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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 162. évfordulóján

Fotó: Kalmár

Az 1848 március 15-én megkezdõdött forradalom emlékére az Általános Iskola nagytermében délelõtt a diákok, tanárok, délután pedig az önkormányzat tartott ünnepséget.
Március 15-e az egyik legnagyobb, ha
nem a legnagyobb nemzeti ünnepünk mondta köszöntõjében Eitner József képviselõ - a reformkor hite, a korabeli libe-

Minden sorsfordító történelmi eseménynek, múltunk minden dicsõséges tettének
van tanulsága. Kell, hogy legyen olyan okulás, ami erõt ad, amely józan megfontolt
gondolkodásra ösztönöz. Korunk társadalmi politikai viszonyai össze sem hasonlíthatók a 162 évvel ezelõttivel. A ma hétköznapjai nem nagy hõsöket, életüket áldozó
hazafiakat követelnek tõlünk, hanem sokoldalúan képzett, kellõen mûvelt és szorgalmasan dolgozó embereket. Mindemellett szeresse ezt a hazát, ezt a közösséget, a
gyönyörû Balaton-parti tájat. Erre kell nevelni gyerekeinket, ezért építjük szépítjük
évrõl-évre otthonosabbá ezt a községet,
hogy mindig jobban érezzük magunkat,
hogy gyermekeink, unokáink is élvezzék
munkánk, erõfeszítéseink gyümölcseit. Ez
a mi dolgunk és nem is kevés, - mondta befejezésül Eitner József képviselõ - ehhez a
munkához adjon erõt mindenkinek, ennek
az ünnepnek a fénye, szelleme.

Fotó: Kovács

Ócsvári Gábor a Garden Faápoló Kft
munkatársa a Polgármesteri Hivatal
megbízásából március 5-én mûszeres favizsgálatot végzett településünkön.
A Rózsakert jegenyefáinak egészségi
állapotát mérte fel. A vizsgálattal ki lehet
mutatni a fában lévõ állapotváltozásokat,
repedéseket, korhadásokat, ami a fák
elöregedésének, veszélyessé válásának a
jele. A megbízott szakértõ 22 fát vizsgált
meg, elõzetes véleménye szerint néhány
fa veszélyes és indokolt a kivágása, de a
többség egészségesnek tûnik. Ócsvári
Gábor szerint a fák igen idõs példányok,
rendszeresen ápolni kell õket, a száraz
ágakat el kell távolítani, folyamatos
ellenõrzésükrõl
gondoskodni
kell.
Tájékoztatása szerint végsõ eredményt
csak a vizsgálat teljes kiértékelése után
lehet mondani, errõl a késõbbiekben természetesen beszámolunk.
k. pepi

„Új seprõ jól seper”

Fotó: Kalmár

rális magyar értelmiség legjobb törekvései,
a nemzet egységes, közös erõfeszítése a mai
napig nemcsak lelkesítõ erõ, hanem sok
szempontból követendõ példa is. Számunkra a haza és haladás ügyének szétválaszthatatlanságát, az emberi bátorság és
jellem önfeláldozó erejét sugározza. Bár a
szabadságharc elbukott, egy magába nézõ, s
elmélyedõ nemzet nem felejtheti el, milyen
hõsiességgel és elszántsággal harcoltak
elõdeink - nem vagyonuk növeléséért,
erkölcsi elismeréséért - hanem e földért, az
idegen elnyomás megszüntetéséért.

„Jegenyefák nem
nõnek az égig”

A köszöntõt követõen a tanulók is méltó
módon emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Az iskolai és
a községi ünnepély szereplõi - Antal Vanda,
Horváth Viktória, M. Tóth Bettina, Kardos
Klaudia, Koncz Brigitta, Péringer Martina,
Dobai Dominika, Veress Jónás, Kiss Tamás, Slemmer Balázs, Antal Márk - mûsorukkal az egész történelmi eseményt elénk
varázsolták, így õrizve meg emlékét a forradalom és szabadságharc hõseinek. A mûsort Kissné Hajdu Gabriella tanárnõ rendezte és tanította be a közremûködõknek. Ky

Fotó: Miklós

Munkában az újonnan beszerzésre
került utcaseprõ adapter
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Lomtalanítás
2010. évtõl a lomtalanítást a Probio Zrt.
végzi. A feleslegessé vált lim-lomot
május 7-8-9- napokon lehet kihelyezni a
kijelölt közterületi gyûjtõhelyekre.
Az elszállításra május 10-én kerül sor.
A szolgáltató nem szállítja el, így kihelyezni sem lehet kommunális hulladékot,
építésbõl-bontásból származó anyagot
(ajtó, ablak, szigetelõanyag), törmeléket,
elektronikai hulladékot, hulladékká vált
gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort, gyógyszereket,
festékes és olajos flakonokat, egyéb
veszélyes hulladékot. (A bútorokat szétszerelve kérik kirakni.)
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
lejárt szavatosságú hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakba, a hulladékká vált gumiabroncsot és elektronikai cikkeket a gyártónál, kereskedõnél
van lehetõség leadni. Tisztelettel kérjük
a lakosságot és az üdülõingatlannal rendelkezõ tulajdonosokat a lomtalanítás
során fegyelmezett magatartás tanúsítására, a vonatkozó szabályok betartására, valamint - településünk rendezettségének megõrzése érdekében - arra,
hogy csak a kijelölt helyekre pakoljanak.
A lomtalanítás tervszerû, rendezett
lebonyolítását a közterület-felügyelõ és a
településõrök ellenõrzik.
A lerakó helyek kijelölését tartalmazó
térkép a Révfülöpi Képek május eleji
lapszámában, valamint a település honlapján (www.revfulop.hu) - a kihelyezési
idõpontot megelõzõ 10 nappal - közzétételre kerül.

Tisztelt Olvasók!
Köszönjük olvasóinknak, hogy figyelemmel kísérik munkánkat, köszönjük
a gratulációkat és a felajánlásokat.
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. Kérjük, a közlemény rovatban
feltétlenül jelöljék meg a jogcímet:
„Révfülöpi Képek Hirdetés”. A megrendelést csak a megjelenés elõtt kifizetett hirdetések esetében tekintjük elfogadottnak.

Önkormányzati hírek
Rózsakert - játszótér felújítás projekt
Eredményes volt a tervezett Rózsakert játszótér felújítására meghirdetett közbeszerzési eljárás. Az induló beruházásra
legjobb árajánlatot, nettó 35.100.000 Ft-ot
a keszthelyi Fitotron-System Kft. adta. A
kivitelezési munkák április 15-ével megkezdõdnek, a felújítás várható befejezése
2010. június 10-e.
Császtai strand rekonstrukciós felújítása
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata az
elmúlt évben a Közép-Dunántúli Operatív
Program keretén belül „A balatoni térség
turisztikai vonzerejének növelése” címû két
fordulós pályázati eljárás elsõ fordulóján
eredményesen szerepelt a Császtai szabadidõ, sport és fürdõkert komplex fejlesztése projekttel.
A pályázat második fordulójára 2010. március 23-án az önkormányzat benyújtotta
támogatási kérelmét. A tervezett beruházás nettó költsége 88,9 millió forint, az
elnyerhetõ támogatás összege 35,6 millió
Ft. A pályázattal kapcsolatos döntés április
hónapban várható.

Pályázati összegbõl Császtai strandra
defibrillátor készülék beszerzése
Az Egészségügyi Minisztérium a hirtelen
szívhalál megelõzése céljából kiírt pályázatán Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a Császtai strandra 1db. defibrillátor készülék beszerzésére, kezelõ
életmentõ
személyek
kiképzésére
440.000 Ft összegû támogatást nyert el.
Az életmentõ eszköz beszerzése folyamatban van.
Pronar kistraktorhoz új seprõ adapter
vásárlása
A települési községgazdálkodási csoport
részére beszerzése került a meglévõ
Pronar típusú kistraktorhoz 1 db.
AGATA ZM-1600 típusú úttisztító kefe
adapter bruttó 1.238 ezer forint értékben.
Az új kommunális eszköz seprõ szélessége 1,60 méter. Beüzemelése után
remélhetõleg eredményesebbé válik település úthálózatának pormentesítése,
közterületeinek tisztán tartása.

Tisztelt Turisztikai Szolgáltató!
Most lehetõséget kínálunk Önnek ingyenesen a Révfülöp Kártya turisztikai szolgáltatás rendszerhez való csatlakozásra, ha
minimum 10% kedvezményt biztosít turisztikai szolgáltatása árából a kártyahasználó vendégek számára.
Ha Ön hatékony reklámot szeretne tevé-

kenységének, akkor most lehetõsége van arra, hogy széles körben, mind a magyar,
mind a külföldi vendégek számára szolgáltatását népszerûsítse.
Bõvebb információ: Tourinform Iroda
Tel.: 87/463-194, Tel./Fax: 87/463-092
revfulop@tourinform.hu

Önkormányzati rendeletek kihirdetése
A Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2010. március 22-i
ülésén megalkotta a következõ rendeleteket:
Száma: 4/2010. (III.24.) önkormányzati
rendelet
Tárgya: Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló
15/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Száma: 5/2010. (III.24.) önkormányzati
rendelet
Tárgya: Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérõl
szóló 1/2009. (II. 11.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Száma: 6/2010. (III.24.) önkormányzati
rendelet
Tárgya: Az Általános Iskola konyhájáról
igénybe vett étkezésért fizetendõ térítési
díj megállapításáról szóló 17/2007.
2

(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Száma: 7/2010.(III.24.) önkormányzati
rendelet
Tárgya: Révfülöp Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló
5/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Száma: 8/2010. (III.24.) önkormányzati
rendelet
Tárgya: A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Az önkormányzati rendeletek a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban
minden érdeklõdõ számára rendelkezésre állnak és olvashatóak a település
honlapján is.
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ
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Cenzúra a Révfülöpi
Képeknél
Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
Hivatkozással a Révfülöpi Képek márciusi
számában közlésre megküldött „Elutasítás helyett együttmûködést c. írásomra, a
következõkre hívom fel szíves figyelmét.
A 2009 szeptemberi alakuló szerkesztõbizottsági ülésen a tagok a megújuló Révfülöpi Képek alapelveként fogadták el,
hogy az Önkormányzat semmilyen formában nem kíván beavatkozni, vagy korlátokat szabni a Lap szerkesztésében és a cikkek megjelenésében, tehát az Újság teljes
függetlenségét garantálják. A nyilatkozatot
a Polgármester úr tette és erõsítette meg a
tagok külön feltett kérdéseire válaszolva. A
Fõszerkesztõ úr ugyanakkor kifejtette nézeteit, hogy milyen újságot szeretne, milyen
feltételek mellett, kiemelve a különbözõ
véleményeknek helyt adó közéleti fórum
fontosságát.
A magam részérõl akkor elmondtam,
hogy a megújuló Révfülöpi Képek ismertetett céljai és feltételei mellett, a szerkesztésemben idõszakosan megjelenõ Révfülöpi
Újságra nem lesz szükség, továbbá közremûködésemre és cikkeimre a Fõszerkesztõ
úr számíthat. A megújuló Révfülöpi Képek
megjelent öt számában, társadalompolitikai
témakörben, havi rendszerességgel eddig
hat cikket írtam. Tekintettel arra, hogy a
márciusi lapban megjelentetésre beküldött
hetedik, most idõszerû cikkem, telefoni
beszélgetésünkbõl következtetve a Polgármester úrnál elakadt és nem jelenhetett
meg, az Újság mûködtetésének meghirdetett elvei és az etika szabályai is, véleményem szerint sérelmet szenvednek. Ezért, a
számomra elfogadhatatlanná vált helyzet
miatt a közremûködésemmel kapcsolatos
ígéretet sajnálattal, de visszavonom. Kérem, hogy az „Elutasítás helyett együttmûködést” c., írásomat a továbbiakban ne
használják fel.
Tisztelt Fõszerkesztõ úr! Eddigi együttmûködését és fáradozásait köszönöm! Üdvözlettel
Kiss Zoltán

Nyilatkozat

Alulírott Miklós Tamás polgármester erkölcsi és jogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy semmilyen módon nem gátoltam/gátolom Kiss Zoltán „Elutasítás helyett együttmûködés” c. cikkének megjelenését.
Sajnos már mondvacsinált vita van a
múltról és (ön)érdekekrõl, de javaslat arra,
hogy milyen Révfülöpön szeretnénk élni,
még nem fogalmazódott meg! Remélem,
jó szándékú képviselõ-testületi kezdeményezésünk erre az eredeti célkitûzésre irányítja településünk állandó és üdülõtulajdonosainak figyelmét. Tisztelettel:
Miklós Tamás polgármester

Révfülöpi Nyár – Révfülöpi Kártya 2010
Az elmúlt esztendõben magyar, német és
angol nyelven hozzáférhetõ Révfülöpi
Kártya többféle ingyenes és kedvezményes turisztikai szolgáltatást ajánlott a
szállásadókon keresztül a településünkre
érkezõ vendégeknek.
A szezon végi felmérés igazolta a Kártya
hatékony (3.200 regisztrált vendégéjszaka)
vendégcsalogató hatását, és többek között
ez is hozzájárult ahhoz, hogy a balatoni
turisták számának és vendégéjszaka számának erõteljes csökkenése ellenére Révfülöpön 2009-ben jelentõsen nõtt mind a
vendégek és a vendégéjszakák száma is az
elõzõ esztendõhöz képest.
Ismert olvasóink elõtt, hogy 2010-ben
több negatív változás éri a turisztikai szolgáltatókat. Ezek közül az üdülési csekk
megadóztatása, önkormányzati vonatkozásban az IFA bevételhez adott állami
kiegészítés 50%-os csökkentése és a
Révfülöp Üdülõszálló bezárása a legjelentõsebb. E negatív tendenciák mérséklése
érdekében további jelentõs erõfeszítéseket
kell tenni önkormányzatunknak a turisztikai élet színesítése, élénkítése és a szolgáltatások bõvítése érdekében.
A tervezett önkormányzati lépések
közül kiemelem, hogy ez év januárjában,
levélben fordultunk a regisztrált helyi szálláshely-szolgáltatókhoz és ingyenes lehetõséget biztosítottunk a 2010. évi révfülöpi
szálláshely-katalógusban való megjelenésre. Ezt a március eleji Utazás kiállítás
standjain forgalmaztuk, illetve különféle
turisztikai vásárokra juttatjuk el.
Hasonló pozitív kezdeményezés lehet a
Révfülöp Kártya turisztikai kedvezményrendszer átgondolt 2010. évi fenntartása és

bõvítése. Idén az idegenforgalmi adót
befizetõ Révfülöpi Kártya tulajdonosok
50%-os kedvezményt kapnak a Császtai
vagy a Szigeti strandra szóló felnõtt
belépõjegy árából. Díjfizetés nélkül látogathatják a Millenniumi Kilátót, a Tóparti
Galéria kiállításait, Pincemúzeumot, a
Honismereti Gyûjteményt, utazási kedvezményt vehetnek igénybe a BAHART
Zrt. hajóin.
Mivel a kártyahasználat elsõsorban a
strandok látogatására terjedt ki az elmúlt
évben, a helyi turisztikai szolgáltatók
részére ingyenes reklámlehetõséget ajánlunk fel az idei évben. A minimálisan 10%
kedvezményt adó helyi turisztikai szolgáltató ingyenesen jelenhet meg a kártyahasználatot ismertetõ nagy példányszámú
prospektusban, illetve a fõidényben az
önkormányzat megújult honlapján a
Révfülöpi Kártya szolgáltatói között.
Remélem, önkormányzati kezdeményezésünkkel elõsegítjük a helyi turisztikai
szolgáltatói kör élénkítését, a Révfülöpre
érkezõ vendégek közérzetének javítását és
hozzájárulunk településünk nyári idegenforgalmi szezonjának sikeréhez.
(miklós)

Fotó: Herceg

Megjegyzés
a „Cenzúra a Révfülöpi Képeknél” címû íráshoz
Tisztelt Olvasó! A Révfülöpi Képek egyik
szerkesztõi alapelve, hogy az önkormányzat lapjában eddig is és a következõkben is teret kívánunk adni a különféle
véleményeknek a korrektség és a kiegyensúlyozottság jegyében, de akaratlanul sem
szeretnénk bekapcsolódni a helyi politika
közvetlen alakításába.
Szerkesztõként nem tisztem „igazságot”
tenni, a véleményeket viszont csak akkor
lehet ütköztetni - ha van legalább két
vélemény. Az említett esetben csak Kiss
Zoltán írása állt rendelkezésemre lapzárta
után, ezért úgy döntöttem, hogy a
következõ (áprilisi) számba kerüljenek a
cikkek. Miután kiderült, hogy nem az általa aktuálisnak tartott idõpontban jelenhet
meg írása, Kiss Zoltán elzárkózott a továb3

bi együttmûködéstõl, illetve megtiltotta
írásának közlését.
Egy régi népmese jutott eszembe:
Két kiskecske szembetalálkozott a patak
keskeny hídján. Olyan keskeny volt a híd,
hogy nem fértek el egymás mellett. Úgy
mehettek volna csak át rajta, ha az egyik
visszafordul, s megvárja, amíg a másik átmegy.
- Vissza, vissza! - szólt az egyik.
- Hát még mit nem? Öregebb vagyok,
mint te. Úgy illik, hogy te fordulj vissza.
- Igen ám, de én léptem elõbb a hídra.
Visszafordulni egyik sem akart. Vadul
nekimentek egymásnak, és verekedni kezdtek. Csúszós volt a híd, és mind a ketten
belepottyantak a vízbe.
Kalmár György szerkesztõ (Ky)
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Szenzációs kézis siker a Megyei Diákolimpián Köszönet a nõknek
A IV. korcsoportos kézilabdás lányaink a
március 10-i tapolcai körzeti bajnokság
II. helyezettjeként bejutottak a Veszprém
Megyei Diákolimpia kézilabdás döntõjébe.

Fotó: Szepesvári

Csapat tagjai: Szepesvári Alexandra,
Molnár Lúcia, Takó Tünde, Meleg Bettina,
Kiss Ágnes, Papp Dóra, Dobai Dominika,
Antal Vanda, Molnár Nikolett, Orbán Laura, Szilágyi Patrícia, Nagy Boglárka, Siffer Klaudia, Sárvári Barbara, felkészítõ
tanár: Németh László

A 20-án megrendezésre kerülõ ajkai
megmérettetésen 9 iskola csapata volt
jelen. Nem túl szerencsés sorsolás után a
legerõsebb hármas csoportban a kiemelt
veszprémi Padányi, ill. a Litér csapatával
kerültünk szembe. Az elsõ percek elke-

Szupermaraton
Révfülön
A Budapest Sportiroda immár 3. alkalommal rendezte meg a BSI Balaton
Szupermaraton futóversenyt, 2010. március 18 és 21 között a tó körül.
A verseny során az egyéni indulók,
valamint a 2 és 4 fõs csapatok 4 nap alatt
futották körül a Balatont, összesen 195
kilométert megtéve. A közel 600 futót
megmozgató mezõny március 20-án 10 és
13 óra között futott végig Révfülöpön. A
versenyzõk a kemping melletti útszakaszon
kialakított ellenõrzõpontnál pihentek meg,
váltottak, illetve frissítették magukat.
(m)

Fotó: Miklós

seredése után komoly taktikát dolgoztunk ki csoportküzdelmeinkre, így mind a
két jó erõkbõl álló csapatot sikerült
megverni (13:12, ill. 15:8) végig vezetve a
mérkõzések folyamán. Így csoportelsõként bejutottunk a hármas döntõbe.
Elsõ ellenfelünk az a tapolcai csapat volt
(a város három általános iskolájának
válogatottja) akitõl a körzeti döntõben is
kikaptunk. Reálisan felmértük erõnket,
így ezen a mérkõzésen tartalékoltunk az
ajkai Fekete Általános Iskola csapata
elleni küzdelemre, aminek a második
hely volt a tétje, és az országos selejtezõ
versenyének lehetõsége. A tapolcai 15:6os vereség után ugyan kissé fáradtan, de
végeredményben utolsó erõnket összegyûjtve 11:9-re gyõztünk az ajkaiak ellen.
Hatalmas sikerként könyveltük el, hogy
kis létszámú iskolánk ilyen eredményt
tudott elérni a Diákolimpián, s ez erõt ad
ahhoz, hogy reményeink beteljesedjenek
a Kisiskolák Diákolimpiájának versenyén.
Kézicsapat, kézicsapat jaj de sok van.
Olyan mint a révfülöpi csakis egy van.
Góllövés a tudománya, az ellenfél csapatának bánatára.
(Megy a gõzös dallamára)
Németh László

Almából édesség
Sokan nem is tudják, hogy gyermekük
milyen ügyes a konyhamûvészet terén. A
nyolcadikos és hatodikos fiúk külön
kérésére bundás-almát és almás lepényt
készítettünk a technikaórán.
Az alábbi receptet használtuk a bundás
almához: sûrû palacsintatésztában megforgattuk a lisztezett almaszeleteket, majd
forró olajban kisütöttük. Ízlés szerint
porcukorral, fahéjjal, vaníliás cukorral
fogyasztottuk. Az almás lepény receptje:
40 dkg liszt, 8 dkg zsír, 10 dkg kristálycukor, 1 cs. sütõpor, 1 pohár tejföl, 2 egész
tojás
A hozzávalókat összegyúrjuk, ezután
két részre osztjuk. 20 percig pihentetjük a
tésztát. Az egyik felét elnyújtjuk és a
kizsírozott tepsi aljára simítjuk. Gyengén
megszórjuk zsemlemorzsával, és rárakjuk
a fahéjas almatölteléket. A tészta másik
felét is kinyújtjuk, és ráborítjuk a töltelékre. Megkenjük felvert tojással, villával megszurkáljuk és elõmelegített sütõben szép pirosra sütjük. Kockára vágva
tálaljuk. A szülõket bátran biztatjuk, hogy
fiaikat engedjék a konyhában tevékenykedni, mert igen ügyesek, szolgálatkészek
és sokan már szakácskönyvbõl is bármely
süteményt el tudnak készíteni.
Pálné Rácz Rita technika tanár
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Fotó: Varga

Köszönet neked, aki megszültél. És
neked, aki a feleségem voltál. És neked,
te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál
egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenõben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, amikor a haláltól féltem.
Köszönet neked, mert szõke voltál. És
neked, mert fehér voltál. És neked, mert
okos és jókedvû voltál. És neked, mert
türelmes és nagylelkû voltál. És neked,
mert betakartad hajaddal arcomat, mikor
megbuktam és rejtõzni akartam a világ
elõl, s neked, mert tested meleget adott
testemnek, mikor fáztam az élet
magányában. És neked, mert gyermeket
szültél nekem. És neked, mert lefogod
majd ujjakkal a szemem. És neked, mert
kenyeret és bort adtál, mikor éhes és
szomjas voltam. És neked, mert testedbõl
a gyönyör sugárzott. És köszönet neked,
mert jó voltál, mint az állatok. És neked,
mert testednek olyan illata volt, mint a
földnek az élet elején. Köszönet a
nõknek, köszönet.”
Ezzel a szép Márai Sándor idézettel
kezdte köszöntõjét március 8-án délután
Németh László, a révfülöpi Általános
Iskola igazgatója. Kedves szavai után a
férfidolgozók tréfás köszöntõjét hallgathattuk meg Eitner József, Gõcze Zoltán
és Biczók József elõadásában, majd
Miklós Tamás Polgármester úr szavalata
mellett egy virágcsokrot is átnyújtott köszöntésképpen a hölgyeknek. „A ferdeszájú család” c. elõadás, melyet Biczók
József egyszemélyes produkciójaként
tekinthettük meg, mindenkinek mosolyt
csalogatott az arcára.
Természetesen egy-egy szál rózsával is
kedveskedtek a „fiúk”, amit mi nõk, soksok édes, és sós finomsággal próbáltunk
hálánk jeléül viszonozni.
Az ünnepi délután a koccintás után
kellemes beszélgetéssel folytatódott, ami
egészen a kora esti órákba nyúlt. Ezúton
is köszönöm valamennyi nõi dolgozónk
nevében, hogy idén sem feledkeztek meg
rólunk kedves férfikollégáink.
Varga Márta
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Vendégszereplés Kõvágóörsön
A kõvágóörsi Nõnapi rendezvényt március 06-án tartottuk a Mûvelõdési Házban.
Az ünnep vidám hangulatát jelentõsen
fokozta a délután fõ mûsorszáma, a
8.osztályos tanulók kán-kánja. Fergeteges
sikert aratott a tánc ezen az alkalmon is,
a nagy közönségsikerre való tekintettel
ráadást is adtak. Jelmezük saját készítésû
volt, sminkjük az akkori kort idézte.
Eitnerné Rózsa Ágnes osztályfõnök és
Dévényi Szilvia, a tánc betanítója erre az
alkalomra is elkísérte a gyerekeket és
gondosan elkészítette a fejdíszüket és
arcfestésüket. A 8. osztályból 7 fiú és 11
lány szerepelt a táncban. Annak ellenére,
hogy 8 településrõl érkeztek a gyerekek, a
szülõk maguk oldották meg a szállítás
gondját. Ezúton is köszönetet mondunk
mind a tanároknak, mind a gyermekek-

Tanulmányi versenyek

nek és szülõknek, hogy erre a szép hétvégi alkalomra megoldották a mûsorszám
elõadását.
A Mûvelõdési Ház süteménnyel és virággal köszönte meg a tanulóknak a szereplést.
Pálné Rácz Rita
mûvelõdésszervezõ Kõvágóörs

Fotó: Pálné

Nyílt nap az iskolában

Fotó: Varga

Intézményünk március 24-én nyílt napot
tartott a leendõ elsõ osztályosok és szüleik részére.
Ezen a napon lehetõségük nyílt megtekinteni az intézményben folyó pedagógiai munkát. A 10 apró óvodás (révfülöpi,
kõvágóörsi, köveskáli és badacsonytomaji
óvodások) nagy izgalommal, kicsit megszeppenve vettek részt a 3 tanító néni
tanóráján.
Blázsi Ibolya (leendõ elsõ osztályosok
tanító nénije), és 4. osztályosai bábelõadással kezdték az elsõ órát, amit
utána egy kis feladatsor követett. A
mesében lévõ állatokat kellett felismerniük a gyermekeknek, természetesen
az ügyes kis „diákjelöltek” matricát kaptak jutalmul a helyes megoldásokért. A
közelgõ húsvétra való tekintettel hímes
tojást színezhettek, és az osztály által
készített - tojásdrazséval töltött -, színes
kis papírkosárkát vihették haza emlékül.
A tízórai elfogyasztása után Iván
Katalin tanító néni, a jelenlegi elsõ osztályosokkal mutatta be olvasás órán, közös
énekléssel, mondókákkal, játékos gyakorlatok segítségével,hogy a szeptembertõl
márciusig terjedõ idõszakban mennyi

mindent tanultak meg az ide járó gyermekek.
Végül, de nem utolsó sorban Borbélyné Dégi Katalin tanító néni vezetésével a
2. osztályosok kíséretében a tornatermet
vették igénybe, ahol a „Nyuszika ki a
bokorból” c. kis játékkal tornáztatták meg
egymást. Az óra második felében technikaóra keretén belül mutathatták meg
kézügyességüket, ahol a már „bölcs és
tapasztalt” 2. osztályosok segítségével
húsvéti tojást készítettek kartonból,
színes papírokból.
Eközben az intézmény vezetõje, Németh László kísérte végig a szülõket az
iskolában, bemutatva és közben beszélve
az itt folyó szakmai, pedagógiai munkáról, amibe beletartozik az alapfokú
mûvészet-oktatás (képzõmûvészet), zene,
néptánc tanítás, fejlesztõpedagógus és
gyógypedagógus tevékenysége, logopédiai szolgáltatás, úszás-vitorlázás-lovaglás
oktatása,labdarúgás, szivacskézilabda,
vívás, kézilabda, atlétika, téli-nyári sporttábori lehetõségek, internetezés, interaktív tananyagok, a XXI. századnak megfelelõ számítástechnikai, háttér-informatikai oktatás, mindennapos mozgás/emeltszintû testnevelés, emeltszintû matematika-oktatás, országos szintû tanulmányi
versenyeken való sikeres részvétel, tankert-növényismeret, állatvédelem, iskolai
könyvtár internet használat, stb.
A kis létszámú, családias hangulatú
intézmény remélhetõleg a nyílt napon
részt vevõ szülõk és gyermek számára is
vonzóvá vált és a március 29-étõl elkezdõdõ beiratkozási napokon minél többen
iratják be gyermeküket hozzánk.
Varga Márta
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Zrínyi Ilona Megyei Matematika verseny
Február végén, Tapolcán került megrendezésre a Zrínyi Ilona Matematika verseny, ahol a 4. osztályosok csapata (Benkõ
Alexandra, Horváth Fanni, Kiss Richárd)
11. helyezést, a 8. osztályosok csapata
(Kiss Ágnes, Antal Vanda, Szilágyi Alex)
6. helyezést értek el.
Egyéniben Veres Ágost (7.o.) 5., és
Horváth Fanni (4.o.) a 18. helyet
szerezték meg.
Felkészítõ tanár: Székelyné Burgyán Rita
Német Verseny
Szász Klaudia és Török Julianna 5. osztályos tanulók a „Spiel und Gewinn”
Országos német nyelvi levelezõ versenyen
a közel 2000 indulóból megszerzett 2.
helyezésükkel bejutottak a szóbeli fordulóra, melyet március 16-án, Gödöllõn
tartottak. Szász Klaudia 88, Török
Julianna 84 pontot értek el a 100-ból.
Oklevélben, könyvjutalomban részesültek és a következõ tanév õszi fordulójára
ingyenes részvételt nyertek.
Felkészítõ tanár: Török Péterné

Tavaszi ünnepeink!
A fiúk nagy szeretettel és lelkesedéssel
készítettek nõnapra hóvirágot anyukájuknak.
Az 1848-as Szabadságharcról az óvodában is megemlékeztünk.

Fotó: Vókóné

Az ünnep elõtt már egy héttel csákót
hajtogattak, zászlót festettek a gyerekek.
Énekeltek, verseltek, meneteltek a kis
huszárok, „Aki nem lép egyszerre”. Nagyon szép rajzok is készültek a régmúlt
eseményeirõl.
Megkezdõdött a tavaszi udvarrendezés.
A gyerekek gereblyéztek, a babaházat
kiseperték, a játékokat szépen visszapakolták. Nagyon lelkesen készítik az
udvaron a nyuszi fészkeket, hátha a nyuszika tesz bele ajándékot.
Vókóné Bognár Ibolya
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Tüdõszûrés
„Pártunk és kormányunk” évente tüdõszûrésre serkenti népünk fiait, aprajátnagyját, dolgozót és munkanélkülit, ingyen és bérmentve.
Ez a dolog igazán méltó elismerésre és
dicséretre. Tavaly én is eleget tettem
ennek a felhívásnak, már annál is inkább,
mivel úgymond házhoz jön a röntgenkészülék. A helyi Galéria elõtt parkoló
tetemes kamion rejtette magában az
apparátust. Szépszámú helyi érdeklõdõ
reagált a felvilágosító figyelmeztetésre, de
tolongás nem volt, mindenki fegyelmezetten és udvariasan viselkedett. Minden
példaszerûen bonyolódott le.
Pár hét eltelte után írásban felszólítást
kaptam a tapolcai kórháztól, hogy jelenjek meg 8 óra 20 perckor tüdõvizsgálat
céljából. Mivel szeretek pontos lenni, már
8 óra elõtt leálltam autómmal a kórház
közelében. Pénzemet az automata többször visszaköpte. A portás felvilágosított,
hogy az a fránya készülék csak 8 óra után
„fogamzós” az érmére. Hát, kivártam a
megfelelõ idõpontot, fizettem, majd
újságért indultam a közeli kioszkba. Ott
azonban csak színes magazinok voltak,
mert a napilapok még nem érkeztek be,
reggel 8 órára(!).
A portás szíves útbaigazítása alapján
felmentem a megjelölt épület elsõ
emeletére, de a lépcsõ folytatását nem
látva, érdeklõdtem az ott ücsörgõ csinos,
fiatal hölgynél, mutatva neki a behívómat: merre tovább? - Õ felvilágosított,
hogy lépcsõ csak a „gang” végén van, de
innét lifttel is feljebb lehet jutni; majd a
folyosó végén jelentkezzem a lányoknál.
Én a liftet választottam, a második
emeleten elmentem a folyosó végére,
ahol ki volt írva: nõgyógyászat. Erre viszszafordultam, gondolván, mindennek,
ami hosszú, két vége van. És valóban, ott
volt egy hölgy, körülötte legalább egy
tucat jelentkezõ. Lassan fogyatkozott a
sor, de mielõtt az rám került volna, úgy 8
óra 15-kor a hölgy felállt, és eltûnt az
egyik ajtó mögött. Én leültem egy székre,
és türelmesen (?) vártam, reménykedve,
hogy majd szólítanak; hisz percnyi pontossággal hívtak, illetve rendeltek ide a
vizsgálatra. Valóban 8 óra 30-kor nyílt az
ajtó, de nem szólítottak. Kérdezõsködésemre kiderül, hogy az elsõ emeleten
sorszámot kellett volna kapnom. Vagy
kérnem? - Tehát vissza a magányos hölgyhöz az elsõ emeletre. Az ártatlanság naiv
megtestesítõje kissé szemrehányó tónusban rebegi: hát, miért nem mondta? Innét már Józsi bácsival baktattunk vissza
a második emeletre. Róla kiderült, hogy
falubeliek vagyunk, látásból mintha már
ismernénk is egymást. Úgy kb. 10 perces
várakozás után szólítanak bennünket a

sorszám alapján, és közlik: a földszinten
kell jelentkeznünk az elsõ ablaknál. Jelentkezünk. Onnét a folyosó végébe
irányítanak, ahol majd szólítanak. - Ott
sokaság várakozik. Mi is várunk. Én egyre
türelmetlenebbül, mert lejár a parkoló
órám. - Józsi bácsi ismerõs házaspárt
üdvözöl. Szintén falubeliek. Õket is
idézés rendelte ide, pedig semmi bajuk,
semmi panaszuk. Talán a röntgenes
kamion volt hibás? - vetõdik fel a gyanú.
Idõközben elmúlt 9 óra 30. Parkoló
órám már rég lejárt, ami persze nyugtalanít, de ezen túl a méltatlan bánásmód
szerfelett felháborít. Már egy órája terelgetnek, mint a birkát az egyik akolból a
másikba. - Közlöm a társasággal, hogy
nekem ebbõl elegem van, inkább távozom. - „Hát mi dóga van?” - kérdi valaki.
Válaszolnék, de nem teszem. Hiszen,
nekem 72 éves nyugdíjasként semmi
konkrét elkötelezettségem nincs. Viszont,
nem tudom elviselni ezt az embertelen
bánásmódot. A nemzetgazdasági károkat
okozó összefüggésekre hogyan figyelmeztessek ebben az adott szituációban? Inkább némán leléptem.
Odahaza beletemetkeztem a frissen
vásárolt újságomba, de nem hagyott
nyugton a fantáziám. Ki tervezte és
szervezte ezt a „szakértõi” orvosi rendszert? Talán valami túlfizetett „külsõs”?
Netán mégis egy belsõs „mindentudó”? Saját mesterségbeli tapasztalataim,
emlékeim tódulnak föl bennem. Vívómesterként tanítványaimnak azt ajánlottam, hogy ha hibát követnek el, akkor
büntetésként önként csináljanak fekvõtámaszt, amit a következõ elõfordulásnál
meg kell duplázni. Így késztetve magukat
a fokozott koncentrációra. Egyik kedvenc
tanítványom (a Fredy-boy) az országos
ifjúsági bajnokság alkalmával a pást mellett fegyverét, sisakját letéve 5 fekvõtámaszt nyomott. Társai persze megmosolyogták, de õ pár évre rá 19 évesen,
a felnõtt világbajnokságon (Szófiában
1986-ban) a 32-es táblán a világklasszis
Kolczonay Ernõ ellen csak egy találattal
maradt alul és így, nem került a legjobb 16
közé. Hasonló módszerrel a szóban forgó
kórházi szervezõt talán jobb munkára
lehetne serkenteni, vagy erõmûvész válna
belõle a sok fekvõtámasz hatására és mi
nem ilyen munkaerõre pocsékolnánk az
adófizetõk pénzét.
Kicsit hosszú lére engedtem ezt a
szöveget a tüdõszûrésrõl, pedig nem
vagyok szószátyár. Ezért befejezésül röviden összesíteném a szándékomat. - Én
nem tudom, hogy mindenben helyesen
cselekedtem-e, de azt tudom, hogy a
tüdõszûrést olcsóbban és emberségesebben kellene megoldanunk. Azt is
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tudom, hogy ehhez nem elegendõ az
Államelnök óhaja, meg a miniszterek
egymásutánja. Ugyan a vezetésen mindenképpen változtatni kell, de azon kívül
a valódi rendszerváltoztatáshoz, a jobbításhoz mindnyájunknak hozzá kell
járulnia. Mindenki a saját posztján tegye
a dolgát jobban, hatékonyabban, emberségesen! Csak így lehetne a rendszerváltozást megvalósítani. Ennek reményében
kívánok tartalmasabb, élhetõbb, szebb
jövendõt!
A vívómester Gombay Ferenc

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: április 20.
Szerk. biz. ülés április 27. 17 óra;
Megjelenik havonta.

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 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS

A Gázló Környezet- és Természetvédõ
Egyesület 2010 évi munkaterve
- Április 10. Immár ötödik éve kerül sor a
„Takarítsuk ki a Káli-medencét” szemétgyûjtõ akciónkra.
Mûködési területünk valamennyi településén mozgósítani kívánjuk azon a nem
kizárólag a kimondott szó erejére támaszkodó polgárokat! Az erdõk szélén, a közutak árkaiban fellelt hulladékot zsákokba
gyûjtjük, majd az önkormányzatok és vállalkozók segítségével a Kornyi-tónál lévõ
parkolóba szállítjuk. Innen a Közútkezelõ
Kht. tehergépkocsival a tapolcai lerakóba
juttatja munkánk „eredményét.”
Minden révfülöpi polgárt várunk! Gyülekezõ 8 órakor a polgármesteri hivatal
mögötti parkolóban. Láthatósági mellényt,
zsákot, védõkesztyût biztosítunk.
- Május közepe; „Nagyszüleinkkel kirándulunk” Valamennyi tagtelepülésünkön
aktívan mûködõ nyugdíjas klubok találhatóak. Ezek tagjai számos programunkon
lelkesen és folyamatosan szerepet vállalnak. Viszonzásul egy szép, élménydús kirándulással kívánunk kedveskedni. 2009
õszén a révfülöpiekkel túráztunk, 2010 tavaszán a szepezdi szépkorúak lesznek vendégeink, ám minden jelentkezõt - az autóbusz kapacitásának függvényében várunk!
- Május vége-június eleje; „Vitézkosbor
túra” Szintén több éves túrasorozatunk
tavaszi állomása Monoszló Tar-hegyen
kerül lebonyolításra. Reményeink szerint
fõzünk is valami finomságot. A pontos dátumról a májusi számban és weblapunkon
www.gazloegyesulet.hu informálódhatnak.
- Június vége; Túra táborozóknak. A
zánkai napközis táborozóknak egész napos
természeti értékeket bemutató programot
tervezünk.
- Szeptember eleje; „Évnyitó fásítás”
2010-ben elsõ alkalommal szeretnénk a tanévnyitó alkalmából mûködési területünk
általános iskoláiban az elsõsök és a nyolcadikosok segítségével egy-egy õshonos fát
elültetni.
- Szeptember vége-október eleje; „Program az erdõk hetében” Ragaszkodva a
tradíciókhoz õsszel -elõzetes egyeztetés
után- erdõjáró napot tervezünk környékünk általános iskolásai számára.
- November 12, vagy november 19;
„Tegyünk a minõségi turizmusért” Mûködési területünk turisztikai, természeti értékeinek bemutatását elõsegítõ (romok környezetét, tanösvények állapotát) javítani
szándékozó akciónkra immár harmadik
ízben kerül sor. Több helyszínen (Mindszentkálla Kõtenger, Fekete-hegy stb.)
tevékenykedünk
- December 3; „Gázló Mikulás” Az eddigi -kiválóan bevált- gyakorlatot kívánjuk
folytatni. Térségünk általános iskoláinak
egy-egy nagyprogramot szervezünk. 2008 -

ban a zánkai nebulók terepi, míg a révfülöpiek az iskolában lebonyolított akciókban vettek részt példaadó lelkesedéssel.
2009-ben a mostoha idõjárás miatt mindkét iskolában vetélkedõre került sor. A programok révén a tanulók - a támogatóknak
köszönhetõen- értékes könyv- és tárgyjutalmakban részesültek
- December 4; Mikulás Bál. A révfülöpi
Magyar-Finn Baráti Társaság Egyesülettel
közösen immár harmadik alkalommal kívánjuk közösségteremtõ, szórakoztató programunkat lebonyolítani a Tóth vendéglõben
- December 30; „Káli-Keringõ” Szintén
több éves túrasorozatunk téli állomása
immár évek óta erre a napra esik. Minden
alkalommal minimum 50 fõ gazdagodott
élményekkel rendezvényünkön.
Programjaink nagy részének helyszíne a
természet. Az idõjárás szeszélyeihez kell
hogy alkalmazkodjunk. Ennek megfelelõen a konkrét idõpontokról e lapban, a helyi
televízióban, illetve a www.gazloegyesulet.hu
weblapon tájékozódhatnak.
Fenti programjaink csupán 2010 évi
munkatervünk vázát alkotják. Lehetõségeinktõl függõen a továbbiakat tervezzük:
- Ragadozó madár ülõfák, madáretetõk,
fészekodúk készítése és kihelyezése, fenntartása a helyi ifjúság aktivizálásával
- A szemetelés visszaszorítását célzó
táblák kihelyezésének szorgalmazása
- Javaslat készítése az önkormányzatok
felé a közhasznú munkások tartamos, környezet-és természetóvó foglalkoztatása tárgyában
- Lehetõségeinkhez képest -hasonlóan
az elmúlt évekhez- együttmûködési szándékunkat felajánljuk a helyi civil szervezetek programjaiban.
Fenti tervezetet egyesületünk közgyûlése
megtárgyalta, 4/2010(II.27.) számú határozatával elfogadta.
Közhasznú civil szerveztünk tagjai a fenti
eseményeken természetesen önkéntesen
vesznek részt. A rendezvényekhez szükséges szakmai tudást, ismeretanyagot biztosítjuk. Azonban óhatatlanul felmerülnek
olyan dologi, mûködési költségek melyeknek fedezete alig négy éves egyesületünk
számára nehézséget okoznak.
Mindezek alapján kérjük, hogy a
környezettudatos viselkedést és életmódot
ösztönözni szándékozó, közösségformáló
rendezvényeinket jövedelemadójuk 1 %val támogatni szíveskedjenek!
Adószámunk: 19380128 -1 - 19
2009-ben az adóhatóság 34.924.-Ft-ot
utalt számlánkra! Egyesületünk valamennyi tagja nevében tisztelettel köszönetet
mondok az adományozóknak!
Vókó László
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Ajánló
Megjelent a Villa Filip honismereti közlöny legfrissebb lapszáma.
A Révfülöpi Honismereti Egyesület kiadásában megjelent közlönyben érdekes
írásokat, tanulmányokat olvashatnak az
érdeklõdõk:
• A rév és fürdõélet településfejlesztési hatásai Révfülöpön
• Kõvágóörs és környéke (1939)
• 160 éve született dr. Lóczy Lajos
• Nemzeti Pohár (Pattantyús Gergelytõl)
• Emlékek Fonay Tiborról
• Németh István Péter és Fodor András
versei
• Adalékok a Révfülöpi Vasútállomás és a
100 éves Észak-Balatoni Vasút történetéhez
• Kardos Ferenc visszaemlékezése a vasútállomás mûködésére
• 100 éve született Szûcs István szobrászmûvész
• In memoriam Molnár József (19182008)
• A Révfülöpi Honismereti Egyesület hírei, mûködési adatai, rendezvényei
• Honismereti hírek; A Jancsi kút eredet,
Új pincekiállítás, stb.
A közlöny az egyesületi tagok számára
ingyenes, az érdeklõdõk megvásárolhatják
a helyi Tourinform Irodában és a Könyvtárban!
Miklós Tamás

Tisztelt Olvasók!
A Révfülöpi Honismereti Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették munkáját. Kedves támogatóink, további pártfogásukra a jövõben is
számítunk! Így arra kérjük, hogy a személyi jövedelemadó bevallásakor 1% felajánlásával támogassa közhasznú egyesületünket, amelynek adószáma: 18914348-1-19
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A nõk napja

Fotó: Kovács

Esztendõben egyszer van egy tavaszi nap,
amikor minket ünnepelnek, vagy magunkat ünnepeljük, azt, hogy nõnek születtünk, avagy a régi görög hagyomány
szerint a két fél dió egyik fele a másik
felét, azt, hogy egybe tartoznak.
Magának a dátumnak nincs túl hosszú
története, hiszen nem sokkal múlt száz
éves. Harcos nap volt, nemünk a másik
felünk melletti azonos jogokért küzdött
több-kevesebb sikerrel a nemzetközi színtéren. Tennivaló azért ezen a téren is
akad még ma is, de a virágos ünnep megvan nekünk s velünk. Ezért gyûltünk
össze, az Õszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai
március 10-én a Tóparti Galériában.
Mindenki igyekezete benne volt az
ünneplésben, hisz a finom sütemények, jó
borok ezt a munkát dicsérték. Dömötöri

Kedves fotóbarátok!

Jolánka mindenkinek névre szólóan kicsi
pörkölt torta szívet is készített szívvellélekkel s nem kis aprólékos fáradsággal.
Férfi klubtagjaink részérõl Ács Imre saját
kerti hóvirággal kedveskedett mindegyikünknek, községünk Önkormányzata
nevében Miklós Tamás polgármester úr
gyönyörû csokorral (fréziák, rózsa, sárga
liliom) s egy jó nagy tortával. Mindenkinek bõven jutott a tavasz minden
színével díszített oroszkrém „költeménybõl”. Még a távol levõk is részesülhettek
belõle és a többi finomságból is. Zeneszó
mellett is mulattunk egy jót. Errõl Kovács
Pepi és Kondorné P. Zsuzsa gondoskodott
közismert számokkal méghozzá oly
módon, hogy hozzá lehetett énekelni a
szöveget. Ha netán valakinek kikopott
volna a fejébõl a szó, a szöveget kivetítették elénk. Ötletes volt, jó volt. Együtt
örültünk mindnyájan. Az öröm éltet, az
öröm gyógyít, az öröm jobbít. Ez utóbbi
két szó a régi magyar nyelv tanúsága
szerint egy tõrõl ered (gyógyít = jójít). S
végül a csodálatos csokor utóéletérõl.
Hogyhogy, hogy nem a katolikus templom
oltára elõtt díszlett vasárnap Isten dicséretére. Ráismertem. Õ tartson meg
mindnyájunkat örömben, erõben, egészségben!
Kristó Judit klubtag

Gondoskodás a vízrõl
A víz világnapja egy jó alkalom volt a
Nestlé Waters által szervezett ünnepségen,
melyen több iskola diákjai (iskolánkból a
2., 3., és 7. osztályosok) és tanárai vettek
részt, mely program keretében a világ
vízkészletének védelmére hívták fel
figyelmünket.
A Projekt WET által kidolgozott játékos
feladatok mellett üzemlátogatásra, és egy
kis eszem-iszomra is sor került. A Nestlé
Waters Európai vezetõinek köszöntõje
után rövid tájékoztató volt a világ vízkészletérõl, játékos formában a víz kialakulásáról és a vizet szennyezõ környezeti
hatásokról. A program keretében a résztvevõk viharszimulációt hajtottak végre,
mely a többszöri kép, ill. hangfelvétel miatt
a végére egész jól sikerült. Elképzelhetõ,
hogy ezen produkció a világ több részén

végrehajtott ugyanilyen feladattal rövidesen felkerül a világhálóra. A program
végén a Kékkúti Ásványvíz ZRT. Palackozó Üzemétõl minden jelen lévõ kis meglepetés csomagot vihetett haza.
Németh László

Fotó: Kannacher

A tavaszhoz illeszkedik a téma: makró
felvétel, melyet közösen szeretnénk kidolgozni és a kérdésre közösen választ találni, hogy hogyan fényképezünk virágokat és egyéb kis tárgyakat. A fényképezõgép helyes beállításával, sok gyakorlati
tanáccsal és egyszerû segédeszközökkel
hogyan készítsünk lenyûgözõ felvételeket. Ha az idõjárás megengedi, a szabadban fényképezünk.
Elõismeretek nem szükségesek, mert
alkalmanként csak egyegy témával foglalkozunk, azt viszont teljességében kidolgozzuk. Szívesen látunk érdeklõdõket,
olyanokat is, akik még egy fotósulin sem
vettek részt.
A rendezvény magyar és német nyelvû.
Fényképezõgépet és annak használati
utasítását kérjük elhozni (de nem feltétel!). A részvétel - mint mindig - ingyenes.
Éva, Manfred Kannacher

Versmondó délután
Fotó: Németh

Januártól új szabályok léptek életbe a
KRESZ-ben!
Április 16-án (pénteken) 18 órától Jónás
Sándor közlekedési szakoktató tart tájékoztatást a változásokról és újdonságokról
a Tóparti Galériában.
A változások javítják a védtelen közle-

A március 6-án eredményesen beindult
fotósulit március 20-án a második követte.
A „fény és szín” volt a téma. Sok példán
és gyakorlaton keresztül ismertük meg a
kamera egyik funkcióját, a „fehéregyensúlyt”, hogy hogyan lehet természetes és
valóságos, élethû színeket elérni.
A következõ fotósuli idõpontja: április
10. (szombat), 10 óra, kb. 12-ig.

kedõk - a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságát.
Ha nincs jogosítványa, „csak” gyalogosan
és kerékpárral közlekedik, akkor is
érdemes eljönnie.
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József Attila születésnapja - (április 11.) a
Költészet Napja.
Ennek tiszteletére 2010. április 15-én
(csütörtökön) 14. órától versmondó
délutánt tartunk a Révfülöpi Általános
Iskolában, melyre meghívunk minden irodalombarátot.
Az iskolások elõadása mellett a program
színesítéseként Ön is elmondhatja kedvenc
versét az összegyûltek elõtt.
Jelentkezés és bõvebb információ Kondorné Pintér Zsuzsa mûvelõdésszervezõnél a Könyvtárban vagy az alábbi elérhetõségen: 06-30-471-461-4

