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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

A Napfény Kemping
különdíja

IV. Révfülöpi Rianás

Örömmel tájékoztatom Révfülöp lakosságát, hogy 2010 januárjában, Hollandiában, az utrechti Vakantiebeurs turisztikai
vásár szakmai napján a Balatontourist
Zrt. révfülöpi Napfény Kempingjét a "Family Campsite" ("Családbarát kemping")
kategóriában különdíjjal tüntették ki.
A díj alapítója az Alan Rogers nemzetközi kempingkatalógusok kiadója, aki 10
témában osztja ki évente díjait. A Napfény
Kempingnek ez már a második elismerése,
hiszen 3 évvel ezelõtt a "Welcome" ("Vendégfogadás") díjat is elnyerte. Idén 300
nemzetközi jelölt közül került ki az a 30
kemping, amelyeket a különbözõ kategóriákban díjaztak.

Fotó: Herceg

Február 6-án került megrendezésre a
IV. Révfülöpi Rianás forraltbor fõzõ és
farsangi sütemény sütõ verseny. A Halász
utcában a vidám jeligés csapatok finomabbnál finomabb fehér és vörös borból
készült forralt borokkal kínálták a közönséget, míg a sütemény sütõ verseny résztvevõi aktivitásának köszönhetõen 15 féle
finomságot lehetett megkóstolni a Tóparti Galériában.
A forralt bor fõzõ verseny eredményei:
I. helyezett: Tõtikék
II. helyezett: Allegro Borbaro
III. helyezett: Fagyállóval Feltöltve
A sütemény sütõ verseny eredményei:
I. Dányi Józsefné (Emeletes élvezet)
II. Vodenyák Szilveszterné (Citromtorta)

III. Károlyi Ferencné (Túrós szelet)
Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai tócsit sütöttek a látogatóknak, míg Cséri
László és Györe Norbert friss piritóssal és
tükörtojással vendégelte meg a résztvevõket. Az Önkormányzat jóvoltából pincepörköltet is fogyaszthattak a jelenlévõk, melyet Cövek Illés bográcsban készített el. A délután folyamán a Jó Laci
Betyár szórakoztatta a megjelenteket. Az
est zárásaként Csurkulya-Eichinger Projekt Koncert volt hallható a Tóparti
Galériában. (Csurkulya József cimbalom,
Eichinger Tibor gitár)
Ezúton is köszönet minden résztvevõnek, segítõnek és támogatónak!
K. P. Zs.

Mi kerül ezen ennyibe???
Hallottuk, sokszor elmondták, hogy hamarosan új hulladékgazdálkodási rendszer valósul meg a megyében, megszûnnek
a környezetszennyezõ régi lerakók, helyükbe újak kerülnek.
Hallottuk, de talán nem gondoltuk végig
teljes egészében, hogy ez mit is jelent.
Az Európai Unió 1999-ben fogadta el az
úgynevezett lerakó irányelvet, amely
megszabta, hogy milyen mûszaki védelemmel épített hulladéklerakók üzemeltethe-

tõek csak. Erre alapvetõen a talaj és felszín
alatti vizek védelme érdekében van szükség. Mindannyian emlékszünk a balatoni
nagy angolnapusztulásra, az algainvázióra
és a turizmus drámai csökkenésére a 80-as
évek közepén.
A bajt elsõsorban a tóba szabadon bekerülõ kommunális szennyvíz okozta, a hetvenes években épült nyaralókból mindenféle utakon jutott le a szennyezõanyag a
vízbe.
Folytatás a 3. oldalon...

Fotó: Herceg

Az elismerés elsõsorban a gyermekbarát
szolgáltatások minõségének szól. Reméljük a családdal érkezõ vendégek számára
ezzel még vonzóbbá vált a kemping.
Balogh Ildikó kempingvezetõ

Havazás Révfülöpön
– Téli örömök és kötelességek –
Csend volt Révfülöpön. Nem csak azért,
mert a porhó a zörejeket elnyelte, hanem
azért is, mert sok autós ésszerûségbõl,
vagy az utak állapota miatt lemondott a
közlekedésrõl.
A decemberi havazás örömet okozott a
gyerekeknek és a legtöbb felnõttnek, viszont rémálmokat az autósoknak.
Szánkónyomokat lehetett látni a forgalmas utakon, a kertekben megjelentek az
elsõ hóemberek piros sapkával, sállal,
seprûvel a karjukon. De nem mindenkinek
okozott a fehér pompa örömet, az utakat
le kellett takarítani, a járdákat lesöpörni. A
nagyközség alkalmazottainak és a megbízott vállalkozóknak egy kényelmetlen és
hálátlan munka a folyamatos havazás az
alacsony hõmérséklet mellett.
Folytatás a 14. oldalon...
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Pályázati felhívások
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete versenytárgyalás (nyilvános pályázati eljárás) útján bérbeadásra
meghirdeti a Révfülöp Szigeti strandon a
fogadó épületben lévõ 1. számú 25 m2
nagyságú, 3. számú 54 m2-es, 4. számú 5
m2-es nagyságú helyiségeket 10 éves idõtartamra.
A helyiségekben strandi ellátást szolgáló
vendéglátói, kereskedelmi vagy szolgáltató
tevékenység folytatható.
Irány bérleti díj: a versenytárgyaláson
kialakult bérleti díj, a legkisebb egyben

induló bérleti díj 16.000.- Ft/m2/év. A licitlépcsõ: 1000.- Ft/m2.
A pályázat beadásának határideje: 2010.
március 22-ig postai úton beérkezõ, zárt
borítékban, melyen fel kell tüntetni
"Pályázat".
A versenytárgyalás idõpontja: 2010. március 25. (Csütörtök) du. 13.00 óra.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó kiírás átvehetõ és érdeklõdni lehet a
Polgármesteri Hivatal mûszaki fõtanácsosánál (Révfülöp Villa Filip tér 8.) a
87/563-335-ös telefonszámon lehet.

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete versenytárgyalás (nyilvános pályázati eljárás) útján bérbeadásra
meghirdeti a Révfülöp Császtai strandon a
fogadó épületben lévõ felújított K-1. sz.
22,68 m2 -es, a K-2.sz. 22,68 m2 -es, a V-1.
sz. 53,84 m2 -es és a V-2. sz. 53,84 m2 -es
kereskedelmi és vendéglátó helyiségeket 5
éves idõtartamra.
A helyiségekben strandi ellátást szolgáló
kereskedelmi, vendéglátói vagy szolgáltató
tevékenység folytatható.
A legkisebb éves bérleti díj a K-1 és K-2
számú helyiségek esetén nettó 25.000.-

Ft/m2/év, a V-1 és V-2 helyiségek esetén
20.000.- Ft/m2/év.
A licitlépcsõ: 1000.- Ft/m2.
A pályázat beadásának határideje: 2010.
március 22-ig postai úton beérkezõ, zárt
borítékban, melyen fel kell tüntetni
"Pályázat".
A versenytárgyalás idõpontja: 2010. március 25. (Csütörtök) du. 14.00 óra.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó kiírás átvehetõ és érdeklõdni lehet a
Polgármesteri Hivatal mûszaki fõtanácsosánál (Révfülöp Villa Filip tér 8.) a
87/563-335-ös telefonszámon lehet.

Ösztöndíj pályázat
A felsõoktatási intézményekben tanuló
fiatalok részére nyújtható ösztöndíj támogatás odaítélése céljából Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat az alábbi pályázati
felhívást teszi közzé.
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat ösztöndíjat adományoz a felsõoktatási intézményben tanuló azon fiatalok részére, akik
az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek:
Ösztöndíjban részesülhet az a pályázó, aki
a) legalább 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezik Révfülöpön,
b) az ország bármely, államilag elismert
felsõfokú oktatási intézményén nappali
tagozaton elsõ diplomáját szerzi,
c) családjában az egy fõre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 300 %-át,
d) életkora a pályázat benyújtatásakor
nem éri el a 25. életévet.
e) a pályázónak és a vele együtt élõ tartásra köteles hozzátartozóinak az önkormányzat felé adótartozása nincs.
Nem részesíthetõ ösztöndíjban az a felsõfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató, aki az elbírálást megelõzõ félévben bármely oktatott tantárgyból elégtelen vizsgaeredménnyel zárta a
félévet.
A pályázat elbírálásakor elõnyt élvez, aki
szakterületén kutatómunkában vesz részt,

tudományos publikációval rendelkezik.
Az ösztöndíj odaítélése tanulmányi félévre
történik.
Elsõ évfolyamos hallgatók esetén ösztöndíj az elsõ évfolyam második félévétõl kerül biztosításra.
A pályázathoz mellékelni kell:
• a tanulmányok folytatását, valamint az
eredményes félévet igazoló dokumentumokat;
• jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatot, illetve azokat igazoló dokumentumokat;
• a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt
érdeklõdési területeire, illetve tanulmányi
elképzeléseire is kiterjedõ önéletrajzot.
A pályázati adatlap, valamint a hozzákapcsolódó jövedelem és vagyonnyilatkozat
nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban (emelet 208. szoba) ügyfélfogadási
idõben átvehetõk, vagy letölthetõ a település weblapjáról (www.revfulop.hu - Révfülöp portál - Önkormányzat-Rendeletek 10/2009. (VII.6.) Kt. rendelet mellékletei -)
A pályázat benyújtási határideje: 2010.
március 11-ig beérkezõleg.
A pályázatokat az Oktatási, Szociális és
Kulturális Bizottság a 2010. március 16-i
ülésén bírálja el.
Részletesebb információ a település Jegyzõjétõl (személyesen, vagy a 87/563-331
telefonszámon) kérhetõ.
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Nyilvános polgármesteri fogadóóra
Hírt hallott, amelyben nem biztos?
Véleménye van és szeretné elmondani?
Kérdezzen személyesen a polgármestertõl
egy tea mellett:
Március 10-én, szerdán 17.00 órától
Tóparti Galériában.

Turisztikai évadnyitó
A turisztikai szakma XVIII. évadnyitó fogadását és díjátadó gáláját február 1-jén
tartották Budapesten, a Mûvészetek Palotájában.
A rendezvénynek hagyományosan komoly a szakmai és protokolláris tartalma.
Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez a
rendezvény évrõl évre a turisztikai szakma
legrangosabb eseménye, az egyetlen olyan
alkalom, amikor a szerteágazó szakma vezetõ képviselõi együtt vannak.
Az államigazgatás rendszeresen a legmagasabb szinten képviselteti magát, eddig
megtisztelte a rendezvényt valamennyi felügyelõ miniszter, illetve MEH-államtitkár.
Évrõl évre eljönnek a turizmussal foglalkozó parlamenti és önkormányzati képviselõk is.
Révfülöpöt és környékét már hatodik alkalommal képviselte a Tourinform-Révfülöp vezetõje - Dr. Szabóné Barsi Katalin
- aki szakmai munkája elismeréseként
kapott meghívást a rendezvényre.
Dr. Szabóné Barsi Katalin

Üdülési csekk
Tisztelt révfülöpiek, a
Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány meghosszabbította a 2010. évi
pályázati lehetõséget!
Az alapítvány Kuratóriuma 2010. február 1-én hozott határozatával módosította
a 2009. december 1-én meghirdetett
pályázatainak (kivéve a "Vakációs program" pályázat) benyújtási határidejét.
A pályázatok benyújtási határideje: a
pályázati keret kimerüléséig folyamatosan
(legkésõbb 2010. szeptember 15-ig).
Az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fõ) és az
egyénileg beérkezett pályázatok esetén az
elbírálás folyamatos. A sikeres pályázatot
benyújtók számára az MNÜA a keretösszeg kimerüléséig tud támogatást biztosítani.
Pályázati ûrlapot a Tourinform Irodában
lehet kérni, valamint a www.udulesicsekk.hu
oldalról is letölthetõ.
Tourinform-Révfülöp
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A komposztálás kapcsán
– Lakossági felmérés, javaslatokkal –
Pályázatot nyújtott be Révfülöp önkormányzata a "Környezettudatos fogyasztás
és hulladékkezelés - a komposztálás népszerûsítése Révfülöpön" címmel az Európai Unió és a Magyar Állam programjára.
A támogatási összeg egy kisebb hányadából kommunikációs programot is meg
kell valósítani. Ennek elsõ eleme egy
felmérés volt, a komposztálással kapcsolatban. Az ezer háztartásba, illetve ingatlan
tulajdonoshoz elküldött felmérõ hírlevél
felét juttatták vissza lakótársaink február
végéig a polgármesteri hivatalba.
A kérdõívek kitöltõi között többen vannak, akik eddig nem ismerték a komposztálást. Nagy azok száma, akik találkoztak már ezzel a szerves háztartási és kerti
hulladékot hasznosító gyakorlattal., de még
nem komposztáltak. A túlnyomó többség
komposztál, vagy már komposztált. Kellemes meglepetésként tapasztalhattuk, hogy
a reméltnél nagyobb számú kedves válaszoló, több mint 300 személy /!/ igényelt
komposztáló ládát, s vállalja ezzel együtt
egy éven át a havi pár szavas bejegyzést
kívánó komposztáló napló vezetését.

Ez az egyik roppant kedvezõ tapasztalat
a most elindított program kapcsán, amely a
komposztálással együtt a környezetbarátságot erõsítõ, tudatos lakossági vásárlást és
fogyasztást is szorgalmazza. És itt máris átváltunk a másik örvendetes megnyilvánulásra. Ezt úgy foglalhatjuk össze, hogy fantasztikus a helyiek környezet iránti felelõsség érzete, tenni akarása. Ez abban is megmutatkozott, hogy a hírlevél kérdés - Mit
javasol annak érdekében, hogy tisztuljon,
szépüljön Révfülöp természetes és épített
környezete? -, szinte mindenkinek volt néhány szavas megjegyzése. Még azoknak is,
akik nem kívánnak részt venni a komposztálási programban.
Rövid összeállításunkban a kapott válaszok legjellemzõbb csoportjait, illetve a
különleges, figyelmet érdemlõ egyedi ötleteket, javaslatokat ismertetjük.
Címszavakban a leggyakoribb vélemények, javaslatok! Teremtsük meg a válogatott hulladékgyûjtést, komposztáljanak
még többen! Kísérjék figyelemmel és
tisztítsák gyakrabban a vízelvezetõ árkokat,
ültessenek még több fát, örökzöldet, virá-

got a közterületeinkre. Legyen központi
komposztálás /Ez azért nem egyedüli
járható út, mert ennek a programnak a fõ
célja éppen a helyben, a portákon keletkezõ komposztálható anyag lakossági feldolgozása és hasznosítása./ Alakítsanak ki
zöldhulladék, illetve törmelék lerakót.
Visszatérõ javaslat a kerti gazégetés megtiltása, büntetése, vagy legalább "tüzelési napok", idõszakok kijelölése Sokan követelnek nagyobb szigort, büntetést az illegális
hulladéklerakókkal szemben. Akadt olyan
is, aki idõs korára tekintettel segítséget kért
a komposztálással kapcsolatos kerti teendõkhöz. Igyekszünk a felvetéseket orvosolni, ahol tudunk, segíteni.
A komposztálási programról ezután is
tájékoztatunk a Révfülöpi Képekben. Minden további javaslatot, a komposztálási élményrõl szóló írást és fényképet vár a programgazda,
Bráz János

20/546-1354, janos.braz@freemail.hu

Mi kerül ezen ennyibe???
A változást a tó körül kiépített szennyvízhálózat hozta meg, mára a tó vízminõsége
felülmúlja várakozásainkat.
A szigetelés nélkül épült hulladéklerakók jelentették az utolsó nagy szennyezõforrást a talajvízre nézve.
Mindannyian hallottunk már a hulladéklerakó elhelyezése körül kirobbant hosszas
vitáról. Tudjuk, hogyan került, Veszprémbõl Ajkára, onnan Szentgálra és végül
Királyszentistvánra.
Nem egyszerû egy lerakónak helyet találni a megyében. Karsztforrásaink, melyek
egyedülálló vizet adnak az országban,
ilyenkor átkot jelentenek.
A Királyszentistvániak és a környéken
élõk azzal a feltétellel fogadták be a lerakót, ha az nem egyszerû, 5 - 10 év alatt
betelõ lerakó lesz, hanem egy korszerû hulladék-feldolgozó üzem is kapcsolódik
hozzá, hogy egyrészt növeljük a lerakó élettartamát, másrészt csökkentsük a lerakó
környezetre gyakorolt káros hatását (bûz,
széllel kihordott hulladék,…).
Mindennek ára van, amit meg kell térítenünk. Eddig nem foglalkoztunk a szemétdíjjal. Ezután is ez marad a legkisebb
közüzemi számla, de figyelnünk kell rá.
Az Uniós csatlakozáskor mi is vállaltuk,
hogy felszámoljuk a környezetszennyezõ
lerakókat, ennek megkönnyítésére az Unió
által biztosított elõcsatlakozási forrásokat

(ISPA) használtuk fel. Ez egyszeri tõkejuttatás. Ebbõl kell megépíteni és mûködtetni
a rendszert úgy, hogy mikor a jelenleg
épített lerakó megtelik, tudjunk mibõl valami mást, az akkori kor követelményeinek megfelelõ hulladékkezelõ mûvet építeni.
Az eddigi hulladékszállítási díjaknak egy
elõnye volt: olcsó volt, de cserébe nem
nyújtott fedezetet a bezárandó lerakók rekultivációjára, rendes gyûjtõjármûvek,
technológiai fejlesztések megvalósítására.
Az alacsonyan tartott díj oda vezetett, hogy
jelenleg nagyon kevés szolgáltató tud csak
saját erejébõl bármilyen fejlesztést megvalósítani.
Mi fog történni 2010-ben? A regionális
rendszer központi és kapcsolt létesítményei megépülnek és 2010. június 1-én
megkezdjük a próbaüzemüket, melyet legkésõbb 2010. szeptember 30-án lezárunk.
Ezt követõen meg kell indítanunk a
rendszer üzemszerû használatát, hiszen a
kiképzett dolgozókat már nem bocsáthatjuk egyszerûen szélnek, a gépek sem állhatnak üresen, kihasználatlanul 3 - 4 hónapot.
Az egyetlen célszerû megoldás az üzemszerû mûködés elindítása.
Ennek sajnos költsége van. A próbaüzem ideje alatt a Társulásnak kell biztosítania a távolsági szállítás költségeit, amely
havonta, elõreláthatóan 19 millió forintba
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kerül, három hónapon keresztül. A szeptember 1-tõl induló teljes üzem költsége
havi 81 millió forint (ez már tartalmazza a
távolsági szállítás költségeit is) négy hónapon keresztül. A rendszer fenntartásához
kapcsolódó egyszeri általános költségek 57
millió forintra becsülhetõk, így összességében 2010-ben 440 millió forint költséget
kell a Szolgáltatóknak plusszként megtéríteni. Ez lakásonként, átlagosan mintegy
bruttó 5.000 Ft évi díjnövekedést jelent.
Tudom. Minden többe kerül, csak a
munkabérünk nem nõ. De van lehetõség a
takarékosságra. Azok, akik hajlandók tenni
a környezetükért, vállalják a szelektív gyûjtéssel járó feladatokat, esetleg hajlandóak
komposztálni is, lecserélhetik jelenlegi, jellemzõen 110 literes edényüket kisebbre.
Díjnövekedés így is lesz, de annak mértéke
lényegesen kisebb lesz.
Mit kapunk ezért a díjért: a kötelezõen
ellátandó heti alkalommal történõ ürítését
az edényünknek, az évi egy alkalommal
történõ lomtalanítást és a szelektív hulladékgyûjtõ rendszer mûködtetését.
Czaun János
A Tiszta Európa Program,
Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati
Társulás elnöke
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A Településfejlesztés Koncepciójának felülvizsgálata és újra alkotása
Tisztelt Olvasók!
A Településfejlesztés Koncepciójának
felülvizsgálatáról és újra alkotásáról
szóló eszmecserének a Révfülöpi Képekben is helyet kívánunk biztosítani,
ezért vitaindítóként olvassák el a témában a februári testületi ülésre készített elõterjesztés kivonatát. Kérjük,
hogy véleményüket, javaslataikat juttassák el hozzánk!
Kalmár György szerkesztõ
I. A településfejlesztési koncepció "fölötte szükséges voltáról"
"Nem azért adatott ész az embernek,
hogy legyõzze a természetet, hanem, hogy
megtanuljon engedelmeskedni neki"
mondta Eötvös József egykor találóan. A
természetes rendszerekbe való, hozzá nem
értõ beavatkozásnak mindig megvan a böjtje, és ez így van a településekkel is, amit a
képviselõ-testületnek, a polgármestereknek irányítaniuk kell(ene).
A település ugyanis természetes rendszer, s mint természetes rendszernek, megvannak a saját belsõ, fejlõdési törvényszerûségei. A település ugyanakkor olyan, sokkomponensû, bonyolult rendszer is, amelyben minden mindennel összefügg és minden mindenre hatással van.
Ha ezeket a hatásmechanizmusokat nem
ismerjük, s tõlük függetlenül próbálunk beleavatkozni a településünk fejlõdésébe településfejlesztés címen, akkor az eredmény
olyan, mint a vak meg a süket együttes
vadászata a viccben: "Talált?" "Miért? Lõttél?"
II. A településfejlesztési koncepció
"elméletérõl"
“A településfejlesztési koncepció célja,
hogy egy hosszú távra irányt mutató célrendszert alakítson ki, ami alkalmas a
település lakosságának és vezetésének a
település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalánál irányt mutatni.
A településfejlesztési koncepció tulajdonképpen olyan vezetési eszköz, amellyel
a települési önkormányzat irányítani tudja,
hogy a fejlesztés során honnan hová akar
eljutni? Ilyen szempontból egy elkészült
településfejlesztési koncepció felveti azt a
kérdést, hogy milyen típusú a település
irányítása. A településfejlesztési koncepciót jellemzõen külsõ szakértõk készítik az
önkormányzatok számára, így amennyiben
nem megfelelõ a település vezetésének
színvonala, gyakran elõfordul, hogy a koncepciót annak elkészülte után elfelejtik.
Mivel nincs meg a megfelelõ háttértámogatás, a hivatal struktúrája sok esetben
alkalmatlan arra, hogy aprólékosan megvalósítsa a koncepcióban megfogalmazot-

takat…
A településfejlesztési koncepció feladata
meghatározni a település jövõképét, a
közösség érdekeinek legjobban megfelelõ
megoldást adni a legfontosabb társadalmi,
gazdasági, mûszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására.
A településfejlesztési koncepció a helyi
döntéshozatalhoz "sorvezetõként" ad útmutatást:
• a legcélszerûbb megoldások megtalálásához,
• az erõforrások legjobb felhasználásához,
• a döntési mechanizmus mûködtetéséhez,
• a tervezéshez és végrehajtáshoz,
• az ellenõrzéshez szükséges szervezetek
létrehozásához, a lakossági, a civil szféra,
valamint a helyi politikai döntéshozók
érdekeinek harmonizálásához.
(További tájékozódáshoz információkat
a 2. sz. melléklet tartalmaz.)

Fotó: Kalmár

III. Révfülöp Nagyközség jelenlegi Településfejlesztési koncepciójáról
Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testülete 54/2002. sz. (2002. május 8.) határozatával fogadta el a helyi településfejlesztési
koncepciót, amelyet mellékelve (1. sz.
mell.) megküldök a tisztelt képviselõknek.
A 4 oldalas dokumentum - véleményem
szerint - nem ad választ a tudatos településfejlesztés "hogyan?" és "hová?" kérdéseire,
és a koncepció megalapozásához nélkülözhetetlen "honnan?" kérdés megválaszolásával is adós marad.
Ezen kívül nem alapos szakmai munkával és nem széleskörû társadalmi egyeztetéssel készült, gyakorlatilag egy kívánságlista.
A társadalmi, politikai, technikai és gazdasági változások, a térségünkben zajló
"fejlõdési" (pozitív és negatív egyaránt) tendenciák hatásai felvetik a településirányítók felelõsségét, azt a célkitûzést, hogy a
szakemberek és a település lakóinak bevonásával
• világos és egyértelmû települési értékrendszert megfogalmazva,
• szakmailag megalapozott,
• tudatosan felvállalható, hosszú távú településfejlesztési koncepciót készíttes4

sen.
Olyat, amely pontos és reális elemzésen
alapul, amely közös célkitûzéseket fogalmaz meg, amelyre alapozva tudatosabban
lehet tervezni infrastrukturális beruházásainkat, pályázatainkat, intézményfejlesztéseinket, településszerkezeti tervünket stb.
IV. Miért kell koncepció és miért éppen
most?
Mert hosszú távú (20-30 éves) településfejlesztési gondolkodásra van szükség!
Mert településfejlesztési koncepció mentén lehet tudatos településfejlesztési programot, illetve konkrét integrált településfejlesztési stratégiát készíteni!
Mert a meglévõ településfejlesztési koncepció átdolgozására, újraalkotására, szakmai és helyi politikai legitimációjára szükség van!
Mert az országosan tapasztalható önkormányzati gazdasági és mûködési nehézségek ellenére hosszú távú pozitív, értékeket
és célokat megfogalmazó helyi településvezetési szemléletre és munkára van szükség!
Idõbeni ütemezése:
A településen élõk, dolgozók, tanulók
érdekeinek és igényeinek nagymértékben
megfelelõ, erõs helyi politikai (közéleti)
konszenzus és széleskörû társadalmi legitimáció által támogatott program kidolgozása és elfogadása megalapozza a jövõben
megválasztott új településvezetés tudatos
településfejlesztõ munkáját, elõsegíti a kívánt rövidtávú cselekvési terv, stratégia
megalkotását.
A fejlesztési koncepció elfogadását követõen kidolgozható az Integrált Településfejlesztési Stratégia, amely alapján 2011ben elkészíthetõ az új képviselõ-testület
ciklusprogramja, illetve kezdeményezhetõ
a településszerkezeti terv és a HÉSZ stb.
módosítása.
V. Elõkészületek a helyi Településfejlesztési koncepció újraalkotására
1.) Polgármesterként az elmúlt év során
tárgyalást folytattam településfejlesztésben
jártas szakemberekkel. (Papp Zoltán Tamás fõépítész, irodavezetõ, Krizsán András
építészmérnök, Ferik Tünde építészmérnök, településtervezõ, stb.)
2.) "Révfülöp Jövõjéért" témakörben
2009. júniusában eszmecserét kezdeményeztem, amelynek egyik legfõbb tanulsága
volt a településfejlesztési koncepció újragondolásának igénye.
3.) Megbeszélést folytattam a "Kálimedence mikrotérség fejlesztési koncepcióját" elkészítõ Völgyzugoly Mûhely Kft
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vezetõjével a térségünkben végzett munkájukról, a helyi koncepció elkészítésének
kérdéseirõl.
VI. Javaslat a "Révfülöp Településfejlesztési koncepció" elkészítésére
A településfejlesztési koncepciót ezzel
foglalkozó szakmai csapat készíti. Ennek
során a legfontosabb feladat a lakosság minél szélesebb körû bevonása a tervezési
folyamatba.
A választott településvezetés, a képviselõ-testület, illetve a szakbizottságok többször is foglalkoznak a településfejlesztési
koncepcióval a készítése során. Végezetül
a koncepciót határozattal fogadja el a képviselõtestület.

Fotó: Kalmár

Révfülöp Településfejlesztési koncepcióját elõreláthatólag már az újonnan választott településvezetés fogadja el és fogja tudatosan felhasználni, megvalósítását idõben és feladatban lebontani, hozzá stratégiát rendelni.
A választott önkormányzati képviselõk
helyi településpolitikai döntéshozók. A településfejlesztési koncepció társadalmasítása és minél eredményesebb elkészítése
érdekében elsõ lépésként javaslom egy
Konzultációs Tanács létrehozását, amelyben településünkön élõ, kötõdõ, azért
tenni akaró, közösségben és értékekben
gondolkodó, hosszútávon gondolkodó polgárokból és hivatali, illetve civil szervezeti
delegáltakból áll, mûködésének tartama a
koncepció képviselõ-testületi elfogadásáig
tart. A Tanács bizonyos elõkészítési szinteken a fejlesztési koncepciót készítõ szakmai csapat konzultációs partnere. Tagjai a
kultúra, a tudomány, a közgazdaságtan, az
építészet, környezetvédelem stb. területeirõl kerülnének ki.
Településünk "fejlõdése" a jelenleginél
gyorsabb ütemû és tudatos fejlesztése azt
igényli, hogy a településtervezés gyakorlatát a kor követelményeinek, kihívásainak
megfelelõen korszerûsítsük. Ilyen a településtervezés fejlesztési oldalának megerõsítése, a közszféra és magánszféra szorosabb - a közérdeket jobban szolgáló együttmûködése, a tervezési folyamat észszerûsítése és a tervezés társadalmasításának szükségessége.
Ennek jegyében kérem elõterjesztésem
támogatását és a határozat elfogadását.
Tisztelettel:
Miklós Tamás polgármester

2. sz. melléklet
INFORMÁCIÓK A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL

A KONCEPCIÓ CÉLJA ÉS FELADATAI
• a település hosszútávú célrendszerének
megfogalmazása
• A települési folyamatok integrálása
• Az önkormányzat vezetési rendszerének
kialakítása
• a település
- társadalmi
- gazdasági
- mûszaki
- intézményi
- környezeti jövõképének kialakítása

Fotó: Herceg

A KONCEPCIÓ SZAKMAI TARTALMA
• gazdaságfejlesztés
• önkormányzati gazdálkodás
• ingatlan-, helyiség- és lakásgazdálkodás
• közlekedésfejlesztés
• közmûellátás
• zöldterületek, parkok, természetvédelmi
területek fejlesztése
• mûvészet, kultúra
• oktatás
• egészségügy
• szociálpolitika és szociális ellátás
• környezetvédelem, hulladékgazdálkodás
• közbiztonság
• kommunikációs stratégia stb.

Fotó: Herceg

Szakirodalom:
Tózsa István - Jószai Attila - László László: Stratégiai településirányítás. Kézirat.
2009.
Útmutató a településfejlesztési koncepció készítéséhez (szerk.: Kökényesi J. - Madaras A.) - Településfejlesztési Füzetek 24.
BM Kiadó, Budapest.
Az önkormányzatok és az állam szerepe
a településtervezésben. In: Településtervezés továbbfejlesztése NFT ROP 3.1.1 kutatási zárójelentés, Építéstudományi Egyesület. Szerk.: László L.
A településtervezés helyzete és továbbfejlesztése In: Településtervezés továbbfejlesztése NFT ROP 3.1.1 kutatási zárójelentés, Építéstudományi Egyesület, Budapest, szerk.: László L.
Tóth J.: A terület- és településfejlesztés
kölcsönhatása és egysége = Comitatus 10.
pp 6-10.

Tisztelt Révfülöpiek, Kedves Olvasók!
Ez év februári 15-ülésen Révfülöp
Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatáról és újra alkotásáról tárgyalt képviselõ-testületünk, és
megvalósítása elsõ lépéseként felhatalmazott egy Konzultációs Tanács létrehozására. (Bõvebben: www.revfulop.hu/magyar/
testuleti_ulesek_eloterjesztesek.php)
Kérjük, kísérje figyelemmel településünk jövõjét felvázoló koncepció elkészítésének folyamatát és vegyen részt annak
megalkotásában véleményével, javaslataival.

5

Álmodjunk együtt és dolgozzunk közösen!
A megvalósítható településfejlesztési
koncepció összeállításához természetesen
reális álmokra, célkitûzésekre és szakmai
munkára van szükség, ugyanakkor az itt
élõk, az üdülõk és munkájuk révén ide kötõdõk konszenzusos "igényein", elvárásain
és legitimációján kell alapulnia.
Kérem, hogy Révfülöp jövõjével kapcsolatos átgondolt javaslatait juttassa el írásban hozzám (E-mail: jovonk@revfulop.hu
8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.), vagy
ossza meg a Révfülöpi Képek olvasóival.
Köszönettel: Miklós Tamás polgármester

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS
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Mint legutóbbi lapszámunkban már beszámoltunk róla az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében lehetõség kínálkozott 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 millió Ft összegû támogatásban részesült.

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

A tavasszal kezdõdõ beruházás során ösz-

Hirdetmény
Az EON Áramszolgáltató ZRT tájékoztatja a település lakosságát, hogy Révfülöpön
a Petõfi, Turista utcákban továbbá a
Lugas-közben kisfeszültségû hálózat átépítési munkákra kerül sor március 11, 12,
25, 26, 31-én.
A kivitelezési munkák idõtartama alatt a
felújítással érintett területeken áramszünet, idõszakosan kábel televízió és internet
kimaradás, az érintett utcákban útlezárás,
forgalomelterelés várható. Kérjük, hogy
ahol a cserére szoruló hálózat illetõleg oszlop az ingatlanon belül van, a tulajdonosok
segítsék a munkavégzéshez szükséges bejutást. A hálózat rekonstrukciós munkát az
EON ZRT megbízásából a Rope-Vill Kft
végzi.
További információ a 36/20/233-99-92
telefonszámon kérhetõ.

információs tábla

szesen 11 db
lombos
fa,
3112 db fenyõ,
lomblevelevelû, lombhullató cserje, 1808 db
rózsatõ, 1800 db évelõ növény ültetését tervezzük. Felújításra kerülnek a sétáló utak,
4db pergola épül, kihelyezésre kerül 18 db
új pad, 8 db új hulladékgyûjtõ, 2 db
kerékpártartó.
Müller Márton
Thuja

lépcső

móló

kiírtandó sövény

tervezett faragott vörös
homokkő (30x25x5cm) szegély
helyszíni bontott anyagból, mellette
10cm széles vágott vöröskő lappal
mintakeresztszelvény szrint

Tisztelt Olvasók!
Köszönjük olvasóinknak, hogy figyelemmel kísérik munkánkat, köszönjük a gratulációkat és a felajánlásokat.
Olvasói javaslatra lehetõvé tesszük, hogy a Révfülöpi Képek megjelenését
önkéntes támogatásukkal elõsegítni tudják. A lap nyomdai elõállítására szánt támogatásukat a következõ számlaszámra utalhatják: OTP 11748052-15427580
Kérjük, a közlemény rovatban feltétlenül jelöljék meg a jogcímet: "Révfülöpi
Képek"
A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik hirdetéseiket az Önök által meghatározott
formában és méretben. A teljes (A4) oldalnyi belsõ (egy vagy kétszínes) reklámfelület ára bruttó 30.000,-Ft/ megjelenés, a méret csökkenésével arányosan csökken a fizetendõ díj mértéke is. Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé 1000 forintos áron.
Megrendeléseiket személyesen leadhatják a könyvtárban, vagy e-mailben elküldhetik konyvtar@revfulop.hu címre. Számlázás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán (utalási számlaszám: OTP 11748052-15427580.
Kérjük, a közlemény rovatban feltétlenül jelöljék meg a jogcímet: "Révfülöpi Képek
Hirdetés"). A megrendelést csak a megjelenés elõtt kifizetett hirdetések esetében tekintjük elfogadottnak.
Tisztelettel: Kalmár György szerkesztõ
6
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Beszámoló a Gázló Egyesület 2009 évi tevékenységérõl
Káli-keringõ túrasorozat;
Immár évek óta eredményes, sokakat
vonzó, természeti értékeinket bemutató,
a környezet-tudatos viselkedést ösztönzõ
programunkra kettõ alkalommal került
sor. 2009 május 23-án a Mindszentkálla
Faluház - Kopasz-hegy - Bács-hegy - Kõtenger útvonalon kirándultunk, december
28-án pedig Szentbékkálláról kapaszkodtunk fel a Fekete hegyre. Fentihez hasonló rendezvényeinken átlagosan 40-45 fõ
aktív természetjárót üdvözölhetünk. Valamennyi túrán egy téma köré fonódó
(hidrológia, geológia, botanika stb.) interaktív elõadásokat tartottunk, a programot ezzel kapcsolatos tudáspróba zárta, a
kiválóan teljesítõket ajándékokkal jutalmaztuk. A visszajelzések egyértelmûen
pozitívak.

Fotó: Vókó

Lomtalanítási akció:
Szintén hagyományos "Takarítsuk ki a
Káli-medencét" elnevezésû programunkra 2009 április 4-én került sor. Idén három napos volt a takarítás, hisz Mindszentkállán már a hét közepén megkezdték, míg Monoszlón április 6-án hétfõn
fejezték be. Nem vett részt Kékkút település, a Kõvágóõrssel összekötõ fõút kékkúti és kõvágóõrsi hányadát révfülöpi
aktivisták takarították. Szintén más községekben élõk segítettek - egy-két napra
eltüntetni a szemetet - Köveskál községben. A résztvevõk létszáma megközelítette, Kõvágóõrsön jelentõsen meghaladta az elõzõ évit. Majd 100 fõ tevékenykedett településeink határában. A jó hangulatú - viszont elgondolkodtató - munka

eredménye 100 zsák vegyes hulladék. A
"zsákolt árut" a Közútkezelõ kht. tehergépkocsival szállította a tapolcai lerakóba.
Tegyünk a minõségi turizmusért akció:
2009 november 14-án 30-35 fõvel, hagyományteremtõ céllal sikeres programot
bonyolítottunk le. Az aktivisták a Kálimedence 3 pontján - Felsõ-tüskésben,
Bocskor-kúti árokban, illetve Mindszentkállai Kõtengerben tevékenykedtek. Bozótirtással, hulladékgyûjtéssel, nyomvonal javítással igyekeztünk közösségi vállalásainknak eleget tenni. 2008-ban egyesületünk írásos szándéknyilatkozatot juttatott el a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósághoz.
Ebben a Mindszentkállai Kõtenger
"örökbe fogadásával" vállaltuk, hogy ápoljuk a geológiai természeti értéket évente
legalább két alkalommal. Kezdeményezésünket kedvezõen fogadták.
Túravezetések:
Mint az bizonyára Önök elõtt is ismert
egyesületünknek számos környezeti, természeti értékeinket kiválóan ismerõ szakember tagja. Így vált lehetõvé a támogató települések lakói számára ismeret
terjesztõ kirándulások lebonyolítása.
2009 július 04-én Mindszentkállán, míg
augusztus 8-án Kõvágóõrsön biztosítottunk a falunap keretében szakvezetést.
A támogató Révfülöpi Önkormányzatnak augusztus és szeptember hónapra két
szakvezetést ajánlottunk fel.
2009 október 19-én 18 révfülöpi nyugdíjassal karöltve buszos programon nyújtottunk bepillantást a Káli-medence csodáiba. Terveink szerint jövõre a balatonszepezdi szépkorúakkal túrázunk.
Ismeretterjesztõ elõadások:
A "Közös kincsünk a Káli-medence"
multimédiás elõadást április 14-én Balatonszepezden mutattuk be osztatlan sikerrel.
2009 június 6-án a salföldi Természetvédelmi Majorba invitáltuk Révfülöp finn
testvérvárosának küldöttségét, majd 11-

Új tisztségviselõk a Gázló Egyesületben
Február 27-én Mindszentkállán a Gázló
Környezet- és Természetvédõ Egyesület
közgyûlést tartott. A fórum elfogadta a
2009 évi tevékenység beszámolóját,
illetve a 2010 évi munkatervet. Tóth Péter eddigi munkáját megköszönve a köz-

gyûlés az alelnök-gazdasági vezetõi
tisztséggel Tóthné Bõczi Ildikót bízta
meg, míg a felügyelõ bizottság tagjává
Balogh István szentbékkállai tagot
megválasztotta.
Vókó László
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Fotó: Vókó

én elõadás keretében ismertettük meg környékünk csodáival északi barátainkat.
2009. július 24 pénteken a hagyományos szepezdi vitorlásversenyen ismeretterjesztõ, vidám kérdõíves programot bonyolítottunk le.
Programok általános iskolásoknak:
Mint közösségi céljaink iránt legfogékonyabbak, az általános iskolás korosztály
kiemelt célcsoport szervezetünk mûködése során. Sajnos immár csak két oktatási intézmény mûködik területünkön;
Zánkán és Révfülöpön.
2009 június 23-i dátummal egész napos
terep programot terveztünk a zánkai tanulóknak. A rossz idõ miatt a kirándulást
az iskola lemondta. Vis major esete.
2009 november 30-án a révfülöpi általános iskolások számára elõadással egybekötött tudáspróbát szerveztünk. Sajnos
a mostoha novemberi idõjárás a terepi
programot meghiúsította, így fotók segítségével ismertettük meg a tanulókat a
helyi természeti értékekkel. A multimédiás elõadást követõ tudáspróba nyerteseit határozókkal, szakkönyvekkel jutalmaztuk. A programon részt vevõ felsõ tagozatos tanulókkal immár negyedik éve
foglalkozunk.
2009 december 4-án a Gázló Mikulás a
zánkai Bozzay Pál Általános iskolába látogatott el. Az egész iskola részvételével 8
fordulós tréfás, szórakoztató, ám üzenettartalmú programot bonyolítottunk le. A
nebulókat értékes könyvekkel, kiadványokkal leptük meg.
Egyéb programok;
A révfülöpi székhelyû Magyar-Finn Baráti Társasággal karöltve - immár harmadik alkalommal - rendeztünk jó hangulatú bált december 5-én Révfülöpön a Tóth
Vendéglõben. Közhasznú feladatunkat környezet- és természettudatos életmód
folytatását ösztönzõ- tréfás tudáspróba
lebonyolításával nyomatékosítottuk.
Aktívan részt vettünk a révfülöpi
közösségi rendezvényen 2009 december
23-án.
Vókó László
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Farsang az iskolában

A tél fogságában

Fotó: Iskola

Mint minden tanévben, idén is nagy készülõdés elõzte meg a Diákönkormányzat
által szervezett farsangi délutánt.
Sajnos, az idõjárás nem volt kegyes hozzánk, azon izgultunk délelõtt, hogy a Kálimedencében lakó diákjaink is lejussanak a
kezdésre. Kicsit rendhagyó módon indult a
rendezvény, hiszen nem tudtuk a 8. osztályosok nyitótáncával kezdeni, mert Balatonhenyérõl a kõvágóörsi tûzoltók segítségével érkeztek tanulóink. Így Iván Katalin köszöntõ szavai után a jelmezesek felvonulásával folytatódott a program. Rengetegen öltöttek ötletes jelmezt. Volt társasjáték, fõzõedény, indián, katona, lovag, pillangó, felhõ, de a csoportos elõadások is
hatalmas sikert arattak: voltak, akik orosz
táncot jártak, mások a Mamma miára ropták, de itt volt a Csillag születik stábja is.
Közben megérkeztek a hiányzó 8. osztályosok, így kicsit késve, de annál nagyobb sikerrel táncolták hagyományos keringõjüket. A
búcsúzó osztály még egy fergeteges záró
táncot is elõadott: fiúk-lányok kánkánoztak!
A felvonulás után mindenkit várt a büfé,
ahol arany kezû anyukák és konyhai dolgozók fánk és süteménycsodáit kóstolhattuk.
A tombolahúzás elõtt a zsûri értékelte a
jelmezeket:

Egyéni jelmezesek:
1. helyezett:
Michael Jackson - Szentgróti Kitti
2. helyezett: Házastársak: Török Juli-anna,
Réti Kincsõ, Szász Klaudia
3. helyezett: Vujity Tvrtko - Epres Tamás
Csoportos jelmezesek
1. helyezett: Csillag születik - 7. osztály
2. helyezett: Orosz táncosok - 4. osztály
3.helyezett: Mamma mia - 6. osztály
Köszönjük mindenkinek a finom süteményeket, a tombolatárgyakat és nem utolsó sorban a segítséget a kõvágóörsi tûzoltóknak!
Kissné Hajdu Gabriella DÖK vezetõ

Február 13-án, szombaton a legnagyobb
hófúvás közepette tartottuk a farsangot a
Révfülöpi Általános Iskolában.
Reggel óta folyamatosan figyeltük az
idõjárásjelentést, vártuk, hogy kedvezõbbre forduljon az idõ, de sajnos egyre roszszabb lett. Izgultunk a Káli-medence falvaiból érkezõ gyerekekért, fõleg a nyitótáncot elõadó nyolcadikosokért. A reménytelen helyzetet a Kõvágóörsi Önkéntes Tûzoltók oldották meg. Szabó Lajos tûzoltóparancsnok minden fáradságuk ellenére, - hiszen ezen a napon már a
hetedik riasztásuk volt -, elsõ kérésünkre
felajánlotta segítségét.

Fotó: Iskola

Balatonhenye annyira el volt zárva külvilágtól, hogy semmiféle jármû sem tudott a településre bejutni egész nap. A
gyerekeket és az õket elkísérõ szülõket a
falu határában tudták csak felvenni, majd
Mindszentkállára indultak tovább, hogy
az utolsó hiányzó táncos lábú legény is
részt vehessen a nyitótáncon. Igaz kicsit
megkésve, de a búcsúzó nyolcadikosok
így teljes létszámban elõadhatták a
nagyszerûen koreografált keringõt és
búcsútáncként a kán-kánt.

Fotó: Iskola

Együtt könnyebb a munka
Nagy létszámban vettek részt idén a szülõk, tanulók és rokonok az iskolai Farsangon.
A sok vendég után sok takarítani való is
maradt. Másnap reggel 9-kor 12 gyermek

Fotó: Iskola

és 8 felnõtt gondoskodott a székek helyrevitelérõl, a tornaterem felseprésérõl, felmosásáról a dekoráció gondos elrakásáról.
Jó hangulatban, szorgalmasan dolgoztak
gyerekek és felnõttek egyaránt. Munkájuknak köszönhetõen hétfõn ragyogó tisztasággal kezdõdhetett a tanítás.
Köszönet érte Blázsi Ibolyának, Pálmainé Lájer Bernadettnek, Pálmainé Pelikán
Ildikónak, Ráczné Balogh Máriának,
Varga Mártinak, Pál Csabának, Dobai
Dominikának, Szepesvári Alexandrának,
Hildesheim Barbarának, Tóth Tímeának,
Szõke Gábornak, Szõke Gellértnek, Szabó
Dömötörnek, Pálmai Zsoltnak, Pálmai
Marcellnek, Rácz Mihálynak, Borbély
Richárdnak, Torda Gergõnek.
Pálné Rácz Rita
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Fotó: Iskola

Este nyolc órakor a gyerekek hazaszállítását is a Kõvágóörsi Önkéntes Tûzoltók oldották meg.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani nekik: Szabó Lajosnak, Gelencsér
Péternek, Kulcsár Gergõnek, Antal
Imrének, Kiss Gábornak, Kurányi Jánosnak, László Jánosnak, Sifkovits Vitusnak- a Révfülöpi Általános Iskola tanárai, diákjai és szülei nevében.
Pálné Rácz Rita
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Sítábor 2010
Mint minden tanévben, az idén is megszerveztük iskolánk tanulói részére a sítábort.
Az elmúlt évek hagyományaival szakítva
a tábor helyszíne az ausztriai Petzen sí ré-

Fotó: Iskola

gió volt. Február 17-én, szerdán indultunk,
s alig 4 órás út után érkeztünk meg szálláshelyünkre, St. Katzienbe. Másnap reggel
izgatottan készülõdtünk a sípályára, hiszen
ismeretlen volt még számunkra. A látvány
mindenkit lenyûgözött, hiszen ilyen csodálatos havas hegyeket még egyikünk se látott. Nemcsak a jó síelõknek, de a kezdõknek is volt alkalmas pálya a tanulásra, s már
az elsõ napon mindenki a 12 km-es pályát
hódíthatta meg. Az 5 nap alatt az idõjárás
minden elemével megismerkedhettünk. Síeltünk esõben, hóesésben, napsütésben,
ködben, szélben, de bármilyen is volt az
idõjárás, a síelés varázsát semmi sem ronthatta el.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, s a
következõ évben is együtt hódolhatunk a
téli sportok örömeinek.
Kissné Hajdu Gabriella

lánk csapata a 3. helyen végzett. A harmadik osztályosok korcsoportjában az elõkelõ
második helyet értük el. Az elsõ-másodikosok korcsoportjában a legjobb kapus
Sebõ Eszter révfülöpi tanuló lett.
Felkészítõ tanár: Eitner József

Köszönjük Dankóné Marika néninek,
Nagy Ferdinándné Teri néninek, Bene
Miklósné Marika néninek, az Õszirózsa
nyugdíjas klub nagymamáinak,hogy az
óvodai farsangunkon részt vettek és a
vidám hangulathoz hozzájárultak. A
gyerekeket bevonva elmesélték, eljátszották az Aranyszõrü bárány c. mesét és egy
vidám történetet a törpérõl és dinnyérõl,
majd együtt néptáncoltak a kicsikkel.
Bene Miklósné, Marika néni a citera
hangszerrel is megismertette az ovisokat.

Fotó: Iskola
Fotó: Vókóné

Snowboard verseny

Fotó: Iskola

Február 10-én az óvodában maskarába
öltöztek kicsik és nagyok, így próbálták
elûzni a telet.
Vidám, jó hangulatú volt a nap, hiszen
sokat énekeltek, verseltek, táncoltak a
gyerekek. Az ötletes jelmezek verses bemutatása után, mesére került sor.

Fotó: Vókóné

Szivacskézilabda
Iskolánk szivacskézilabda csapata meghívást nyert a február 11-én, Tapolcán megrendezett Batsányi Kupa szivacskézilabda
tornára.
A versenyen a házigazda Tapolcai iskola,
a Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola és Révfülöp Általános Iskola
csapatai vettek részt. Élvezetes mérkõzéseken a végsõ gyõzelmet Badacsonytomaj
csapata szerezte meg, míg a második helyen a Révfülöpi Általános Iskola szivacskézilabdázói végeztek. A legjobb kapus díját nagyon jó teljesítményével Rédey Roxana,, a révfülöpi csapat kapusa érdemelte
ki.
Február 25-én Badacsonytomajra hívták
meg kézilabda csapatainkat a Tatay Kupa
versenyre. Ezen a tornán két korcsoport
tanulói vettek részt, a 2000-ben születettek
és a 2001-2002-ben születettek. Az elsõmásodik osztályosok korcsoportjában isko-

Itt a farsang
áll a bál!

Február 12-én, pénteken egy kis csapattal besíelésen voltunk Eplényben a Magyar Snowboard Szövetség elsõ nyílt
gyermek bajnokságán.
Izgalommal néztük, ahogy a snowboard
verseny szervezõi kitûzték a pályát, s néhány kört mentünk a verseny elõtt Szegi
Vincét kísérve. Nagyon jó hóviszonyok
között és gyönyörû idõben bonyolították
le a versenyt, ahol az U 13-as korosztályban Vince az elsõ és második futam öszszesített idõeredménye alapján második
helyezést ért el. A verseny után kis csapatunk önfeledt csúszkálással készült az
idei sítáborra.
Németh László
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Az óvoda konyhája is pályázati nyereménybõl újult meg, ennek egy részletét
mutatjuk most be. Köszönetet mondunk
óvodásunk Sifter Botond szüleinek, hogy
a szekrénysort kiegészítették, így még
szebbé, praktikusabbá vált.
Vókóné Bognár Ibolya

"Spiel und Gewinn"
A "Spiel und Gewinn" országos német
nyelvi levelezõ versenyen Réti Kincsõ 5.
osztályos tanuló egyéniben 16., Szász
Klaudia és Török Julianna szintén 5. osztályos tanulók pedig párban indulva 2.
helyezést értek el.
Felkészítõ tanár: Török Péterné
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Révfülöpi diákok Eisenstadtban
Az iskolai síszünet ideje alatt, míg sokan a
havas lejtõkön csúszva töltötték szabadidejüket, addig négy nyolcadikos lány, Kardos Klaudia, Kiss Ágnes, Molnár Lúcia és
Molnár Nikoletta arra vállalkoztak, hogy
megmérettessék magukat és a nyolcosztályos gimnáziumban Eisenstadtban német
nyelvtudásukat használva négy napot töltsenek el.
Február 14-én, vasárnap indultunk útnak
öten Sopronba, és innen jártunk ki minden
nap az iskolába. A kezdeti izgalmakat
követõen a lányok igyekeztek minél jobban
beilleszkedni az ott folyó tanórákba,
amelyben a helyi diákok is segítségükre
voltak. Ennek köszönhetõen gyorsan
szövõdtek a barátságok is. Természetesen
az ottani oktatás eltérõ jellege, az élõ idegen nyelv használata egyre izgalmasabb
területet jelentett diákjaink számára, de
tudtak a "hazaiból" is ízelítõt adni.

Fotó: Iskola

Rendhagyó testnevelés óra keretében a
lányok megmutathatták kézilabda tudásukat, óriási sikernek örvendve, és egy zongora koncerttel is kedveskedtek, melyre a
gimnázium fúvósai adtak megfelelõen kedves választ. Az énekórán bemutatott karaoke tudásukkal sem kellett szégyenkezniük, szinte koncert hangulat alakult ki,
az egész osztály nekik tombolt.
Emellett természetesen komoly témákban is teljesíteniük kellett, mint például
Kanada földrajza, vagy éppen a második
világháború eseményei történelem órán.
Nagyon érdekesek voltak a matematika
órák is, amelyeken a lányok az általuk
ismert témákban könnyen elsajátították a
táblai rajzok mellett megjelent szakkifejezéseket. A szálláson tovább folyt a német
nyelvû beszélgetés, sõt nagy kedvet kaptak

Fotó: Iskola

hozzá. Ez a lányoknak segítséget jelentett a
következõ heti német szóbeli felvételinél is.
Az így eltöltött napok alatt jó volt belülrõl
látni azt is, hogy hogyan mûködik egy más
rendszerû iskola, s milyen erõfeszítéseket
tesznek a diákok oktatásáért. Velünk, mint
vendégekkel is nagyon kedvesek, segítõkészek és figyelmesek voltak annak ellenére,
hogy egy fizetõs magángimnáziumról van
szó. Diákjaink befogadását, s ottlétünk
lehetõségét a RIVE kapcsolatainak és
segítségének köszönhetjük. Ugyanígy a
soproni ingyenes szállásunkat és a sok
baráti gondoskodást, mely az ott töltött
napokon körbevett minket. Ennek köszönhetõen hazautazásunk elõtt lehetõséget
kaptunk egy soproni csokoládégyár meglátogatására, mely édes ízeivel megkoronázta ottlétünket. A viszontlátás gondolatával
indultunk haza, mely azt jelentette, hogy
megérte eljönni, óriási élményekkel gazdagodtunk és jó volna egyszer még vissza-

Fotó: Iskola

menni. Szerencsére ez a lehetõségünk
adott, hiszen az igazgató úr szeretettel vár
minket a jövõben is!
Török Péterné német szakos tanár

Vigyázzatok
gyermekeitekre!
Van egy GHB nevû szer, színtelen, szagtalan, íztelen, festéklemosó szer, 3000 Ft-ba
kerül egy üveg, bárki szabadon megvásárolhatja boltban és rendelheti a neten.
Pár csepp italba csöppentve kb. 10 perc
leforgása alatt teljes tudatkiesést okoz,
néhány mp szédülés után ájulás. Hétvégi
diszkókban a pohárba cseppentik, amikor
nem figyel oda, összeesik, aztán a
segítõkész közelben levõk kiviszik és
elrabolják. Vagy véglegesen, vagy csak a
nemi erõszak idejére, ami nem erõszak, hiszen magatehetetlen az ember. Gyorsan kiürül a szervezetbõl, pillanat alatt teljes
éberséggel tér magához, legfeljebb nem
érti, hogy hogyan került az adott helyszínre.
Embert lopnak a szer segítségével!
Ma már elõre preparáltan is használják,
tehát az originál, vagy annak tûnõ üvegbe
elõre beteszik. Például pókerbarlangokban, a nyertest a csinos lányok meghívják
egy üveg italra, aztán a toxikológián ébred
ruházat, pénz, nyeremény, mobiltelefon
nélkül. Védekezni nem lehet ellene, csak
megelõzni: senki ne hagyja a poharát felügyelet nélkül! Ha üvegbõl iszik, a hüvelykujja legyen az üvegen! A társasággal érkezõk, a társaságban levõk ne hagyják magukra soha egyik társukat se!
Dr. Zacher Gábor toxikológus orvos

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

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, 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: március 20. Szerk. biz. ülés március 22. 17 óra; Megjelenik havonta.
10

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010 MÁRCIUS

Érdi Tamás Chopin estje
Nagy várakozás elõzte meg a Érdi Tamás
révfülöpi hangversenyét. Érthetõ, hiszen
ritkán adódik, hogy egy világhírû szólista
egy kis település vendégeként ad koncertet.
Az alkalmat a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet és Révfülöp Nagyközség Önkormányzata tette lehetõvé
olyan pályázat eredményeként, amely a
"barangolás a mûvészetekben" programsor
megszülethetett. A körülmények is adottak
voltak, hiszen az Evangélikus Oktatási
Központ nagyterme nem csak szép környezetet biztosít, nem csak jó akusztikával
rendelkezik, de egy éve olyan értékes zongorája is van, amely - kicsiny volta ellenére
is - alkalmas nagy mûvek elõadására.
Érdi Tamás sokféle stílusban bizonyított
már. A révfülöpi estére Chopin mûvekkel
érkezett. Nem szubjektív választás volt ez a
mûvész részérõl. Frédéric Francois Chopin
zeneszerzõ és zongora-virtuóz két évszázada, 1810. március 1-én született Lengyelországban. Így az egész világ 2010-ben
Chopin év keretében emlékezik. Ebbe csatlakoztak a koncert résztvevõi Révfülöpön
is.
Chopin nem a nagy koncerttermeket,
hanem a meghitt termeket szerette.
Zenéjében is érzõdik a bensõségesség, a
mély érzelmek, a végtelen finomság. Errõl
is beszélt két zenemû között az elõadómûvész. Szavait rögtön illusztrálta is.
Az elsõként felcsendülõ g-moll ballada,

majd az azt követõ cisz moll Nocturne bensõségességével el is varázsolta a hallgatókat. A mûvész virtuóz módon kezelte
hangszerét. Finom, de határozott billentése plasztikusan rajzolta meg a dallamok
íveit, és építette fel a néhol súlyos, néhol
légies harmóniákat. Artikulációja sajátos
"illattá" formálta a chopini harmóniákat.
Ez a gyönyörûség áradt az egész estén. A
hallgatók pedig egyre lelkesebben reagáltak a csodálatosan megformált darabokra.
A legnagyobb élmény e sorok szerzõjének Chopin Andante Spianato and
Grande Polonaise brillante c. darab jelentette (Op 22). A személyes emberi érzések
és a magasztos hazaszeretet emberformáló
erõi mutatkoztak meg a darab két részében. Elandalítottak a lassútétel melódiái és
szinte harcba szólítottak a lengyel tánc pattógóan lüktetõ ritmusai.
A hangszerek ismerõi tudják, hogy minden "rövid"-zongora veszélye, hogy nem
igazán szólalnak meg a nagyon mély és a
legmagasabb hangok. Érdi Tamás ujjai kicsalták e hangszerbõl is a dörgõ mélységeket és az éteri magasságokat.
Külön ajándék volt a hallgatóság számára a ráadásként felcsendülõ Bartók kompozíció, az "Este a székelyeknél". A nagy
lengyel induló után ez a magyar szíveket is
megdobogtatta.
A mûvészt kísérõ Édesanyja - a neves
televíziós személyiség, a Cimborákból meg-

ismert Szabó Márta - már a mûsor elõtti
rövid próbán így kacsintott át a széksorok
fölött fiára és a hangszerre mutatva: úgy
tûnik, jóban vannak… Ez pedig nagy szó
egy mindig máshol és mindig más hangszeren játszó mûvésznél.
Akik pedig jelen lehettünk, meggazdagodva, kincsekkel térhettünk haza. Köszönet érte a szervezõknek, de mindenekelõtt a mûvésznek, Érdi Tamásnak.
Dr. Hafenscher Károly

Fotó: Kovács

Visszatekintés 2009-ben rendezett programokból:

Magyar-Finn Baráti Társaság és a Gázló Egyesület Mikulás bálja

Fotó: Bogdán

Egy korábbi sikeres kezdeményezés folytatásaként, idén immár harmadik alkalommal rendeztük meg a Tóth vendéglõben a Mikulás bált.
Sajnos valódi télapó nem látogatott el
hozzánk - talán Rovaniemi-ig még nem terjedt el a rendezvény híre - de azért volt nekünk is mikulásunk - Bástya elvtárs mondása szerint - nem olyan szakállas, nem o-

lyan piros, nem olyan szánnal érkezõ, de a
Miénk. Igaz, azért nem maradtunk valódi
finn személyiség nélkül, hiszen megtisztelte rendezvényünket Kalevi, aki a Magyar-Finn baráti társaság magyarországi rezidenseként egyébként is sok idõt tölt
környezetünkben, hiszen Balatonrendesen
telepedett le.
A telt házas bál nagyon jól kezdõdött,
Vókó László ünnepi megnyítója után a
bevezetõ mûsort Handó Melinda vezette
kõvágóörsi színtársulat Betlehemi játéka
szolgáltatta. A jól felkészült szereplõk elkápráztatták az ünneplõ közönséget játékukkal és alkalomhoz illõ öltözékükkel.
Természetesen a jó kezdethez méltó
folytatásként járult a Tóth vendéglõ ezután
szolgáltatott terülj-terülj asztalkámja, amit
az ekkorra már kellõképpen megéhezett
társaság hiába próbált kimeríteni, az mindig újra megtelt.
Azért, hogy az ízlelõbimbók csodája ne
lustitsa el a gondolkodást, a két egyesület mint késõbb kiderült - izzasztó kérdésekbõl
11

álló totót szerkesztett.
Nagy meglepetésre, nem született telitalálatos szelvény, dacára annak, hogy a
'Józsi' pincérek kommunikációs csatornát
nyitottak a verseny ideje alatt.
Miután a kedves vendégek kellõképpen
kielégítették szellemi-, testi- és mozgásigényüket, következett a bál csúcspontja,
mely idén a korábbi hagyományoktól
eltérõen rendhagyó módon szervezõdött.
Ez pedig nem volt más, mint a tombolamelynek sikere nemcsak a szerencsés nyertesek számára nyújtott felemelõ érzést,
hanem a rendezõ egyesületek számára is
jelentett egy kis anyagi támogatást a
jövõbeni programok szervezéséhez.
Mindezek után folytatódhatott az önfeledt ünneplés, melyet éjfél után korhelyleves és virsli szakított meg, majd a kellõképpen elfáradt társaság a hajnal közeledtével távozott. A bál sikerét tekintve, már
most meghívunk minden kedves olvasót a
következõ Jolupukki bálunkra.
Bogdán Katalin
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Honismereti könyvbemutató és elõadás
– Benke emlékkötet a Révfülöpi Honismereti Füzetek 8. kötete –
A Tóparti Galériában gyülekezõ egykori
tanárkollégák, barátok, valamint érdeklõdõk körében került sor a Révfülöpi
Honismereti Egyesület Honismereti Füzetek sorozatában megjelentetett újabb
kötet bemutatójára február 5-én, pénteken.

Káli-medencérõl, visszaemlékezést Kodály Zoltánnál tett személyes látogatásról
is. A könyv többek között felvillant néhányat Laci bácsi honismereti cikkeibõl
és általa, illetve hozzá írt levelekbõl
(Szalai Imrétõl, dr. Grétsy Lászlótól,
Zákonyi Ferenctõl stb.), pedagógiai hitvallásából.

Fotó: Miklós

A kultúrkincsek milliomosa - Benke
László emlékkötet címmel közreadott
kiadványban a 11 éve - 1999. január 7-én,
életének 85 évében elhunyt - Benke
László írásait olvashatjuk. A kötetben
nemcsak a honismereti gyûjtemény megszervezésének és fenntartásának históriájáról, a segítõk és támogatók népes
számáról találunk adatokat, de tájleírást
olvashatunk a fél évszázaddal ezelõtti

Az egyesület péntek esti könyvbemutatóján Benke Lászlóról a személyes ismerõs Dr. Tölgyesi József fõiskolai tanár
emlékezett meg. Egyúttal felvillantotta a
révfülöpi tanáregyéniségek "nagy hár-

masának" Fonay Tibornak, Süle Sándornak és Benke Lászlónak a település életében játszott szerepét és tevékenységét.
Az emlékkötetet a szerkesztõ, Miklós
Tamás mutatta be, majd "Egy életút képekben" címmel tartott fotóvetítést Benke László életútjáról. Idézett a szerkesztõi
elõszóból: "Messzirõl jött ember ne sokat
beszéljen, inkább cselekedjen!" - vallottad, s eszerint éltél. Emberségesen, jövõbe vetett hittel, a jót keresve és megtalálva magadban és környezetedben. E
kötet kiadásával hiányérzetünket csillapítva gondolunk Rád, õrizzük emlékedet."
A Révfülöpi Honismereti Egyesület a
kötet összeállításával és kiadásával õrzi
Benke László tanár, igazgató, honismereti
kutató, múzeumalapító emlékét.
(-miklós-)

Fotó: Miklós

A szabadságharc lovasai
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a társadalom egészének élménye volt.
Több százezren teljesítettek katonai vagy
nemzetõri szolgálatot, viselték el az átvonuló hadsereg okozta kellemetlenségeket,
szenvedtek a polgárháború borzalmaitól.
Az 1848 tavaszán a lovasságnál
a12 huszárezredbõl összesen 4:
(az 1., a 2. ,a 3. és a 11.)
állomásozott Magyarországon és Erdélyben, 32
huszárszázaddal. Sokan
azt hiszik, hogy csak a
huszárokból áll a lovasság, holott a lovas fegyvernemen belül, csak csapatnem a huszárság.
A huszárezredeken kívül,
összesen 12 vértes, dragonyos,
dzsidás és könnyûlovas ezred 78
lovasszázadát találjuk itthon.
A Magyar Köztársaság Nemzet Lovas
Díszegysége megalakításakor nagy körültekintéssel és a nemzeti színek figyelembevételével, melyik huszárezredet jelenítsük
meg. Négy azonos színû egyenruhájú huszárezred közül a 8. huszárezred ruháit viselik. A Lovas Díszegység méltó jogutódja

a 8. huszárezrednek, melynek huszárai a
haza hívó szavára a 10. huszárezreddel
Galiciából szöktek haza. A 8. huszárezred
katonáinál külön meg kell jegyeznünk,
hogy ezek többnyire szlovákok voltak,
mégis hallgattak a haza hívó szavára.
1948. október 28-án a 8. huszárezred számmal külön õrnagyi
huszárosztály 2. második
százada indult haza a galiciai Janowból, de november elsején Sambor közelében a cs. és kir.-i
csapatok
fogságába
esett. Október 30-án a
2. õrnagyi osztály 1.
százada Sulyok Ede fõhadnagy vezetésével Hruszowból indult haza, s másnap
az Ung megyei Tihánál értek magyar földre. Az ezredesi osztály 2. százada
Adam Poplawski és Arnold Bees hadnagyok vezetésével Mosty-Wielkibõl szintén október 30-án szökött meg, s november
7-én a Zemplén megyei Polenánál léptek
be Ma-gyarországra. November elején Uj
Imre vezetésével az 1. õrnagyi osztály 1.
százada Tölgyessy József fõhadnagy oszta12

ga tért haza. November 17-én Hertelendy
Károly hadnagy vezetésével egy 110 fõnyi
század, de-cember elején Bajcsi Lajos
tizedes és 37 társa érke-zett meg. De
rengetegen szöktek haza egyesével, vagy
kisebb nagyobb csoportokban. Az ezredbõl
megmaradt 64 fõt lefegyverezték, s magyar
földre kisérték.
A haza hívó szavára hazatérõ, hazaszökõ
huszárok 1848-as szabadságharchoz csatlakoztak. Hazatérve átnyergeltek, megetették lovaikat, majd rendben felsorakoztak és
esküt tettek: "Hazánk védelmére utolsó
csepp vérünkig készek vagyunk elszánva,
azt mindenünk feláldozásával oltalmazni,
mert az minket azon felszólítással hí, hogy
aki õt megmenteni nem siet, az cudar, az
nem magyar."
A NATO-hoz csatlakozott hivatásos hadsereg katonái alakilag követhetnék elõdeiket.
Eskütételre a huszárok gyalog sorakoztak, az Eskünél fegyvert kézben tartani
nem szabad, az esküre emelt kézen kesztyû
nem lehet. A jobb kezet felemelve a hüvelyk, mutató- és közép ujj fölfelé irányul
(Atya, Fiú, Szentlélek), a többi zárva, a
tenyérhez simul.
vitéz Cserhalmi Pál nyugalmazott ezredes
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Révfülöpi Téli Esték – XX. alkalommal
A két évtizede tartó elõadássorozatot az
idei esztendõben február 15-20. között,
az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási
Központban tartották.
Ismét sikerült sokakat érdeklõ-érintõ
témákban, országos vagy világhírû tekintéllyel rendelkezõ elõadókat egy-egy
estére Révfülöpön vendégül látni. Dr.
Kovács Árpád, az ÁSZ leköszönõ
elnöke "Helyzetünk és kilátásaink a mai
magyar valóságban" címmel, Dr. Nagy
Lajos, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelõje a Balaton és az emberek
XXI. századi kapcsolatáról, Prof. Dr.
Kásler Miklós, az Országos Onkológiai
Intézet fõigazgatója, tanszékvezetõ
egyetemi tanár, Révfülöp Díszpolgára, a
rákbetegségrõl és kezelésérõl, Barsi
Balázs ferences atya Szent Ferencrõl,
Méder Áron óceán-vitorlázó pedig
egyedül végrehajtott Földkörüli útjáról
tartott elõadást.
Az estek házigazdái Hafenscher
Károly, az Ordass Lajos Evangélikus
Oktatási Központ vezetõje, Vókó
László, a Gázló Környezet- és Természetvédõ Egyesület elnöke, Dr. Németh
Csaba és Eitner József önkormányzati
képviselõk, valamint Miklós Tamás polgármester voltak. A jubileumi Téli
Esték ismét bebizonyította, hogy szükség van az Önkormányzat által szervezett, széles közönséget érintõ kérdéseket, problémákat, érdekességeket
felvetõ igényes találkozókra. Az elõadássorozatot az ugyancsak hagyományosnak tekinthetõ Révfülöpi Polgárok Bálja zárta svédasztalos vacsorával, zenével, tombolával és természetesen az elmaradhatatlan jó hangulattal.
Ky

Prof. Dr. Kásler Miklós, az Országos
Onkológiai Intézet fõigazgatója, tanszékvezetõ egyetemi tanár

Dr. Nagy Lajos, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelõje

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Fotó: Kovács

Barsi Balázs ferences atya

Méder Áron óceán-vitorlázó

Dr. Kovács Árpád az ÁSZ elnöke

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg
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Madarak télen

Fotó: Herceg

Fél hét van, még sötét, jeges, havas, hideg
téli reggel. A konyháig nagy nehezen, félálomban eljutok, felteszem a teavizet. A
tél nem az én évszakom, ezt már régóta
tudom. Számomra ilyenkor egy kicsit
minden meghal, én pedig gyászolom. Persze annyira nem tragikus a helyzet, mivel
a sok tennivaló nem hagy idõt nyavalygásra. Csak így reggelente.
Mire a teavíz felforr, barátságos párafelhõ úszik a tealevelek felett, lassan világosodik, a kedvem is kicsit jobb már. A
konyhaablak a kert hátsó, árnyékos,
védett oldalára néz, vagy inkább nézne,
ha nem raktam volna tele a függöny helyett elhelyezett két keresztpolcot sok-sok
számomra kedves tárggyal és az aktuális
fûszernövényekkel. Így az elém táruló
kép kicsit kaotikus, engem azonban mindig megnyugtat a látványa, a fûszernövények illata pedig a tavasz és a nyár reményét kelti bennem. Most nem sok látnivaló van kint, mindent fagyott hó borít,
ezért aztán aggódom a madarak miatt.
Nagy igyekezettel aggattam fel a fák ágára a madáreledel legkülönbözõbb fajtáit.
Azon gondolkozom, mivel lehetne még
megörvendeztetni a tél itt telelõ madarit,
a tél veszteseit.
Ez az tél nagyon próbára teszi õket, félelmüket feledve néha egészen közel merészkednek az ablakhoz, a párkány emberközelségétõl sem riadnak vissza. Egyre több madár faj tûnik fel a kertben, hiszen egyre nehezebb az élelemhez jutás.
Nekem ilyenkor ezek a szegény túlélõk jelentik a nyár remény-maradékát, amit
egészen tavaszig dédelgethetek. Onnantól már könnyebben megy.
Ilyen gondolatok járnak a fejemben,
amikor váratlanul egymásra nézünk. Vörösbegy-úr és én. Arra, hogy "úr"-ról van

Havazás Révfülöpön

szó, termetébõl következtetek, kicsit nagyobb és díszesebb, mint az a vörösbegy,
akit tegnap láttam. Talán õt, a párját
küldte elõre, hogy körülnézzen. Kecsesen
hajtogatja fejét jobbra-balra, próbálja
megbecsülni a távolság és a veszély nagyságát. Milyen nagy bölcsesség szükségeltetik egy egyszerû kis madárléthez is. Komoly döntéseket kell hozni az életben
maradáshoz, aminek egyik feltétele ilyen
kemény télben az ennivaló. Látom rajta,
hogy vívódik, rám néz, igyekszik megítélni jellememet, beazonosítani, vajon én
vagyok-e az a jóasszony, aki az eledelérõl
gondoskodott? Bizalmatlanság csillog szemében, de a bizalmatlanság most az õ
életbiztosítása, pedig azt sem sejti, hogy a
házban macska is lakik. Perspektívájából
nézve, csupa veszély az élet, állandó kockázatelemzésre van szüksége. Megbízhatom-e abban a személyben ott, aki az ablakból néz rám? Van köztünk üvegfal,
vagy csak madárszemem káprázik? Megér-e egyáltalán annyit az a pár falatka,
vagy próbáljak máshol szerencsét? Szinte
látom kis fejében cikázó madárgondolatait.
Kicsit háttérbe húzódom, és õ úgy
dönt, hogy végre lecsap az eledelgombócra. Nagy boldogan és fürgén csipeget, lesve az ablak felé néz, a párkányig azért
nem merészkedik. Jó nézni, ahogy izgatottan bár, de végre eszik. Azzal áltatom
magam, hogy, ha ismeretlenségbe burkolózva is, de sikerült elnyernem bizalmát.
Hirtelen belém nyilal, valahonnan ismerõs ez a tekintet, amit a vörösbegy szemében láttam.
Rájövök, honnan. Egyre gyakrabban
találkozom hasonlóval az utcán, a metrón, a buszon embertársaim tekintetében. Vajon csak a tél az oka, vagy valami
hosszabb, mérgezõbb folyamat tette ezt
velünk? Szomorú vagyok, de rá kell jöjjek,
nagy valószínûséggel az utóbbi. Némi reményt az ad, hogy a tél még ront is a
helyzeten, keményebbé teszi a tekinteteket és értékítéletemet is. Amint aztán
majd kisüt a nap, langyos szelek fújdogálnak, jön az enyhülés a szemekben is,
ebben bízom.
Szóval, mi újság tavasz, mikor érsz már
ide hozzánk? Tele vagyunk reménységgel,
a madarak is és én is, mert te majd elhozod a várva várt meleg fényeket, hazairányítod az eltávozott madarakat, arcunkba fújod a virág- és fûillatot és viszszaülteted szívünkbe az életbe, a jövõbe
vetett hitünket.
Most már ne soká késlekedj!
Dr. Heinczinger Mária
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– Téli örömök és kötelességek –
A fõútvonalakat viszonylag gyorsan megszabadították a hótól és az emelkedõk, lejtõk veszélyességét a felszórt érdesítõ anyag
csökkentette - dicséret a gondos munkáért.
Csak a helyi lakosoknak, akik a mellékutcákban akartak közlekedni, kellett egy
kis türelemmel lenni. Néhány autós leállította a jármûvét és az utolsó métereket
óvatosan, gyalog tette meg. Csodálatraméltó, hogy milyen megértéssel és nyugalommal fogadták az érintettek ezt a helyzetet.
Külön öröm, hogy a síkosság mentesítésnél lemondtak a só használatáról és ez
nem csak az itt élõk javát szolgálja, - hiszen
ki szereti a só nyomokat a cipõjén, a háza
bejáratánál - hanem négylábú barátainknak és a természetnek is kedvez.
Egy csepp keserûség mégiscsak belepottyant a hóba. Korosabbaknak, fogyatékosaknak, gyermekkocsival közlekedõknek, piciny gyermekeknek bizony nehézséget okozott a járdák, utak használata,
amelyeket a háztulajdonosoknak, a lakóknak kellett hó és jégmentesen tartani. Talán még az sem okozott senkinek gondot,
ha annak a szomszédnak a részét is fel kellett vállalni, aki csak a nyári szezont tölti
Révfülöpön.

Fotó: Kannacher

A hó eltakarítást - ha nem is kora reggel
a munka elõtt - mozgásterápiának is lehet
tekinteni, ebben az esetben még szórakozást és élvezetet is jelenthet, nem beszélve
az utána következõ forralt borról. Ez
sokkal kellemesebb, egészségesebb, mint
azon idegeskedni, hogy nem távolítanak el
azonnal minden hópelyhet az illetékesek,
ami az autóval való közlekedést akadályozza.
E cikk írója néha egy Dortmund melletti huszonnyolcezer lakosú kis német
városkában él, ahol eddig, csak ezen a
télen 800 tonna sót szórtak el. Itt Révfülöpön élveztem a friss havat, sétát a
magas hóban. Jó volt hallani és érezni a hó
és a jég ropogását a talpam alatt, mert ha
Németországban sétálni megyek, csak a só
ropogását, csikorgását hallom.
M. Kannacher/GE
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Veszprém megyei
III. osztály
Labdarúgó bajnokság tavaszi sorsolása

Optimist találkozó Palamósban
Révfülöpi Iskolai Vitorlázó vízimentõ és Korcsolyázó Egyesület

Március 27-én 15.00
Révfülöp – Gógánfa
Április 4-én 15.30
Balatonederics – Révfülöp
Április 11-én 15.30
Révfülöp – Szigliget
Április 18-án 16.00
Nemesgulács – Révfülöp
Április 25-én szabadnap
Május 02-án 16.30
Révfülöp – Balatonszepezd
Rájátszásban a csapatok
(1-4 és 5-8 helyezett)
még 6 mérkõzést játszanak (oda-vissza)
Magyar Kupa mérkõzései
Március 14-én 14.00
Diszel SE – Révfülöp
Március 21-én 14.00
Révfülöp – Diszel SE

Közlemény
A Révfülöpi Honismereti Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták tevékenységét. Egyesületünk számlájára ezúton 2009-ben 108.015,Ft érkezett. Az összeget a Villa Filip közlöny és a Honismereti Füzet kiadványok
nyomdai költségei kifizetésére használtuk
fel.
Kedves támogatóink, további pártfogásukra a jövõben is számítunk! Így arra kérjük,
hogy a személyi jövedelemadó bevallási ív
kitöltésekor az 1% felajánlásával támogassa közhasznú egyesületünket, amelynek
adószáma: 18914348-1-19
A Magyar - Finn Baráti Társaság Révfülöp
továbbra is számít az Önök támogatására,
ezért kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával segítsék mûködésünket. Adószám: 19380489-1-19

Fotósuli
Fotókészítõ tanfolyamokat és fotóversenyeket szervez kezdõknek és haladóknak
2010. tavaszán Manfred Kannacher és a
NapSzem Kulturális Egyesület Révfülöpön.
A fotóversenyt érdekes feladatok és nyeremények kísérik. További tájékoztatást a
Révfülöpi Képek következõ számában,
Révfülöp honlapján (www.revfulop.hu)
kaphatnak.
Az elsõ összejövetel 2010. március 6-án
(szombaton) 10 órakor lesz a Tóparti
Galériában.

Fotó: Török

Vitorlázóink számára az egyik legnagyobb megmérettetés a februári nagy
Optimist találkozó, melyet immáron huszonegyedszer rendeztek meg a spanyolországi Palamósban.
A huszonkét órás utazást az ötnapos
edzõtábor követte, majd a háromnapos
verseny. Az idõjárás kegyes volt hozzánk,
így sokat tudtunk vitorlázni kellemes szélben és olykor hatalmas hullámokban.
Ebben még az eltérõ napnyugta is segítségünkre volt, hiszen ott másfél órával
késõbb sötétedik. Az edzéseket követõen
finn barátainkkal mértük össze tudásunkat. A versenyen háromszázhatvanöt
versenyzõ indult huszonkét országból.
Sajnos a szokásos egyenletes teljesítményünk egyik-másik napon hibázott, de
így is az egyébként jónak mondható
tizenkettedik-huszonhetedik helyeken
végeztek legjobbjaink. Péch Lóránt
például az utolsó három futamában

kitûnõ teljesítményt mutatott két ötödik
és hatodik helyével. A vitorlázáson túl
megismerkedtünk Costa Brava focizásra
igen alkalmas fövenyével és csodálkozva
szemléltük a történelmi városrész
építészeti csodáit. Palamós egyébként egy
igazi halász városka, ahol zajlik az élet
ilyenkor télen is, s e hasznos "nyüzsgés",
jólesõ érzéssel tölti el az embert.
Szembetûnõ volt az a vélhetõen jelentõs
anyagi erõforrás, mely a láthatóan jól
felépített turisztikai struktúrának köszönhetõen a város minden szegmensét pozitívan érintette. Reméljük egyszer majd
Révfülöpön is így lesz…. Vitorlázni
szerencsére már tudunk úgy, mint a nálunk szerencsésebb társadalmi fejlõdést
mutató országok gyerkõcei. Ezen gondolatokban megnyugodva, elbúcsúztunk
katalán barátainktól, s nekivágtunk a
kétezer kilométeres hazaútnak.
Török Péter

Fizetett politikai hirdetés!

Felhívás!
A FIDESZ Polgári Szövetség révfülöpi csoportja az
Országgyûlési Választásokra ajánlószelvényeket gyûjt.
Bõvebb információ az alábbi telefonszámokon:
06-30-64-65-314, 06-30-68-84-379
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Nagyközségi
Borverseny 2010
A bor az emberek által fogyasztott legrégebbi élvezeti cikk. Ennek megfelelõen a
borászok több ezer éve arra törekszenek,
hogy minél jobb minõségû bort szolgáljanak fel a fogyasztók asztalára.
A borászok nagyon büszkék boraikra,- a
közmondás szerint is: van a jó bor, a jobb
bor és az én borom-, ezért a borok megmérettetésére évszázadok óta borversenyeket rendeznek.
Településünkön 2010. február 12-én
került megrendezésre a Nagyközségi Borverseny.
A borokat az elõkészítõ bizottság,
Gelencsér Zoltán és Juhász Miklós a kóstolási sorrendnek megfelelõen rendszerezte, hiszen nagy jelentõsége van annak,
hogy a bírálók milyen sorrendben kóstolják
a borokat, mivel egy intenzív illattal-zamattal rendelkezõ bor után egy könnyedebb,
elegánsabb bor nagyon nehezen értékelhetõ.
A 42 bormintából 11 bronz, 20 minta
ezüst, 5 arany és 2 nagy arany minõsítést
szerzett.
A szakértõ borbírák, Kulka Gábor,
Borbély Gyula és Tóth János Zoltán döntése alapján az idei borverseny eredményei:
I. helyezett: Kál -Vin Pincészet
(2002-es évjáratú, késõi szüretelésû olaszrizling)
II. helyezett: Bánpataki Péter
(2009-es évjáratú olaszrizling)
III. helyezett: Mármarosi Tamásné
(2009-es évjáratú szürkebarát)
Közönségdíjat nyert: Károly László
(2007-es évjáratú Pinot Blanc)
A díjak átadására a Révfülöpi Polgárok
Báljának megnyitóján, a Tóth Vendéglõben került sor.
K.P.Zs.

Kolbásztöltõ verseny az Aranykolbász díjért
A hideg idõ ellenére nagyszámú érdeklõdõ és versenyzõ gyûlt össze január 16án délelõtt az ATTACCA Klub kerthelyiségében felállított rendezvénysátorban,
hogy részese lehessen az I. Révfülöpi
Kolbásztöltõ versenynek.

Fotó: Kalmár

Tizenegy háromfõs csapat mérte össze
tudását és szerencséjét az Aranykolbász
díjért. A sikeresen lebonyolított rendezvényt hagyományteremtõ szándékkal, a
téli idõszak egyik kiemelkedõ eseményeként rendezték meg. A szervezõk 72
kg sertéshúst biztosítottak a versenyzõk
számára. Minden csapat saját elképzelése
és ízlése szerint fûszerezte a zsûrizésre
szánt kolbászt. A hagyományos alapanya-

Meghívó
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja a
település lakóit az 1848-as
Forradalom és Szabadságharc 162. évfordulójának ünnepi megemlékezésére, melyre március 12-én (pénteken) 17 órakor
kerül sor a Révfülöpi Általános Iskolában, ünnepi beszédet mond: Eitner
József önkormányzati képviselõ.
"Egész életem küzdés és szenvedés vala; de
e pillanatban jutalmazva érzem magamat ám pihenni nem fogok, árva fejemet nyugalomra nem hajtom, míg el nem mondhatom az írás ama szavait: "Most bocsásd
el, uram! szolgádat, mert láták szemeim
hazám szabadságát, boldogságát megmentve!"
(Részlet Kossuth Lajos 1848. október 4-én
Szegeden elmondott beszédébõl.)

Meghívó
Fotó: Kovács

gok mellett ízesítettek tejszínnel, borral,
felhasználtak hal- és õzhúst is. A nap folyamán a Fláre Beás együttes koncertje és
Sebestyén Ivett produkciója, valamint
ügyességi játékok, vetélkedõk színesítették a jó hangulatban zajló versenyt. A
vendégek és a szurkoló közönség kitûnõ
ételeket és italokat fogyaszthatott. A szigorú, de igazságos zsûri ügyességi vetélkedõben a tapolcai fiatalok "Jó barátok"
csapatát ítélte a legjobbnak, az Aranykolbász Vándordíjat a legjobb kolbászért
a badacsonytomaji "Rajok" csapata kapta.
A rendezõk eredménytõl függetlenül
minden csapatot jutalmaztak és elhangzott: "jövõre veletek ugyanitt"!
K.pepi

Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub március 10én (szerdán) 15 órakor tartja „Nõnapi”
összejövetelét a Tóparti Galériában,
melyre szeretettel meghívja tagjait.
Vezetõség

Fotó: Kalmár

Zenebarátok Klubja
Március 13-án, szombaton 18 órakor
Révfülöpön a Tóparti Galériában.

"ZENEI ÓRIÁSOK"

A hard rock elsõ igazi szupersztárja a

Led Zeppelin

"A zene annyira hatalmas, hogy soha nem
ismerheted meg az egészet."
Szeretettel vár minden zenebarátot a
NapSzem Kulturális Egyesület.
Szerkesztõ: Zömbik Iván

Programajánló
A Magyar - Finn Baráti Társaság Révfülöp 2010. évi tervezett programjai:
- Bemutatkozás a Finn nagykövetségen
a Kalevala napi ünnepség keretében
- Finn nyelvtanfolyam indítása
- Sodankyla városával testvérvárosi
kapcsolat felvételének folytatása
- Szent Iván éj napi rendezvény (VI.
Szigeti Strand Szépe választás, Tûzijáték)
- A Finn -Magyar Baráti Társaság
Sodankyla szervezetének meghívására utazás szervezése (utazás tervezett idõpontja IV. negyed év)
- Mikulás Bál szervezése
Tagjainktól, pártoló tagjainktól, támogatóinktól várjuk az ötletek a programok
bõvítéséhez.

