meggyõzõdést, értékrendet
sosem választotta el egymástól. Megértette velünk: a "Gazdaságos-
ság", "Hatékonyság", "Produktivitás" stb. - istenített és kizárólagos dön-
tési szemponttá emelt aranyborjaink - mellett egyenlõ helyet kell kap-
nia a döntés mérlegén az "Egyenlõség", "Méltányosság", "Empátia" és
más etikai vagy szociális súlyoknak is. Nem lehet
emberséges az a szakmai döntés, ami morálisan
helytelen - hatékony meg eredményes persze igen,
de hosszú távon végül mindig a közös és mély
emberi értékek veszteségét jelenti. A hetvenes-nyolc-
vanas évek Révfülöpjén édesanyánk mindent
megtett, hogy minél több kulturális program, rend-
szeres közösségi tevékenység színtere lehessen a
közgyûjtemény. Akkor még nem volt a településnek
kiállítóterme, az értékes honismereti gyûjtemény
méltatlan körülmények között tengõdött, a
közmûvelõdési rendezvények pedig mûvelõdési ház
hiányában alkalmi helyszíneken zajlottak. Helyet
adott az író-olvasó találkozókon és könyvtár-
használati foglalkozásokon túl a hetvenes években a
bóklászó gyerekeket összegyûjtõ diavetítéseknek,
vetélkedõknek, késõbb a Nyugdíjas Klub összejöve-
teleinek, szõnyegszövõ tanfolyamnak, játszóházak-
nak, így a könyvtár a lakosság által ismert és szíve-
sen látogatott hellyé vált.

Alaposan ismerte a gyûjteményt és a látogatók szokásait. Sokszor
emlékezetbõl tájékoztatott, ami ellent mond a referensz módszertaná-
nak szabályaival, de a könyvtárhasználók a tájékoztatás használ-
hatóságát, minõségét nézték. Saját, otthoni könyveinket épp úgy köl-
csönözte, mint a könyvtár dokumentumait és sosem mérte az idõt,
amit a munkaidõn túl a gyûjteménnyel vagy az olvasókkal tölthetett.

A könyvtárat nem csak kölcsönzõhelynek, hanem olyan társadalmi,
kulturális szintérnek tekintette, ahol gondolkodó, nyitott emberek
találhatnak egymásra és cserélhetnek szabadon nézeteket. Csendesen
és kitartóan ellenállt annak a nyomásnak, mely a könyvtárat és a
könyveket pártszolgálattá, hatalmi üzenetté kívánta alacsonyítani,
ezért nem tekintette perdöntõnek a gyarapítási ajánlásokat és olyan
gyûjteményt válogatott össze - felettesek, hatalmasságok kritikái
ellenében is -, mely támogatást nyújthatott a helyi olvasóknak a
szórakozás, ismeretterjesztés, továbbtanulás és a nyitottabb,
demokratikus gondolkodás, valamint jogaik gyakorlása terén.

Nem törölt dokumentumokat könnyû szívvel - mindig várta azt, aki
számára egy feleslegesnek tûnõ mû még fontos lehet: élmény, vigasz,
derû, segítség, iránymutatás. Nem szeretett szabadságra menni, ha
nem volt biztosítva a helyettesítése. Tõle tanultuk, hogy a könyvtár
"folyamatos üzem", megbízhatónak és elérhetõnek kell lennie, mert
mindig akad valaki, aki információra szorulhat - akkor persze még
nem pótolta semmi a könyvtár által nyújtott lehetõségeket, nem volt
internet meg e-book sem. Elkeseredett, amikor rákényszerítették a
nyolcvanas években szakmai divattá váló egységes betûrendes kataló-
gus létrehozására: óriási és értelmetlen munka volt a precíz, naprakész
szerzõi, cím szerinti és tárgyi betûrendes katalógusok összeolvasztása,
amivel egyébként a tájékoztatás se gyorsabb, se alaposabb nem lett -
viszont az átalakítás rengeteg idõt vett el a könyvtárhasználók támo-
gatásától. Mikor 1991-es nyugdíjazásakor az önkormányzat szakmai
utódot keresett, fia a fõiskolai biológia-könyvtár szakpár 7.
szemeszterének végére ért. Édesanyánk nagyon örült, hogy 26 év szol-
gálat után egyik könyvtáros gyermeke folytatja a közgyûjtemény
használóinak szolgálatát - ami családi okokból csak két évig valósulha-
tott meg. Nyugdíjasként is mindig a gyûjtemény rendelkezésére állt,
ha hívták, szeretettel támogatta a késõbbi munkatársakat.

Szellemi javakat gyûjtött, nem anyagiakat. Sosem vágyódott
tehetõsek vagy hatalmasok köreibe, többre tartotta derék és igaz
emberek elismerését. Fontosabb volt számára egy õszinte mosoly,
mint a taps, a hálás olvasó, mint a hivatalos parola. Fontosabb volt
lelki békéje és hite a Szentírás szavaiban:

Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot
értettem meg: Istennél van az erõ;
nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz
mindenkinek tettei szerint.

(Zsolt. 62, 10., 12-13.)

Édesapánkat 50 év házasság után, 2008-ban
veszítette el, ami súlyos csapást jelentett számára.
Ám mégsem költözött városra hozzánk, gyermekei-
hez, inkább vállalta az egyedüllét nehézségeit az
emlékekkel telt falusi házikóban, mely a család
melegségét jelentette számára oly sok éven át. Isten
kegyelme, hogy a súlyos betegség - agytrombózisa -
mégis szeretõ körünkben érte december 30-án, s
hogy támogathattuk legnehezebb perceiben is. A
tapolcai kórházban, 11 nappal késõbb, január 10-én
este, 73 éves korában érte a szenvedés és fájdalmak
nélküli halál.

Teste és lelke távozott, de öröksége itt gyarapodik
bennünk, tetteinkben, döntéseinkben, amivel a
magunk helyén szolgáljuk felhasználóinkat, gondoz-
zuk, fejlesztjük a gyûjteményeket, alakítjuk köny-
vtáros és emberi mivoltunkat, mely csak a szakmai
etikánál tágabb és mélyebb morális értékekkel
együtt lehet teljes.

Szabó Eszter, Szabó G. Tibor

özv. Szabó Gézáné
szül. Batiz Eszter 

nyugalmazott révfülöpi könyvtáros
(1936. december 17-2010. január 10.)

Egy falukönyvtáros nekrológja
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Révfülöpi Téli Esték - február 15-20.

Február 15. (hétfõ) 17.00 óra
"Helyzetünk és kilátásaink a mai magyar
valóságban" Elõadó: Dr. Kovács Árpád

az ÁSZ leköszönõ elnöke
Házigazda: Hafenscher Károly az

Ordass Lajos Evangélikus Oktatási
Központ vezetõje

Február 16. (kedd) 17.00 óra
"Egymásra utalva: Balaton és emberek 

a XXI. század hajnalán"
Elõadó: Dr. Nagy Lajos természetvédel-

mi területfelügyelõ Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság

Házigazda: Vókó László a Gázló
Környezet- és Természetvédõ 

Egyesület elnöke

Február 17. (szerda) 17.00 óra
"A rákbetegség és kezelése"

Elõadó: Prof. Dr. Kásler Miklós
az Országos Onkológiai Intézet 

fõigazgatója, tanszékvezetõ egyetemi
tanár, Révfülöp Díszpolgára

Házigazda: Dr. Németh Csaba
önkormányzati képviselõ

Február 18. (csütörtök) 17.00 óra
"Szent Ferenc, az imádság mestere"
Elõadó: Barsi Balázs ferences atya

Házigazda: Eitner József
önkormányzati képviselõ

Február 19. (péntek) 17.00 óra
"Földkörüli út - egyedül-  

a Carina vitorlással"
Elõadó: Méder Áron óceán- vitorlázó

Házigazda: Miklós Tamás polgármester

Február 20. (szombat) 19.00 óra
Révfülöpi Polgárok Bálja a Tóth

Vendéglõben (Belépõdíj: 5.500 Ft/fõ)
Asztalfoglalás, részletes tájékoztatás 

a Tóth Vendéglõ elérhetõségein:
Telefon/fax: 06-87-464-406

Mobil: 06-30-94-60-344
E-mail: tothvendeglo@tothvendeglo.hu

Rendezvényhez kapcsolódó program:
Február 12. (péntek) 17.00 óra

Nagyközségi Borverseny a Tóparti
Galériában (Révfülöp, Halász u. 6.)

K.P.Zs.

Chopin Zongoraest
A Veszprém Megyei Közmûvelõdési

Intézet és Révfülöp Nagyközség Önkor-
mányzata szeretettel vár mindenkit

• Február 10- én, szerdán 17 órakor
a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus

Oktatási Központban a Chopin 
évforduló alkalmából, a Barangolás 
a mûvészetekben programsorozat

keretében szervezett zenei programra.
Vendégünk: Érdi Tamás zongoramûvész

Programajánló
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a
IV. Révfülöpi Rianás forralt bor fõzõ és
farsangi sütemény sütõ versenyre, mely
február 6-án 14 órától kerül megren-
dezésre a Halász utcában.

A forralt bor fõzõ versenyre legalább két
fõs, vidám jeligével rendelkezõ csapatok
jelentkezését várjuk. A forralt borhoz az
Önkormányzat  csapatonként 5 liter bort
biztosít, a további szükséges alapanyagokat
és eszközöket a csapatoknak maguknak
kell hozniuk. Nevezési határidõ: február 4.
A farsangi sütemény sütõ versenyen mini-

mum hat adagnyi, otthon elkészített finom-
sággal  lehet indulni. Nevezési díj nincs!
További információ kérhetõ, illetve nevezés
Kondorné Pintér Zsuzsa mûvelõdésszer-
vezõnél. Tel.: +36-304-714-614 

A rendezvényünkön  "A Jó Laci Betyár"
vidám borrigmusai és nótái derítik jókedv-
re a résztvevõket és az érdeklõdõ közön-
séget. 17 órától: Csurkulya - Eichinger
Projekt Koncert a Tóparti Galériában!
Csurkulya József cimbalom, Eichinger
Tibor gitár

K.P.Zs.

Veszélyes Hulladék!
A rózsakerttõl alig tíz-húsz méterre a ná-
das szélén, a kerékpárútról is jól látha-
tóan, egy nagyméretû állattetem csont-
maradványait lehetett látni január 17-19
között.

A lerakás idõpontja valószínûleg január
17-e volt, mivel ekkor még egy kupacban
voltak a csontok. Másnap már szétterítve,
egy kb. tíz-húsz négyzetméteres területen,
valószínûleg a kóbor kutyák, vagy rókák
közremûködésének köszönhetõen. Nyil-
vánvaló, hogy ez valakinek a jogos, vagy
jogtalan tulajdona volt egykor.

Ha a törvények szerint gyûjtõhelyre ad-
ta volna le a csontmaradványokat, vagy a
tetem egészét, úgy erre harminc-, vagy
nyolcvanezer forintot kellett volna fizetni.

Végül a révfülöpi önkormányzat intéz-
kedése alapján elszállították, az adófizetõ
polgárok adóforintjából.

Talán egyszer majd fény derül a ma még
rejtélyes ügyre. Vagy soha?! D.B.

Fotósuli
Fotókészítõ tanfolyamokat és fotóverse-
nyeket szervez kezdõknek és haladóknak
2010. tavaszán Manfred Kannacher és a
NapSzem Kulturális Egyesület Révfülöpön.
A fotóversenyt érdekes feladatok és nye-
remények kísérik. További tájékoztatást a
Révfülöpi Képek következõ számában,
Révfülöp honlapján (www.revfulop.hu), a
révfülöpi Televízióban kaphatnak.

Pontosan 20 éve kerül megrendezésre min-
den év februárjában a Révfülöpi Téli Es-
ték elnevezésû rendezvénysorozatunk,
melynek egy hete során az érdeklõdõk szá-
mos témában hallhatnak elõadásokat a
téma szakértõinek tolmácsolásában. 

Hogy ízelítõül az elmúlt évek kiváló elõ-
adói közül említsünk néhányat - termé-
szetesen a teljesség igénye nélkül -, Kraj-
czár Gyula a Népszabadság fõszerkesztõ
helyettese, Korbély Barnabás a Balatoni
Nemzeti Park Geológiai, Barlangtani szak-
referense, Dr. Insperger Antal a Cholnoky
Megyei Kórház osztályvezetõ fõorvosa,
Szerencsés Károly egyetemi docens,
ELTE-BTK kandidátusa, Dr. Popper Péter
pszichológus, tanár, Dr. Tölgyesi József
tanár, Dr. Apró Dezsõ osztályvezetõ fõor-
vos, Dr. Bóka István országgyûlési kép-
viselõ, Balatonfüred város polgármestere,

Dr. Ács Anna muzeológus, Ruza József a
Magyar Úszó-szövetség fõtitkára és ven-
dége, Czene Attila olimpiai bajnok úszó.

A fenti felsorolásból is látszik, igyek-
szünk az elõadások témái között széles
közönséget érintõ kérdéseket, prob-
lémákat, érdekességeket megtárgyalni, így
minden évben egészséggel, sporttal, tör-
ténelemmel, oktatással, politikával, ter-
mészetvédelemmel, gasztronómiával, épí-
tészettel kapcsolatos, szûkebb és tágabb
környezetünket érintõ kérdések kerülnek
bemutatásra egy-egy szakértõ elõadá-
sában, majd természetesen mindig módot
és lehetõséget adunk közönségünknek kér-
déseik, véleményük megfogalmazására. 

Az elõadássorozatot minden évben a
Révfülöpi Polgárok Bálja zárja vacsorával,
kitûnõ zenével, tombolával és természete-
sen az elmaradhatatlan jó hangulattal.

Fotó: D.B.


