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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2009.
októberében benyújtott Integrált Közössé-
gi Szolgáltató Tér pályázata eredményesen
szerepelt az Új Magyarország Vidék-fejleszté-
si Programban és annak kialakítására, az
épületrész felújítására berendezésére és mû-
ködtetésére 52.099.253 Ft öszszeget nyert.

A támogatásból szigorú elszámolás
mellett az önkormányzat által megvá-
sárolt egykori ÉDÁSZ épület 491 m2

földszintjének épület-felújítására, annak
berendezésére és három éven át történõ
mûködtetésére nyílik lehetõség. 

Az átalakításra kerülõ épületben helyet
kap a 152 m2 alapterületû multifunkci-
onális könyvtár helyiség, az ifjúsági klub-
helyiség, az MVH ügyfélszolgálati pont,
lakossági vállalkozói információs pont és
egy közigazgatási végpont. A vizesblokko-
kon kívül kialakításra kerül a civil szer-
vezetek irodája, az egészségfejlesztõ köz-
pont és üzlethelyiség is. A projekt részle-
tes bemutatására következõ lapszáma-
inkban visszatérünk.

-m-

Közösségi ház épül Révfülöpön
– Végre megoldódik a kultúrház hiányának kérdése? –

Révfülöpi 
helyzetkép

Anyák napja
Anyák napja az év egyik legszebb ünne-
pe, hiszen édesanyánkat, életünk egyik
legfontosabb szereplõjét ünnepeljük.
Életet adnak, gyermekeket nevelnek,
családot tartanak össze féltõ szeretettel.

Köszöntsük Õket, az Anyákat, Nagya-
nyákat, az elhunyt Anyáinkra pedig em-
lékezzünk hálával, szeretettel.

Rádóczy Kálmánné

Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal fáradni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve,
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! - 
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen  édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az ÉDESANYÁMAT!!!

Dsida Jenõ

A Képviselõ-testület április 26-i ülésén elfo-
gadta a tavalyi költségvetés végrehajtásáról és
a pénzmaradvány elosztásáról szóló ren-
deletét. Milyen folyamatok jellemezték a tava-
lyi gazdálkodást?

Sikeres és eredményes volt! Annak elle-
nére, hogy a világgazdaságban hatalmas a
válság, hazánkban pedig saját bõrünkön is
tapasztalható csõd közeli helyzet, meg-
szorítások, pénzügyi elvonások jellemezték
az elmúlt évet. Jó errõl nyilatkozni, hiszen
nem kell magyarázkodnom! A könyvvizs-
gáló által is ellenõrzött zárszámadás adatai
önmagukért beszélnek. 2009-ben évköz-
ben többször módosítottuk, mintegy 40
millió forinttal megemeltük településünk
költségvetését, amely így félmilliárd fölé
emelkedett. Bevételeink a tervezethez ké-
pest felül, 101%-on, kiadásainkat pedig
alul, 97%-on teljesültek. 33 millió forint
pénzmaradvánnyal zártuk az évet, miköz-
ben közel 90 millió forintot költöttünk be-
ruházásra, fejlesztésre. Önkormányzatunk
vagyona tavaly és tavaly elött is jelentõsen
gyarapodott, intézményeink biztonságosan
mûködtek, újabb önkormányzati álláshe-
lyeket létesítettünk és közcélú foglalkoz-
tatás keretében minden eddiginél több rév-
fülöpinek biztosítottunk 6-8 hónapon át
munkát és keresetet.

Folytatás a 3. oldalon...

Társadalmi munka
az iskolában

Április 17-én szombaton, egy gyönyörû
szép tavaszi napon ismét összegyûltünk
szülõk a pedagógusokkal és gyerekekkel
együtt, hogy iskolánkat még szebbé, tisz-
tábbá varázsoljuk. 

Kellemes hangulatban rendbe tettük a ta-
valy készített kerti-tavunkat, elültettünk szá-
mos évelõ növényt és lefestettük színesre a
kerti padokat, melyek Gabi tanító néni
kreativitásának köszönhetõen gyönyörû raj-
zokkal egészültek ki. Elkészült a sziklakert
is, amelyet kizárólag a szülõktõl kapott nö-
vények és sziklakerti kövek felhasználásá-
val alakítottunk ki. Ahogy a munkával egy-
re jobban haladtunk, annál inkább csaloga-
tott minket Eitner Jóska tanár bácsi által
készített, nagyon finomra sikeredett pin-
cepörkölt is. Ezúttal szeretnék köszönetet
mondani az Iskolaszék nevében minden
pedagógusnak, tanulónak és szülõnek, aki
hétvégi szabadnapját feláldozva segített a
társadalmi munkában.

Szeginé Balogh Emília elnök, Iskolaszék

Szorgalmas kezek dolgoznak a sziklakertben...

Fotó: Herceg

Fotó: Iskola

Fotó: Herceg



Június közepére megújul a településköz-
pont parkja és játszótere. Eredményes köz-
beszerzési eljárás után április 12-én meg-
történt a szerzõdéskötés a parkfelújítást
végzõ keszthelyi Fitotron-System Kft-vel.

A mintegy 35 millió forintos beruházás-
sal új, de hagyományokat is õrzõ arculatot
kap a kikötõmóló mellett elhelyezkedõ
terület. A mólófej felújítása, az elõtte lévõ
magánterületen lévõ tér és szolgáltatóegy-
ségek kialakítása, majd az ATTACCA de
MUSIC Klub tavalyi megújulását követõen
idén tovább folytatódik a közterületek ren-
dezése, felújítása, fejlesztése. 

Ahogy elõzõ lapszámunkban hírül ad-
tuk, Ócsvári Gábor erdõmérnök, a Magyar
Mérnöki Kamara szakértõje elkészítette a
tómederrel párhuzamosan futó parti jege-
nyenyár fasor részletes egészségi állapot-
felmérését. Gyengült statikai állapotuk
miatt 5 olyan fa kivágását javasolta, amely
veszélyhelyzetet is elõidézhet. A szakvé-
lemény alapján Balogh Ágnes táj- és okle-
veles kertépítõ mérnök a rózsakert bena-
pozása miatt további fák kivágását javasol-
ta. Végül szem elõtt tartva a szakvélemény
javaslatait és a meglévõ természeti értéket
(70-90 éves jó egészségi állapotú fákat) a
22 jegenyenyárból 7 fa kerül kivágásra.
Természetesen a park térrendezése miatt a
nem tudatos telepítésû, túlnõtt és baleset-
veszélyes illetve gyomfák és cserjék is vá-

gásra kerülnek, összesen mintegy 52 db.
Ugyanakkor 11 db lombos fa, 102 db
tujaféle, 2840 örökzöld, 170 lombhullató
cserje és kb. 1800 rózsatõ kerül telepítésre.
Felújításra kerülnek a sétányok, négy per-
gola készül, 18 pad, új hulladékgyûjtõ és
két kerékpártartó is kihelyezésre kerül. 

A kerékpárút másik oldalán a szebb
napokat is megért hajóhintás játszótér
lebontásra kerül és EU szabványoknak
megfelelõ játszótéri eszközök (hajó alakú
kombinált játékeszköz, mérleg- és lengõ-
hinta stb.) kerülnek elhelyezésre. Termé-
szetesen itt is új padok és szemétgyûjtõk
lesznek. A megközelítõleg 50 millió Ft
összköltségû projekt megvalósítását a Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal -
sikeres pályázat révén - 39,2 millió forinttal
támogatja. -m-
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Megújuló közterek 
Park és játszótér felújítás Révfülöpön

Pályázati felhívás 
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
pályázati ajánlati felhívást tesz közzé

- a Révfülöp Császtai strandon lévõ
vendéglátó-kereskedelmi helyiségek pá-
lyázat útján történõ bérbeadására, 

- a Révfülöp, Káli u. 4. szám alatti szolgál-
tató épületben lévõ 2 helyiség bérbeadására, 

- a Révfülöp, Füredi u. 854/1 hrsz.-ú
felépítmény értékesítésére.

A részletes pályázati, ajánlati felhívá-
sok olvashatóak a www.revfulop.hu Ön-
kormányzat/pályázatok,hirdetmények
alatt, a kábeltelevízió képújságján. 

Érdeklõdni  a Polgármesteri Hivatalnál
a jegyzõtõl, vagy mûszaki fõtanácsosnál
lehet. (Révfülöp, Villa Filip tér 8. Tel.:
563-331., 563-335.)

Révfülöp Nagyközség Önkormányzati
Képviselõ-testülete április 26-i ülésén a
következõ rendeleteket alkotta meg: 

9/2010. (IV.28.) számú önkormányzati ren-
delet: Révfülöp Nagyközségi Önkormány-
zat 2009. évi költségvetésének végrehajtá-
sáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról. 

10/2010. (IV.28.) számú önkormányzati
rendelet: A strandfürdõk használatának
rendjérõl szóló 7/2003. (V.26.) önkor-
mányzati rendelet módosítása

Az önkormányzati rendeletek a Polgár-
mesteri Hivatalban és a Könyvtárban min-
den érdeklõdõ számára rendelkezésre áll-
nak és olvashatóak a település honlapján
is. Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ

Önkormányzati
rendeletek 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében az Európai Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Alapból 39 227
630 Ft összegû támogatást nyert el a
rózsakert - játszótér felújítására.

Az egyéb költségekkel 49 millió forint
összeget meghaladó beruházás kivitele-
zési munkáit közbeszerzési eljárás kere-

tében a keszthelyi Fitotron-System Ke-
reskedelmi Kft. nyerte el.

A generálkivitelezõi szerzõdés a Pol-
gármesteri Hivatalban április 12-én alá-
írásra került, majd ezt követõen április
19-i munkaterület átadás-átvétellel meg-
kezdõdtek a kivitelezési munkák. 

A felújítás várható befejezési határide-
je június 10.

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

Vókó László, Zsitnyányi István) Felelõs szerkesztõ: Kalmár György (+36/309 016 194); Fotó: Herceg Zoltán Szerkesztõség: 8253
Révfülöp, Halász u. 6. Telefon: 87/563-080; E-mail: revfulopikepek@revfulop.hu Internet: www.revfulop.hu Készült a Kölcsey
Nyomdában 600 példányban (Ingyenes kiadvány) Lapzárta: május 25. Szerk. biz. ülés május 25. 18 óra; Megjelenik havonta.

Értesítés
Tisztelt révfülöpi lakosok!

A Révfülöpi Szociális Szolgálatnál
(Révfülöp, Villa Filip tér 8.) igényelhetõ

SZEMÉLYI RIASZTÓ KÉSZÜLÉK. 
Támadás, veszélyhelyzet esetén a

készülék segítségével az Ön személyes
védelme nagyobb biztonságban van. 

A riasztó ára: 500 forint/darab.
Igényelhetõ 2010. május 20-ig, Bögös

Rita szolgálat vezetõnél személyesen az
ügyfélfogadási idõ alatt, vagy telefonon a

20/44-55-108-a számon.

Fotó: Miklós



Sok önkormányzatnál jelentõsen visszaes-
tek a beruházások. Mi valósult meg 2009-ben
Révfülöpön?

Kedvezõ feltételekkel megvásároltuk a
volt ÉDÁSZ épületet és hasznosítjuk.
Több évtizednyi halogatás után megépítet-
tük a Tavasz utcai csapadékvíz elvezetõt.
Aszfaltoztuk a Szepezdi utcát. A Teme-
tõkertben mosdó és illemhelyet alakítot-
tunk ki, bõvítettük a közvilágítási hálóza-
tot az Ecséri, a Rügy, az Ibolya, a Hajnal és
a Sellõ utcákban. Tavasszal új információs
térkép és táblarendszer fogadta az érkezõ
turistákat, a Szigeti strandon felújítottuk a
játszóteret, és mentõ katamaránt vásárol-
tunk. Szõlészeti-borászati pincekiállítást
hoztunk létre az Egészségház pincéjében,
fogászati röntgengépet vásároltunk, fákat
ültettünk a parkban és a Szigeti strandon.
Erõfeszítéseinknek és partnereinknek
köszönhetõen az Ecséri, az Óvoda, a Sellõ
és a Szilva utcákban elkészült az ivóvíz ge-
rinchálózat cseréje. A kikötõmólóhoz ve-
zetõ vasúti gyalogos átjáró felújítása is el-
készült… Sorolhatnám tovább, de a 2009-
ben megvalósult beruházások olyan ter-
mészetesnek tûnnek ma már. 

Minek köszönhetõek ezek az eredmények?

2007-ben a közmeghallgatáson azt
mondtam, hogy pénzügyi megszorítások-
ra, mûködési racionalizálásra és szeren-
csére van szükségünk az állami támogatá-
sok drasztikusan csökkentése miatt. Erre
irányuló akkori erõfeszítéseink mostanra
értek be és eredményeket is hoztak. 2009-
ben a tudatos tervezésnek és feszültségtõl
sem mentes munkavégzésnek, pályázata-
ink sikereinek és nem utolsó sorban a jó

idõjárásnak is volt köszönhetõ.
Éppen áprilisi ülésünkön számoltunk be

a 2009-ben folytatott pályázati tevékeny-
ségünkrõl. Önkormányzatunk ebben az
egy évben 17 pályázatot nyújtott be, ame-
lyek révén mintegy 104 millió forint támo-
gatást nyert el. Úgy, hogy települési
"nagyságunk" és fejlettségünk miatt az
Európai Uniós pályázatokon jórészt alig
indulhatunk.… Itt szeretném megköszön-
ni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak
e téren kifejtett munkáját, mert az elmúlt
években rendkívül bonyolulttá vált a
pályázati rendszer. 

Ugyanezen az ülésen módosították a
strandfürdõk használatának rendjét. Milyen
változások lesznek ezen a területen?

A strandolással kapcsolatban nem lesz-
nek változások, az árakban pedig részben.
Köztudott, hogy 2007 óta lényegében nem
emeltünk a strandbelépõk árain. Mûköd-
tetési költségeink jelentõsen emelkedtek
az évek folyamán és a tavaly nyáron jelent-
kezõ ÁFA emelést sem hárítottuk tovább
vendégeinkre. Idén emeltünk az árakon,
de a gyermekek napi belépõjét továbbra is
a 2007-es árszínvonalon tartottuk. A leg-
olcsóbb fizetõs balatoni strandokat mû-
ködtetjük - tudomásom szerint. Állandó
lakosaink arcképes igazolvánnyal továbbra
is ingyenesen látogathatják fürdõinket.

Milyen pályázatok vannak folyamatban és
mire szeretnének még központi forrást sze-
rezni?

Épp a múlt héten kaptuk az értesítést,
hogy a helyi komposztálás elõsegítésére
benyújtott pályázaton 9 millió forintot
nyertünk. Az Integrált Közösségi Szolgál-
tató Tér kialakítására az ÉDÁSZ épület-
ben 52 millió forint támogatást kaptunk.
Azonban több beadott pályázatunk érté-
kelésére még nem került sor. Ugyan a
Császtai családi fürdõkert fejlesztési ter-
vünk az elsõ pályázati körben nettó 35 mil-
lió forintot nyert elõzetesen, de a végleges
döntés még nem született meg. A kilá-
tóhoz vezetõ gyalogút felújítására is egy 6
millió forintos pályázatunk elbírálásra vár.
Sajnos központi forrást a jelenlegi struk-
túrában szinte lehetetlen szereznünk, mi-
vel nem rendelkezünk városi címmel, illet-
ve nagyközségként nem érjük el az 5.000
fõs állandó lakos létszámot. Ezért jelentõs
EU-s forrásoktól esünk el, mivel nem is
pályázhatunk. De szeretnénk a turisztikai
központ további elemeire (kulturális ago-
rára, teherkikötõ-sétány felújításra, kiala-
kításra) és mindenek elõtt utak és járdák
felújítására pályázni. A Halász utca, vala-
mint a Káli út Iskola utcától az ÉDÁSZ

épületig elkészültek a tervek, de irtózato-
san nagy összegbe kerülne megvalósításuk.
A Rétsarki és a Kacsajtosi térség utcáinak
felújítási is egyre sürgetõbb.

Megkezdõdik a Rózsakert felújítása, mely-
nek kapcsán a jegenyefák vizsgálata megtör-
tént. A felújítást tervezõ szakember javas-
latában kért ritkítást nem valósítják meg,
csak a beteg fákat vágják ki. Nem szenved
csorbát emiatt a terv?

Nem! A munkálatok megindultak és
véleményem szerint így is szokatlan lesz az
évtizedek óta elvadult és gondozatlan
parkterület rendbetétele. Az említett jege-
nyefasor a vízrõl, valamint a kilátóból
nézve is sajátos "tájékozódási pont".
Szerintem természeti örökségünk ezek a
90-100 éves fák. Tovább õrizendõ értékek!
A szakértõ szerint akár ugyanennyi idõt is
megérhetnek még. Már akkor is közel
ekkorák voltak, amikor az 1960-70-es
években a sokat csodált Rózsapark fény-
korát élte. A sérült fák kivágásával a te-
rület benapozása pedig javulni fog.

Született-e valamilyen terv a Császtai
strand melletti terület hasznosítására?

Az elmúlt három év, de talán mondhat-
nám azt is, hogy az elmúlt három évtized
egyik legnagyobb jelentõségû sikerét értük
el a terület ingyenes önkormányzati tulaj-
donba adásával. A terület kétharmada az
önkormányzat Császtai strandjának bõví-
tését szolgálná, a fentebb már említett pá-
lyázat révén a strandi és sportolási lehetõ-
ségek megteremtésével. A nyugati oldal
harmadik harmada Balatoni Ifjúsági Vi-
torlás Vízi Központ, illetve horgászcsónak
kikötõként szolgálhatná leginkább Rév-
fülöp, az itt élõk érdekeit. De errõl még
egyeztetni fogunk…
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Révfülöpi helyzetképFolytatás az 1. oldalról...

Fotó: Kovács

Fotó: Herceg
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Felújítás alatt a Rózsakert
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A 7-8. osztályosoknak meghirdetett Her-
mann Ottó Országos Biológia verseny
megyei fordulóján Slemmer Balázs, 8. o.
tanuló az ötödik helyezést érte el. A verseny
magas színvonalát mutatja, hogy Balázs
89%-os teljesítményt ért el a hatalmas
ismeretanyagot- és nem a tananyagot- szá-
mon kérõ versenyen.  Eitnerné Rózsa Ágnes

Matematika versenyek
Az Alapmûveleti Matematika Verseny ba-
latonfüredi körzeti döntõjén nyolc iskola
tanulói vettek részt. 

A révfülöpi iskola - a korábbi évekhez
hasonlóan - ismét remekül szerepelt. A
megszerezhetõ harminc oklevélbõl 9-et
hozhattunk haza. Elsõ helyezett: Szegi
Mátyás (5.o.), Kiss Ágnes (8.o.); harmadik
helyezett: Gosztola Anett (6.o.), Molnár
Lúcia (8.o.); negyedik helyezett: Szegi
Vince (6.o.), Szilágyi Alex (8.o.); ötödik
helyezett: Szabó Dömötör (7.o.), Székely
Ádám (8.o.); hatodik helyezett: Vodenyák
Alexa (6.o.). 

A Kenguru Matematika Versenyen két
hetedikes tanuló ért el kimagasló ered-
ményt. Veres Ágost negyedik, Szabó
Dömötör ötödik lett a megyei sorrendben.
A nyolcadikosok közül Zámbó Szilárd, a
hatodikból Koncz Brigitta, az ötödikbõl
Szegi Mátyás, negyedikesek közül Benkõ
Alexandra, a harmadikból Kovács Rebe-
ka, a második osztályból Smidhoffer
Martin érte el a legjobb eredményt.

Ebben az évben neveztünk elõször a
Jedlik matematika és fizika versenyre. A
regionális döntõn Gosztola Anett (6.o) 100
%-os teljesítménnyel I. díjat, Székely
Ádám (8.o.) IV. díjat kapott. A Nyíregy-
házán megrendezett országos döntõn
Anett IV. díjat kapott. Felkészítõ tanár,
cikk:                        Székelyné Burgyán Rita

Versmondó délután
Áprlilis 15-én bensõséges rendezvénynek
adott otthont a Révfülöpi Általános Iskola.
A költészet napja alkalmából meghirdetett
szavalóverseny mellett bárki elmondhatta
a nézõk elõtt kedvenc versét.

Erre csak egy felnõtt, Benéné Müller
Mária vállalkozott, aki nagy tapsot kapott
szuggesztív elõadásáért a gyerekektõl.

Az iskola diákjai közül 45 tanuló vál-
lalkozott szavalatra, akik széles tárházát
mutatták be költészetünknek: a kicsik
körében egyre népszerûbb Varró Dánieltõl
kezdve Tóth Árpádig, s természetesen
József Attiláig gyönyörû költemények
hangzottak el. Az iskola volt tanáraiból álló
zsûri hosszas tanácskozás után tudott csak
dönteni a helyezésekrõl.

A legjobbakat oklevéllel és könyvvel
jutalmazták.

Külön díjat kapott:
Tompos András 2.o.
Horváth Fanni 4.o.
Szabó Friderika 4.o.

Helyezések
Alsósok: 

Rédey Roxana 2.o.
Németh Bence 2.o.
Török Teodóra 1.o.

Felsõsök: 
1.Török Julianna 5.o.

Antal Vanda Rebeka 8.o.
Veress Jónás 8.o.

2. M. Tóth Bettina 8.o.
3. Szoukup Eszter 6.o.

Gratulálunk minden résztvevõnek, s kö-
szönjük a szép délutánt!

Miklósné Szabó Erzsébet

Biológia verseny

Az 5-6. osztályosoknak megrendezett or-
szágos Kaán Károly Természetismereti
verseny megyei döntõjében Réti Kincsõ 5.
o. tanuló az I. helyezést érte el, így õ
képviselheti Veszprém megyét az országos
megmérettetésen. 

A mezõtúri döntõre szóló kedves meg-
hívó már megérkezett, ebben közölték azt
is, hogy Kincsõ neve már szerepel a Kaán
Károly Aranykönyvben. A szóbeli, írásbeli,
terepgyakorlatokból, laboratóriumi vizsgá-
latokból álló döntõ május 21, 22, 23-án
lesz. Elõzetes feladatként a természet-
védelemmel kapcsolatos plakátot kell
készíteni és kiselõadással készülni, mely-
ben bemutatja szûkebb lakóhelyünk érté-
keit, természetvédelmi munkáját. Felké-
szítõ tanár: Eitnerné Rózsa Ágnes

Országos döntõben

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Április 23-án, pénteken Nemesgulácson
rendezték meg a kistérségi természetis-
mereti versenyt. 

Ezen a napon Gulácson nem volt taní-
tás, az érkezõ csapatok méltó fogadására,
versenyeztetésére készültek. A szorongó
hangulatot érkezésünk után hamar felol-
dotta, hogy a gyerekeket és a tanárokat
szépen terített asztalokkal berendezett ter-
mekben fogadták, sütemény, szendvics,
pogácsa, rágcsálni- és innivaló gondosko-
dott a figyelem elterelésérõl.

A kedves megnyitó és ünnepi mûsor
után a csapatok sorszámot húztak, majd
ennek megfelelõen kezdõdött a verseny az
elõzetes feladatokkal, a Power Point elõ-
adásokkal. A mi bemutatónkat Slemmer
Balázs készítette, "A Káli-medence kincse
a sásdi-rét" címmel. Ehhez képeket Vókó
Lászlótól a BFNP munkatársától kaptunk,
aki még sok új ismeretet és tanácsot is
adott. Ezúton is köszönjük segítségét,
mert a szigorú zsûri bizony az elõadásokat
szakmai szemmel nézte és néhány csapat-
nál élesen kiemelte a tévedéseket, hibákat.
Balázst megdicsérték. Ezután már negyed-
órás különbségekkel indultak a csapatok
az akadályversenyen, ahol csak magukban
és a tanultakban bízhattak.

A kísérõ tanároknak külön program volt
a falu és az iskola bemutatása, csak a ver-
seny végén találkoztunk újra a gyerekekkel.

Az értékelésnél derült ki, hogy a Réti
Kincsõ, Dressel Fruzsina, Kardos Klaudia
és Slemmer Balázs 8.o. tanulóból álló
csapatunk milyen ügyes volt. Kiemelték,
hogy a geológiai feladatokat hibátlanul
oldották meg, a nemzeti parkokról az õ
ismereteik voltak a legjobbak, de bizonyí-
tották a preparátumok, kõzetek és gom-
bák felismerésében való járatosságukat is.
Nehéz volt a természetvédelmi totó és a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park értékeit
számon kérõ feladat is, a képek felismeré-
se. A szorgalmas munkának, sok tanulásnak
meglett az eredménye, elsõ helyezést ért el
a csapat, jócskán megelõzve a többieket.

Végül minden tanuló és felkészítõ kis
ajándékcsomagot kapott, jó hangulatban
ért véget a verseny. Felkészítõ tanár: 

Eitnerné Rózsa Ágnes

Kistérségi természet-
ismereti verseny

Fotó: Kissné

4
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Az országos döntõbe kerülésért 7-8. osztá-
lyos lányainknak elõselejtezõ mérkõzést
kellett vívni a Szentgotthárdi Oktatási
Központ csapatával. 

Az elsõ mérkõzést vendéglátóként a
Tapolcai Rendezvénycsarnokban tartottuk
április 8-án. Bár iskolánk felsõ tagozatos
diákjai hatalmas buzdítással segítették
csapatunkat a küzdelmekben, ez csak arra
volt elegendõ, hogy egy szoros eredményt
érjünk el (16:18), ami még reményt adhat
a visszavágóra. A 12-én lejátszott szent-
gotthárdi mérkõzésen nem tudtuk meg-
valósítani álmainkat. A meccs kezdetén
egy kis bírói segédlet is hozzájárult ahhoz,
hogy csapatunk 16:9-re elbukja a
mérkõzést. Be kell látnunk, hogy már az
eddig eljutás is nagyszerû eredmény, hisz
olyan iskolákat elõztünk meg, akiknek
tanulólétszáma jóval meghaladja a mi
iskolánk tanulólétszámát. Ezeknek a
mérkõzéseknek a haszna remélhetõleg
nagy segítségünkre lesz a Kisiskolák
Diákolimpiájának kézilabdás versenyein.

5-6. osztályos kézis lányaink április 10-én
voltak Ajkán a Diákolimpia Megyei dön-
tõjén. A kiemelt várpalotai csapattól az
elsõ csoportmérkõzésen sajnos egy gólos
vereséget szenvedtünk, így hiába vertük
meg Csót csapatát 11:8-ra, nem jutottunk
be a hármas döntõbe. Annyi értéke mégis
volt a küzdelmeknek, hogy a második
mérkõzés második félidejében az amúgy
kevés lehetõséget kapó 5. osztályosok is
szerephez jutottak. 

Gratulálunk mindkét csapatunknak és
további sikereket kívánunk a versenyekhez.
Felkészítõ tanár: Németh László

Kézilabdás hírek
Kõvágóörsön április 17-én került megren-
dezésre a Káli futónap, melyen iskolás
diákjaink nagyon jól szerepeltek. A ver-
senyen 3 korosztály különbözõ távokon tel-
jesített.

Az ovisok közül, akik 20-an indultak az
500 méteres távon, Bakos Balázs, a
révfülöpi általános iskola leendõ elsõ
osztályos tanulója másodikként ért célba a
fiúk közül. Unokahúga, Juhász Judit, aki
remélhetõleg következõ szeptemberben
lesz kis elsõ osztályosunk, elsõ lett a
lányoknál.

A "Kölök" kategóriában általános iskolás
korú tanulók mérhették össze gyorsa-
ságukat,1000 métert kellett teljesíteniük.
Itt a lányok közül Veress Virág ért be
elsõként, de kisebb tesói, Luca és Noé is
teljesítették a távot kedves kis szomszéd-
juk, Szoukup Esztivel együtt.

A junior, felnõtt, senior kategóriásoknak
15,8 km-ert kellett lefutniuk, ahol a három
junioros indulóból Kardos Gergõ I., Torda
Gergõ II., és a "legidõsebb Veress gyerek",
Jónás III. helyezést ért el.

Révfülöpi lakosok közül Antal Lajosné
és Csekõ Zoltán is "nekifutottak" a hossz
megtételének, akikre irigykedhettem csak,
mivel sérülésem miatt nem tudtam indul-
ni….

Váltóban 3 csapat nevezett be, akiknek a
nagy táv egyedüli megtétele nagy falat lett
volna.

A megmérettetésen 73 felnõtt (az ország
egész területérõl), 50 általános iskolás
korú, 20 óvodás korú gyermek vett részt,

ahonnét az oklevelekkel, mellé kis ajándé-
kokkal, és egy kellemes nap emlékével tér-
hettek haza.

Természetesen a kísérõ családtagok,
szülõk, barátok sem unatkoztak várakozás
közben, mert a templomdomb alatti pályán
vásári hangulatot teremtettek az árusok.
Keramikus, kürtöskalács árus, vattacukor
árus, lángosos, valamint mézet, bort, sajtot
(kecske), házi szalámit árusító vállalkozók
kínálták portékájukat. A gyermekek köz-
ben az elkerített részben megsimogathat-
ták a kis birkákat, kecskéket, valamint 2
lovat is, amit Molnár József Polgármester
Úr vezetett személyesen a helyszínre.

A rendezvényhez nagy segítséget nyúj-
tottak a szentbékkállai frissítõpontnál
Sárvári Barbara, Nagy Boglárka 7. osztá-
lyos, valamint Kékkúton Kardos Klaudia 8.
osztályos tanulók, akik a sportolók részére
ásványvizet, és szõlõcukrot kínáltak.

Természetesen egy ilyen rendezvény
akkor éri el sikerét, ha támogatók is állnak
a háttérben, mint pl. a Kékkúti Ásványvíz
Rt., Varga György (Kál-Vin pincészet),
Lasselsberger Knauf, valamint Kõvágóörs,
Szentbékkálla és Kékkút Polgármesteri
hivatala, továbbá a Kõvágóörsi Tûzoltó
egyesület….. na és a falu apraja-nagyja.

Reményeink szerint Révfülöpön is sor
kerül egy hasonló futónapra, mely elõre-
láthatólag augusztus 21-én, szombaton ke-
rül megrendezésre.

Erre a rendezvényre is szeretettel várunk
mindenkit.

Varga Márta

II. Káli futónap

Fotó: Rácz

Fotó: Rácz

A "kölök" korcsoportosok rajtja

Antal Lajosné és Csekõ Zoltán révfülöpi futók

A "Lesencei hegyen-völgyön" elnevezésû
természetismereti vetélkedõt április 16-án
rendezték a Lesence Völgye Általános
Iskolában, Lesenceistvándon.

A verseny a 3. és 4. osztályosokat érin-
tette. Iskolánk „Okostojások” nevû csapa-
ta  2. helyezést ért el. A játékos feladatok-
ban is bõvelkedõ versenyen a szûkebb-
tágabb természeti környezet világában
barangolhattak a gyerekek. A csapat tagjai:
Kovács Rebeka, Janzsó Patrik, Dencs
Márton 3.osztályosok, Kiss Richárd, Veres
Luca, Horváth Fanni, Benkõ Alexandra 4.
osztályosok. Felkészítõ tanáraik: Blázsi
Ibolya, Kissné Hajdu Gabriella

Kissné Hajdu Gabriella 

Természetismeret

Fotó: Kissné

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 mon-
dandójával nem mindenben értünk egyet. Helyi közéleti fórumot kívánunk ily mó-
don 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
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Az elmúlt évekhez hasonlóan iskolánk 3-4.
osztályosai úszásoktatáson vettek részt a
Club Tihanyban, ahol a három nap alatt a
vízbiztonság megszerzése, a gyors- és hátú-
szás alaptechnikájának elsajátítása volt a cél.

A gyakorlások alatt a gyermekek vidá-
man oldották meg a feladatokat, bár néme-
lyiküknek furcsa volt, hogy az uszodai vég-
rehajtások különböztek a Balatoni megszo-
kott módoktól. Furcsa volt, hogy víz alatt is
nyitott szemmel kellett közlekedni és tájé-
kozódni is csak ugyanígy lehetett. A harma-

dik nap végén mindkét úszásnemben egy
rögtönzött úszóversenyt tartottunk. A helyi-
ség adta lehetõséget kihasználva a pezsgõ-
fürdõben is elõfordultunk egy-kétszer. Jó
lenne, ha közelebb is tudnánk uszodába jár-
ni, és gyakrabban tudnánk ilyen programo-
kat szervezni. Megérné! Ezzel a kötelezõ
tanfolyammal elkezdõdött iskolánkban a
testnevelés órákhoz tartozó kiegészítõ ta-
nanyag, mely folytatódik az ötödikesek
lovaglás, ill. a hatodikosok vitorlázás okta-
tásával. Németh László

A Révfülöpi Általános Iskolában mûködõ
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény diákjai sike-
resen szerepeltek megyei és országos
rajzpályázatokon.

A "Víz világnapja" alkalmából rajzpá-
lyázatot hirdetett a veszprémi Bakony-
karszt Víz- és Csatornamû Zrt., 50 ok-
tatási intézmény 700 alkotással pályázott
erre a nívós versenyre.

Díjazottaink: Erdélyi-Nagy Anna 1. o. I.
helyezést, Piros Laura 1.o kettõ darab II.
helyezést, Rédei Roxana 2.o I. helyezést,
Epres Virág Hajnalka 6.o I. helyezést értek
el.

A legtöbb színvonalas és díjazott
alkotást beküldõ iskola lehetõséget kapott
4 fõs csapatával, hogy egy játékos
vetélkedõn vegyen részt. Itt a gyerekek
játékos formában mutathatták meg vízzel
kapcsolatos tudásukat. Volt vízpumpálási
verseny, vízórafújási verseny, szellemi totó,
vízvezetékkel kapcsolatos alkatrészek felis-
merésének versenye, stb. Mindezt nagy
élvezettel hajtották végre. Ezen a ve-
télkedõn is remekül megállták tanulóink a
helyüket, hisz a 6 induló csapatból a
második helyet sikerült megszerezniük.
Értékes nyereményekkel térhettünk haza.

Csapattagok: Piros Laura 1.o, Rédey
Roxana 2.o, Epres Virág Hajnalka 6.o,
Slemmer Balázs 8.o. 

A Veszprém Megyei Vadászkamara
Rajzpályázatot hirdetett "Az erdõk világa"
címmel mûvészeti iskolás tanulók részére.
Diákjaink nagyon színvonalas alkotásokat
készítettek erre a pályázatra is festészet
kategóriában. Horváth Fanni 4., Benkõ
Alexandra 4., Veress Luca 4. és Szász
Klaudia 5. osztályos tanulók. A díjazásra
Pápán került sor a vadászati kiállítás
keretében. Minden alkotó értékes könyvju-
talommal, és sok-sok élménnyel térhetett
haza. Megnézhettek egy vadászkutya
bemutatót, simogathattak különbözõ élõ
állatokat, megkóstolhatták a különbözõ
vadhúsokból készült ételeket.

Szép sikereket értünk el a Város- és
Faluvédõk Szövetsége által kiírt országos
pályázaton is, a "Fiatalok az épített és ter-
mészeti környezet védelméért"címmel.

Több száz alkotó munkáiból válogatha-
tott a zsûri.

Piros Laura 1., Rédey Roxana 2., és Kiss
Attila 5. osztályos tanulók különdíjat kap-
tak. A díjak átadására Budapesten a Tör-
téneti Múzeumban került sor. Felkészítõ
tanár: Szabó Zsuzsanna

Víz világnapi rajzpályázat

A játékos vetélkedõ résztvevõi

Horváth Fanni nyertes festménye

Iskolánk április 21-én rendezte az immár
hagyományos "Révfülöp-Kupa" szivacs-
kézilabda tornát, amelyen két korcsoport-
ban 6 csapat versenyzett. 

A házigazda iskola mellett a badacsony-
tomaji Tatay Sándor Általános Iskola és a
Tapolcai Általános Iskola Batsányi János
tagintézményének csapatai vettek részt a
versenyen.

Mindkét korcsoportban óriási küzdel-
mek döntötték el a helyezéseket. Az elsõ-
második osztályosok között elsõ helyezett
lett a tapolcai csapat, megelõzve Bada-
csonytomaj és Révfülöp együttesét. A 3-4.
osztályosok között az elsõ helyezést
Révfülöp csapata érte el, második Bada-
csonytomaj, harmadik pedig Tapolca
csapata lett. A "Révfülöp-Kupa" elnyerését
-mivel két iskolának azonos helyezései
voltak- hétméteres dobásokkal kellett
eldönteni. Ebben a Tapolcai csapat bizo-
nyult jobbnak, így övüké lett a Révfülöp
Kupa.

Díjaztuk a legjobb kapusokat, a legtech-
nikásabb játékosokat és a legtöbb gólt
dobó versenyzõket. A legjobb kapus címet
mindkét kategóriában révfülöpi játékos
nyerte el, I. korcsoportban Sebõ Eszter, II.
korcsoportban pedig Rédey Roxana.

Az elsõ helyen végzett révfülöpi csapat
tagjai: Rédey Roxana, Szabó Friderika,
Veress Luca, Bódis Barbara, Viszt Vivien,
Bereczki Réka, Kovács Cintia, Kovács
Rebeka. Felkészítõ tanár:

Eitner József

Révfülöp-Kupa szi-
vacskézilabda torna

Úszásoktatás

Fotó: Varga

Fotó: Szabó

Fotó: Kissné
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Büszkék vagyunk a Magyar Köztársaság
Nemzeti Lovas Díszegységére

Évszázadokig minden hadsereg könnyû
lovassága a magyar huszár szokásait -
lovassági taktikáját, lovastudományát és
furfangját követve, még magyaros egyen-
ruháját, haj- és bajusz viseletét- is átvette.

A magyar huszárok hírneve, jelenléte a
kontinensen lehetõvé tette, hogy szemé-
lyükön keresztül képviseljék Magyarorszá-
got a keresztény Európában és a világon
mindenhol, ahol szükség volt rájuk,
legtöbbször akkor, amikor elsõsorban a vir-
tus, a személyes képességek döntöttek. 

1688-ban szervezték hazánkban az elsõ
reguláris huszárezredet, és 1954-ben
szerelték le az utolsó huszárszázadot.

2010-ben is elmondhatjuk, hogy a
NATO országok katonai vezetõi elismerik
a magyar csapatnem katonai hagyo-
mányait, melyeket nekünk hazafias köte-
lességünk tovább ápolni. Ezt felismerve és
a hagyományõrzõ tisztelet szellemétõl
vezényelve, az ország nemzeti értékeinek
felelevenítése és azok megõrzése céljából
került sor arra, hogy a legkülönfélébb
legendák nyomdokain ismét megelevened-
jen egy nemzet történelme.

47 évnyi várakozás után újra van Ma-
gyarországnak huszár alakulata!

A Nemzeti lovasok ruházata, fegyver-
zete, felszerelése és lovai kiválasztása
követte a hagyományokat. A tradíció és a
nemzeti színek figyelembevételével a 8.
huszárezredre esett a választás. 

A szabadságharc 8. huszárezrede a haza
hívó szavára, a 10. huszárezreddel
Galliciából indult haza. Ruházatuk piros
csákó és nadrág, zöld dolmány és mente,
fehér (szakmailag szürke) lovon, a sapka-
rózsán, a tarsolyon és a sabrakon a Kossuth

címerrel. A szabadságharc 12 huszárez-
redébõl a 4. és 5. huszárezred (Radetzky,
melyet ma a sümegi hagyományõrzõ hu-
szárok képviselnek) valamint a 9. huszár-
ezred ruházata is hasonló volt, csak a csákó
és a gomb színében volt eltérés. 

A Lovas Díszegység számára a szükséges
szürke huszárló nem állt rendelkezésre,
ezért a parancsnok, a trombitás, a zászló-
vivõ, kísérõk, és a huszárok lovai a tör-
ténelmi huszárezredek lovainak színeit
jelenítik meg. (szürke, pej, sárga, fekete) 

A Díszegység szereplése március 15-én,
a Kossuth téren, az ünnepélyes zászló-
felvonáson a Budapesti Helyõrség Dísz-
zászlóaljával összhangban történik. A
Köztársasági Elnök, aki a Magyar Hon-
védség Parancsnoka, a vezérkari fõnök
kíséretében megszemléli a Díszegységeket,
fogadja a parancsnokok jelentését.

vitéz Cserhalmi Pál ny. ezredes
Magyar Huszár és Lovashagyományõrzõ

Társaság titkára

Folytatás a következõ számban...

Egy szépen elõadott vers élményt nyújt a
versmondónak és hallgatónak egyaránt.
Ezt nyújtotta nekem is azon az április 15-
ei délutánon a révfülöpi általános iskolá-
sok szavaló versenye.

Öröm volt hallgatni a mintegy 45 diák
szavalatát a Magyar Költészet Napja alkal-
mából meghirdetett szavalóversenyen.
Fegyelmezetten és nagy átéléssel mondták
a kicsik és a nagyobbak választott verseiket,
az 1-8. osztályos fiúk és lányok vegyesen. A
versek választásában a tavaszról, környe-
zetrõl, családról, a nagyobbakéban a haza-
szeretetrõl hallhattunk. Jó érzés, hogy a
zsûri értékelésében is kiemelte a versek
kiválasztását, az átélését, ami az bizonyítja,
hogy megértették a vers mondanivalóját, a

költõ üzenetét, ami engem is meghatott.
Különösen dicsérte azokat, akik szépen
hangsúlyozva, pontosan szavaltak és
kiemelte azokat, akik az elõzõ évi szavaló-
versenyen is bizonyítottak.

Szinte észrevétlenül telt el az a 2 óra,
amit a gyerekek körében tölthettünk.

Köszönet az iskola vezetésének, a tanu-
lókat felkészítõ tanároknak, dicséret a
versmondóknak, akik szerintem mindnyá-
jan gyõztesek voltak. Kívánom, hogy a
jövõben minél többen találkozzunk egy
ilyen nívósan megrendezett, felejthetetlen
alkalmon.

Gergely Éva
Fürdõegyesület képviseletében

A világ minden nyelvén huszár a „Hussar”!
1. rész

Versszeretõ gyerekek
Nyuszi Gyuszi fekszik árokban, bojtos
hosszú füle van, kicsi piros szeme van...
A gyerekek lelkesen csinosították a cso-
portszobákat az óvoda udvarát az általuk
készített húsvéti díszekkel, várva a nyuszit
aki április elején meg is érkezett.

Nyúlanyó az udvarra hozta a sok kedves
ajándékot, amit a kicsik nagy örömmel
gyûjtöttek össze. Az élõnyuszi simogatása,
etetése az idén sem maradt el, köszönet
érte Sárffy Eszternek.

A Víz világnapjáról és a Föld napjáról is
heteken keresztül beszélgettünk, és játékos
módon juttattuk új tapasztalatokhoz gyer-
mekeinket, meggyõzõdésünk, hogy amit a
gyermek meg tesz, tapasztal könnyebben
és jobban megérti. pl: hogy vigyázzunk,
óvjuk környezetünket, - séta alkalmával a
környezetünk megfigyelése. Mire és
hogyan használjuk a vizet? - mosás, fürdés,
fõzés, ivás, öntözés stb. ezt játékos for-
mában meg is próbálták a gyerekek.
Lelkesen gyomlálták a tyúkhúrt a virá-
goskertbõl a dadusnénik segítségével.
Virágot, babot, sütõ- és dísztököt ültettek
a kertbe, amit ápolni és gondozniuk kell.
Az óvodás gyerekek szülei a nyílt napon is
betekintést szerezhettek az óvodai életrõl.
Együtt játszhattak, tornázhattak a szülõk
és gyermekeik, majd a Föld napjáról való
beszélgetést, kísérletezést, rajzolást figyel-
hettek meg. Az óvodában való együtt
tevékenykedés mély, maradandó élményt
nyújtott a gyerekeknek és a résztvevõ szü-
lõknek is. Vókóné Bognár Ibolya 

Húsvét az oviban

Fotó: Vókóné

Fotó: Vókóné
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Komposztáljunk együtt!
Sikeresen pályázott Révfülöp önkor-
mányzata a környezettudatos hul-
ladékgazdálkodás, illetve a komposztálás
népszerûsítésére kiírt uniós pályázaton.

Ennek megfelelõen településünk több
mint 9 millió forintos, vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert el, ami lehe-
tõséget biztosít arra, hogy a révfülöpiek
közül azok, akik már jelezték
szándékukat, illetve még ez után
szeretnének csatlakozni a rövidesen
induló projekthez, térítésmentesen kom-
posztáló edényekhez juthassanak,
valamint a komposztáláshoz szükséges
alapanyagok összegyûjtéséhez, kezelé-

séhez szükséges eszközöket vehessenek
igénybe.

Az elnyert pályázat lehetõséget biztosít
arra is, hogy a projektbe önkéntesen
bekapcsolódók szakmai tájékoztatást és
segítséget kapjanak a környezetükben
keletkezõ komposztálható hulladékok
feldolgozásához.

Maga a komposztálás, a talajerõ ilyen
módon történõ visszapótlása már az ókor
óta ismert tevékenység, csak a mûtrágyák
elterjedése szorította háttérbe. A ház-
tartásban, kiskertekben, szõlõben és
gyümölcsösökben keletkezõ szerves hul-
ladék azonban ma is igen értékes mellék-
termék, amelyet kár lenne (és sokszor
nem is lehetséges) megsemmisíteni,
elégetni.

A pályázat elnyerésével gyakorlatilag
településünk bármelyik, ingatlannal ren-
delkezõ lakosa hozzájuthat tárgyi és szak-
mai támogatáshoz, amennyiben fontos-
nak érzi a fenntartható fejlõdést és a
környezettudatos életmódot.

A projekt elõkészítése után szeptember
elsõ napjaiban kerül sor a kom-
posztáláshoz szükséges eszközök kiosztá-
sára, s egy szakmai nap keretében az
érdeklõdõk megfelelõ szellemi muní-
cióhoz is juthatnak terveik megvaló-
sításához.                                Müller

Polgármesteri Lánc

A Révfülöpi Fürdõegyesület május 1-
jén tartott ünnepi közgyûlésén Miklós
Tamás polgármester átvette az egyesület
által kezdeményezett és elkészíttetett
ezüst polgármesteri láncot, amelyet a
jövõben ünnepi  alkalmakkor Révfülöp
mindenkori polgármestere, az összefogás
jelképeként fog viselni.

A télvégi, tavasz eleji versenyek nagy izgal-
makat jelentenek a vitorlázó fiatalok
számára, hiszen ilyenkor dõl el kinek, hogy
sikerült az õsz óta tartó felkészülés. 

S természetesen a kontinens viadalra
történõ kijutás küzdelmei is ez idõ tájt
zajlanak. Csapatunk négy válogatott
Optimist versenyzõje is "ringbe szállt" a
lehetõségért, s a fiúk közül Péch Lórántnak
már biztos helye van az EB csapatban.
Méghozzá nem is akármilyen teljesítmény-
nyel, hiszen ebben az évben Õ a válogatott
legeredményesebb versenyzõje, legutóbb
Szlovéniában háromszázhatvan versenyzõ
közül a második lett. Az elsõ hazai ranglis-
taversenyen pedig a dobogó tetején állha-
tott ifi korosztályban. Ez utóbbi versenyen
már indult az egész RIVE csapat (tizenket-
tõ fõ), a helyi iskolát a Pálmai testvérek
képviselték. A páros hajók küzdelmében
csapatunk, Péch Fanni és Héjj Eszter a
második helyen végeztek. A lányok sikerét
nagyon komoly felkészülési munka elõzte
meg, melyet követõen elsõ ízben álltak
rajthoz a Balatonon. Természetesen a

gyerekek nagy részével a versenyt
megelõzõen már több vízi edzést is tartot-
tunk a révfülöpi vizeken, s egy alkalommal
tréning gyanánt áthajóztunk Boglárra,
ahonnan egy finom lángos mellet meg-
csodáltuk az északi part gyönyörû hegyeit.
Nem mellesleg a boglári kikötõben felso-
rakozott Optimistek komoly érdeklõdésre
tartottak számot a helyi kisgyerekes szülök
körében.

A vitorlázás mellett a környezetünket is
szépítgettük, a telephelyen elvégeztük a
hosszú telet követõ elsõ "nagytakarítást". A

szülõk és Piros Sanyi segítségével technikai
jellegû feladatok is megoldódtak (egy kis
daruzás, stégrenoválás stb.).

Más… A Vízimentõk Magyarországi
Szakszolgálata, a HONDA Motorpedó KFt
és a RIVE az elmúlt idõszakban elvi megál-
lapodást kötött, hogy a Balaton partján élõ
fiatalokat segíteni szeretné az itt felmerülõ
munkalehetõségek minél jobban történõ
kiaknázásában, a képzésük esetleges
szervezésében, elõkészítésében. Itt elsõsor-
ban a vízi sportok és az ezzel összefüggõ
feladatok ellátására irányuló szakirányú
érdeklõdést szeretnénk felkelteni, annak
képzési lehetõségeit rendszerben gondol-
kodva ajánlani. 

Végezetül egy rövid információ: A nyári
vitorlás táborainkra már lehet jelentkezni,
szívesen ajánljuk a helyi fiataloknak is.
Egyébként az általános iskola számára
külön lehetõséget tartunk fenn, június 21-
tõl. Aki az egyesületrõl többet szeretne
megtudni, az látogassa meg a hamarosan
induló www.rive.hu honlapot.

Török Péter

RIVE siker az EB válogatóversenyeken - túra Balatonboglárra
Révfülöpi Iskolai Vitorlázó vízimentõ és Korcsolyázó Egyesület

Fotó: Herceg

Fotó: Török

Fotó: Kannacher

Fotó: Kannacher
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"A zene annyira hatalmas, hogy soha nem
ismerheted meg az egészet."

Charlie Parker

A Tóparti Galériát hamarosan a kiállítá-
sok látogatói veszik birtokba, a Zenei
Klub programjai õszig szünetelnek. 

A szezonzáró rendezvény elõtt
kérdeztem Kovács Pepi Pétert, a Klub
vezetõjét, hogy miért tartja fontosnak a
mai multimédiás világban ezeket a régi
idõket idézõ összejöveteleket, amikor a
TV képernyõje elõtt ülve, az Interneten
keresztül bármilyen információ, film,
zene, koncert letölthetõ, nézhetõ, hall-
gatható. 

- Szerintem és vagyunk így ezzel
néhányan, fontos rendszeresen összejön-
ni. Jó dolog együtt odaképzelni magunkat
azokra a koncertekre, nézõterekre ahova
nem jutottunk és nem juthatunk el soha.
Jó meghallgatni másokat, megismerni
számunkra talán idegen zenei világot,
vagy csak közösen nosztalgiázni egy ki-
csit. Az kifejezetten jó érzés, hogy jönnek
fiatalok és idõsebbek Révfülöprõl és a

környezõ településekrõl egyaránt. Mindig
vannak új arcok és új javaslatok. Jó tár-
saságban mindenki szívesen eltölt egy-két
órát. 

Milyen elõadások zajlottak az elmúlt
idõszakban?

Szeptemberben a Magyar Dal Napjával
kezdtünk, fellépett a Philip Peace
zenekar is. Az õsz folyamán megem-
lékeztünk Cseh Tamásról, a Berlini Fal
lebontásának 20. évfordulójáról,
találkozhattunk a Pink Floyd sokszínû
zenei világával. Az idei évet Rolling
Stones esttel kezdtük, Zömbik Iván tar-
tott elõadást a Led Zeppelin együttesrõl,
Gángó László pedig megszerettette
velünk a Metallica zenéjét. Április 23-án
Farkas "Shulcz" Tibor volt már második
alkalommal a vendégünk, a Rock & Roll
történetérõl tartott igen érdekes elõa-
dást. Nagyon komoly eszmei és anyagi

értékkel bíró, ritkaságnak számító hang-
lemezeket tarthattunk a kezünkben. Sze-
retnénk, ha a jövõ évben is vendégünk
lenne.

Május 7-én lesz a következõ Zenei Klub.
Milyen érdekességekre számíthatunk?

Közkívánatra a Creedence Clearwater
Revival -Amerika elsõ számú együttese
volt 1969/72-ben - történetével ismer-
kedünk ritka hanglemezek, filmrészletek
segítségével. 

A szezont élõzenei koncerttel kezdtük,
zárásként is ezt tervezem. Barátaim, a
Déli Part Rock Band tagjai lesznek a
vendégeink. A klubkoncerten Creedence
Clearwater Revival slágerek és kihagy-
hatatlan rock klasszikusok hangzanak el. 

Köszönet a programokért, várjuk az õszi
folytatást!

P.Zs.

Zenei Klub – szezonzáró  
Az idei évben az önállósodó, formálódó
csapatunknak több nehéz kihívásnak
kell megfelelnie. A felkészülés egyik lép-
csõfoka volt április 24-én a Zánka elleni
találkozó.

Révfülöpön a Tóparti Galériában
mérkõztünk meg a zánkaiakkal, egy
scheweningeni rendszerû verseny keretei
közt. (Ez azt jelenti, hogy az azonos csa-
patbeliek egymás ellen nem játszanak, de
a másik csapat összes tagjával meg-
mérkõznek.) A révfülöpi csapatban a
következõ játékosok szerepeltek: Kiss
Gergely, Thár Ferenc, Kecse Nagy
László, Nesztor Tamás, Kiss Zoltán,
Gyenese Zoltán, Packosz Nikosz és Szabó
László. 

Az eredmény sajnos (?) 26 - 22 lett a
zánkai csapat javára. A két csapat legjobb
pontszerzõi: Zánka: Gadácsy Miklós 6 ?
pont, Bárczay Sándor, Horváth Lajos és
Steinmacher Viktor mindhárman 4 pon-
tot szereztek. A mi részünkrõl: Kiss
Gergely és Thár Ferenc 6-6 pont és
Nesztor Tamás 4 pont megszerzésével
voltak a legeredményesebbek.

Itt ragadjuk meg az alkalmat annak
közlésére, hogy szeretettel várjuk az
idõsebb és fiatalabb sakkbarátok jelent-
kezését szakosztályunkba. Szervezõk: 

Gyenese Zoltán gyenese.z@carnet.hu  
Thár Ferenc thar.ferenc@gmail.com    
Telefon: 06-30-413-9354

Thár Ferenc

Sakk Révfülöpön

Legyen szép a
kertem

Révfülöp Önkormányzata az idei évben
is meghirdeti "Szép a kertem" kertépítõ
és kertszépítõ mozgalmát.

Fontosnak tartjuk, hogy az itt élõk és az
idelátogatók is érezzék, hogy telepü-
lésünkön környezetüket ápoló és szeretõ
polgárok élnek. Ha Ön úgy gondolja,
hogy kertje gondozott, szép és virágos,
csatlakozzon mozgalmunkhoz! Nem kell
mást tennie, csak töltsön ki egy jelent-
kezési lapot június 10-ig a Könyvtárban,
ültessen sok virágot, szépítse környe-
zetét. 

A bíráló bizottság a kerteket folyama-
tosan megtekinti és a legszebbeket
értékes ajándékutalványokkal jutalmaz-
za. 

A verseny eredményhirdetésére a Villa
Filip Napok keretében kerül sor.

További információ: Müller Márton
fõtanácsostól kérhetõ, a 87/563-335-ös
telefonszámon és a muszak@revfulop.hu
E-mail címen.

9

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács

Kovács Péter, a Zenei Klub vezetõje

Farkas „Shulcz” Tibor rocktörténész

Hanglemez ritkaságok között
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Végre tavasz van. A tél elbúcsúzott, a nap
ereje naponta növekszik. Zsenge rügyecs-
kék jelentek meg az ágakon és az elsõ vi-
rágok kiváncsian nyújtózkodnak a nap-
fény felé.

Eljött a kert ideje. Ápolásra vár a téli
saláta, a borsó és a sokféle zöldség is az
ágyásba kívánkozik. Jó a kertésznek, ha
komposztja van.

Kertünkben két komposztáló van.
Ilyenkor nagyon jó komposztot biztosít a
szerves konyhai és kerti maradékokból.
Gondosan kiválasztott a helye, hisz nem a
kert díszére szolgál. Hogy ne száradjon ki,
árnyékos a helye, igy a maradékok feldol-
gozása biztosítva van.

A komposztnak nincs szaga, ha igen,
akkor valamit rosszul csináltunk, mert a
rothadás helyett erjedés keletkezett.
Azok az illatok viszont nagyon bántják az
ember orrát. Erre vigyázni kell.

Nálunk a komposztba az összes kerti
(fû, apróra vágott gallyak) és növényi
konyhamaradékok kerülnek. Beteg és
károkozókkal megtámadott növényi ré-
szek, vagy magvat hordozó gyomok sem-
mi esetre sem kerülnek a komposztba,
mert ez az egész kertet megfertõzné.

Eddig minden második évben került
sor a komposztáló kiürítésére. A nem
elrohadt részeket rostával elkülönítjük. A
visszamaradt szerves anyag, a komposzt,
a föld javításához és egy jó termés remé-
nyéhez jelentõsen hozzájárul.

Gergely Éva

Esni fog…, meg szél is lesz. Na jól né-
zünk ki- gondoltuk még hét közben az
idõjósok elõrejelzéseit böngészve. Nem
elég, hogy embertársaink felelõtlen ma-
gatartásának következményei között kell
turkálnunk egész nap, még jól el is
ázunk!

Ám április 10-én szép tavaszi reggel
kezdhettük meg mûködési területünk
közút árkainak és egyéb szégyenfolt-
jainak hulladékmentesítését.

Révfülöpön, mint mindig két csoport
indult el, a Gázló aktív tagjai, valamint
Ami néniék fáradhatatlan, vidám minden
tiszteletet kiérdemlõ csapata. Ismét hiába
kerestük soraink között a harcos termé-
szet- és érdekvédõk sokaságát kik dör-
gedelmes szavakkal állnak ki az ügy, az
ügyek mellett. Ez azért nem jó, amaz meg
azért… A helyi szenátust -immár ha-
gyományosan- Simonné Zsóka képviselte.  

Ahogy nékünk jó szokásunk a tavaszi
szemétgyûjtés, úgy az árkokat, erdõk
szélét megtöltõk "lelkesedése" sem
lankad. Örömmel töltött el bennünket, a
csökkenõ mennyiség, bár összességében
több zsákkal szállított el a Közútkezelõ
kht. a tapolcai lerakóba a tavalyinál.
Ennek oka a salföldi polgárok aktivizá-
lódása. Egy helyi lakos két nap alatt meg-
szervezte a csapatot, így az általuk össze-
szedett szemét sem díszlik már a kõten-
ger környékén. A támogató Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
illetve a helyi vállalkozók és önkor-
mányzatok segítségével szállítottuk a
zsákolt árut a Kornyi-tó melletti parkoló-
ba, ahonnan két nagy tehergépkocsira

pakolva jutott a végállomásra. Találtunk,
szedtünk össze sok-sok érdekes dolgot,
sajnos nagyon sok PET palackot….
Ennek -illetve kiváló ásványvíz tartalmá-
nak- van helyi kötõdése…. Természe-
tesen egyikre sincs ráírva hogy fogyasztás
után eldobandó. Ám bízunk benne, hogy
eljön az az idõ amikor ismét vissza-
váltható, vagy akár leadható üvegben
vásárolhatók a különbözõ termékek. Mi
pontosan tudtuk, hogy nem az árokban a
helye az akciót ásványvízzel támogató
gazdasági társaság kiürített palackjainak. 

A révfülöpi vasúti töltés bazalt kövei
között a mezei zsurló százait csodáltuk
Szegi Matyival. 

- Érdekes dolog ez a természet. Ebben
mindketten egyetértettünk.

Nem volt vita közöttünk abban sem,
hogy amíg a környezetünkkel ilyen mos-
tohán bánunk, egyéb dolgaink sem fog-
nak rózsásan alakulni!

Tisztelettel felhívjuk minden "kedves
szemetelõ" figyelmét, tette szabálysértés,
anyagi következményekkel. Kérjük, az
ügyben illetékesek meg nem alkuvó szi-
gorral járjanak el, ez egyébként köteles-
ségük is…

Támogassák egyesületünket, segítsék
munkánkat adójuk 1 %-val!

Adószámunk: 19380128 -1 - 19
Vókó László

Lankadatlan lelkesedéssel… Komposztálás

Köszönjük olvasóinknak, hogy figye-
lemmel kísérik munkánkat, köszönjük
a gratulációkat és a felajánlásokat. 

A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik
hirdetéseiket az Önök által meghatáro-
zott formában és méretben. A teljes
(A4) oldalnyi belsõ (egy vagy kétszínes)

reklámfelület ára bruttó 30.000,-Ft/
megjelenés, a méret csökkenésével ará-
nyosan csökken a fizetendõ díj mértéke
is. Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron. Megrendeléseiket
személyesen leadhatják a könyvtárban,
vagy e-mailben. (konyvtar@revfulop.hu)

Számlázás a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi osztályán. Kérjük, a közle-
mény rovatban feltétlenül jelöljék meg a
jogcímet: „Révfülöpi Képek Hirdetés”.
A megrendelést csak a megjelenés elõtt
kifizetett hirdetések esetében tekintjük
elfogadottnak.

Tisztelt Olvasók!

Fotó: Vókó

Fotó: Vókó

Fotó: KannacherMunkában az Õszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai 



Újonnan induló sorozatunkban települé-
sünk szûkebb-tágabb környezetéhez kap-
csolódó, adott hónapban történt múltbeli
eseményekrõl, elõdeink mindennapi éle-
térõl emlékezünk meg. Elsõként a Rév-
fülöp térségében közlekedett Rohan
gõzõs 120 évvel ezelõtti vízrebocsátásáról
és közlekedésérõl... 

1890. május 24-én, szombaton délután
Siófokon bocsátották vízre a Balatontavi
Gõzhajózási Rt. csavargõzösét, a
"Rohan"-t. A gõzös Révfülöp, Boglár és
Badacsony között napi rendszerességgel
közlekedett a nyár folyamán. Mivel a hajó
nem volt képes áru és jármûszállításra - és
üzemeltetõi is csak ideiglenes megol-
dásként állították forgalomba -, a Rév-
fülöp és Balatonboglár közötti révköz-
lekedés vitorláskompja is tovább közle-
kedett.1

A kisméretû Rohan gõzöst a menet-
rendszerû hajózás megindítása elõtt
viharban is kipróbálták, "végig rohantak"
vele a Balatonon, s miután kiállta a pró-
bát kezdte meg járatait.2

A hajó közlekedését, menetrendjének
betartását hátráltatta a balatoni kikötõk
rossz állapota, illetve hiánya. Az utasokat
ugyanis akkoriban még Bogláron is csó-
nakkal szállították a part és a hajó között.

Ennek idõigényessége miatt gyakran
késték le az utasok a Boglári vasútállo-
másról menetrend szerint induló vona-
tokat. De a gõzhajó mûködtetéséhez
szükséges szenet sem tudták berakodni
Bogláron, ahová pedig vasúton olcsón le-
hetett odaszállítani.

Bár a kikötõk építésére a megyék
kötelezték magukat, de 1890 nyarára nem
készültek el azokkal. A boglári kikötõ
építéséhez is csak októberben kezdtek
hozzá, amelyhez Somogy megye 12.000
forinttal járul hozzá.3

A Rohan nyári menetrendje 1890-ben
július 6-tól szeptember 30-ig tartott. Gép
és kazán-tisztítás miatt a hajó pénteki
napokon nem közlekedett, a menetrend-
szerinti közlekedést pedig feltételekhez
kötötték. Például mivel a kikötõhidak
hiánya miatt az utasok ki-be szállása csó-
nakkal történt, ezért az indulás elõtt
negyed órával meg kellett jelenniük a par-
ton. Az utazni szándékozók számához és
az idõjáráshoz mérten a kapitány dön-
tötte el, hogy mennyien léphetnek a
fedélzetre.

A Rohan reggel 5.30 órakor indult
Balatonfüredrõl Révfülöpre, ahonnan
7.45 órakor Badacsonyba ment. Innen
9.20 órakor indult vissza Révfülöpre,

majd 10.45 órakor indult tovább Bog-
lárra. Az átkelés 35 percet tartott.
Boglárról 12.30 órakor indult vissza a
hajó Révfülöpre, ahonnan 13.15 órakor
ment tovább Badacsonyba. Innen
Boglárra ment a hajó 14.25 órakor, amely
utat 1 óra 5 perc alatt tett meg. Boglárról
16.40 órakor indult Révfülöpre, onnan
17.25 órakor Badacsonyba, vissza 18.45-
kor. Révfülöprõl 19.45 órakor indult
Balatonfüredre, ahová 21.45 órakor
érkezett meg.4

120 évvel ezelõtt is volt élet a régi
révfülöpi kikötõben, hiszen naponta 5
alkalommal érintette a gõzhajózási tár-
saság Rohan nevû hajója településünket,
és a Greiner Dávid által üzemeltetett
Révfülöp-Boglár helyi kompközlekedés is
üzemelt.

*
A fenti napon, azaz 1890. május 24-én,

környékünkön, Kõvágóörsön és Szepez-
den nagy jégesõ volt, amely a szõlõhegyek
szõlõit alaposan elverte. Május 27-én
újabb vihar, valóságos felhõszakadás érte
Kõvágóörsöt. A Fülöp-hegyi utak is jár-
hatatlanná váltak, az elõzõ napokban jég-
tõl sújtott szõlõkben újabb kár keletke-
zett.5

Miklós Tamás
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Szemelvények Révfülöp multjából

120 évvel ezelõtt, májusban történt

Jegyzet:

1 Zalai Közlöny, 1890. május 31. 3. p.
2 Zalai Közlöny, 1890. július 12. 3. p.
3 Zalai Közlöny, 1890. október 18. 2. p.
4 Zalai Közlöny, 1890. július 19. 3. p.
5 Veszprémi Független Hírlap, 

1890. június 7. 3. p.

A Rohan csavargõzös 1889-ben Tihanyban

Rohan gozos menetjegyének árai 1890-ben

800 éves Révfülöp
évfordulójára készülve személyi 

jövedelemadója 1%-ának 
felajánlásával támogathatja a

közhasznú 
Révfülöpi Honismereti Egyesület 

ez irányú tevékenységét

Adószám: 18914348-1-19

Május 21-én, pénteken 18.00 órakor
(határozatképtelenség esetén 18.15

órakor) tartja, éves, rendes közgyûlését
a Honismereti Gyûjteményben.

Napirend:
1. Beszámoló a 2009-ben végzett

tevékenységrõl.
2. Az egyesület gazdálkodása. A 2009. évi

zárszámadás elfogadása.

3. Az egyesület 2009. évi közhasznúsági
jelentésének elfogadása.

4. Az egyesület 2010. évi munkaprog-
ramjának megvitatása. 

5. Egyéb

Fonay Tibor emlékkönyv bemutatása. 
Tisztelettel várjuk tagjainkat és az érdek-

lõdõk megjelenését!

A Révfülöpi Honismereti Egyesület
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Gosztola Kálmánné Ágival a TEMPO
áruház pénztáránál találkoztam, s egy spon-
tán beszélgetés kapcsán igyekeztem meg-
tudni fontos dolgokat róla és a megújult
üzletrõl.

A házasságod révén kerültél Balatonfüred-
rõl Révfülöpre. Itthon érzed már magad?

Nehezen jöttem el otthonról, de nagyon
fontos számomra, hogy a Balaton parton
maradtam. Férjemmel és a gyerekekkel
most itt építjük szó szerint az otthonunkat
és ez fontos számomra. Balatonfüred
egyébként sokkal "zajosabb" mint Révfülöp,
nekem ez eleinte furcsa volt. Mostanra már
megszoktam az itteni csendesebb életet.

Valahogy úgy tûnik, Te mindig itt próbáltál
munkát találni. Ez tudatos volt nálad, vagy
csak így sikerült?

Eleinte az eredeti szakmámban, mint var-
rónõ dolgoztam Veszprémben. Aztán jöttek
a lányok Ágika és Anettka, úgy gondoltam
nem volna szerencsés, ha messze kellene
járnom és itt kerestem lehetõséget. Sok
mindent kipróbáltam, mert a munka fontos
számomra. Dolgoztam az Óvodában, az
Italdiszkontban, a Mátrix stúdióban és most
itt Tempóban. 

Elõször a lányokról egy pár szót. Úgy
tudom, mindegyikük jó valamiben, mik is
ezek a hobbyk?

Ági zenét tanult, csellózott, amit Anettka
is nagyon megszeretett és végül belõle lett
lelkesebb zenész. Balatonfüreden a
zeneiskolában zajlott a képzés, sok energiát
fektettünk bele, hogy a lányok megtanul-
janak hangszeren játszani. Anett végül egy
megyei seregszemlén, Pápán "Arany nívódí-
jat" kapott. Nagyon büszkék vagyunk rá. Ági
a zene mellett a matematikát is igen szereti,
õ most inkább abban jó. 

Említetted az otthonépítést. Nagyon szép az
újonnan épülõ házatok. Látjátok már az
építkezés végét?

Nem könnyû erre válaszolni. Sokszor
kilátástalannak tûnik a befejezés, de
reméljük, hogy hamarosan elkészül és bir-
tokba vehetjük.

Ezeket a nehézségeket most éppen én is
maximálisan át tudom élni. Beszéljünk egy
kicsit a mostani munkahelyedrõl. Épp egy
felújításon vagytok túl. Hogy érzed, milyen lett
a megújult üzlet.

Érdekes, az alapterület nem változott,
mégis úgy tûnik tágasabb lett a bolt. Kicsit
több fényt is kapunk és a polcok elren-
dezése is jobb. A vevõknek is tetszik, fõleg,
hogy a választékot is növeltük. Az áta-
lakításnak köszönhetõen, most jobban
áttekinthetõ az egész üzlet.

Hamarosan itt a nyári szezon. Felkészültél?
Hogy fogod bírni a TEMPÓT?

A nyárra nem lehet felkészülni. Rengeteg
a munka és nagyon sok türelem kell. Az
élelmiszerbolt is hasonló a többi szezonális
üzlethez, egész embert kíván. 

Amúgy milyenek a vásárlók? Beszédesek?
Kíváncsiak? Reklamálósak?

A legtöbb vásárló nem túl közlékeny.
Megvásárolják amit szeretnének, kifizetik
és mennek. Remélem, nem velem van a baj.
Mondhatom, hogy az itt vásárlóktól vajmi
keveset tudok meg a falu ügyes - bajos dol-
gairól. Természetesen akadnak reklamálok
is, legtöbbjük visszatérõ "kuncsaft", már-
mint a reklamálásban.

Tudsz nekünk mesélni valami érdekeset az
itt vásárló emberekrõl?

Szoktak lenni jó sztorik, de most hirtelen
nem jut eszembe egy sem. Vannak viszont
ismert emberek, hírességek, akik bejárnak a
boltba. Vásárolt már itt Csányi Sándor,
Kern András, Cserhalmi György, Oszter
Sándor felesége Donatella asszony és Lola
is.

Aha! Szóval már Lola is…. Ági!, köszönöm
a beszélgetést! Készíthetek egy képet rólad?

A kép elkészült, Ági mosolyog és vár min-
ket a TEMPÓBAN……..

Török Péter

Török Péter: Fülöpi találkozások
Nem gondoltam volna, hogy ilyen sok

"kosarat" kapok az általam kiszemelt
interjú alanyoktól, s ez a tény arra
késztetett, hogy - legalábbis idõszakosan -
stílust váltsak a cikk készítésének
stratégiájával kapcsolatban. Így ez alka-
lommal elõzetes bejelentés nélkül leptem
meg "választottamat" és a média hiénák
rámenõsségével igyekeztem sikert aratni.
Lássuk, mit tudhatunk meg egy esti
bevásárlás alkalmával, jelen esetben
Ágitól. Török Péter

Keszthelyen került sor a XXIX. Életvédõ
Zarándoklatra az Anya-Ország-
Alapítvány és az Alfa Szövetség ren-
dezésében március 25-én.

Ez a nap Gyümölcsoltó Boldogasszony
napja a koratavasz legszebb õsi Mária
ünnepe hazánkban. Gábor angyal ekkor
adta tudtára Máriának karácsony
eljövetelét, hogy élet fogan benne a világ
üdvére. Ez a nap lett a megfogant élet
védelmének egyik napja. Az esztendõ
folyamán még két napot szentelünk erre
a szándékra, így június 1. az ENSZ Élet
Napja és december 28. Aprószentek
ünnepe. Nem csak Magyarországon, de a
világon egyre több helyen csatlakoznak
ahhoz a szándékhoz, hogy a kórházak-
ban, egészségügyi intézményekben ezen a
három napon nem végeznek mûvi abor-
tuszt. A zarándoklaton többen a KÉSZ (
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége )
révfülöpi csoportjából is ott voltunk. A
zarándoklat a Karmeliták templomában
szentmisével kezdõdött, majd gyertyás
körmenettel, egy utcatömb megkerü-
lésével folytatódott a kórház belsõ
udvaráig. Menet közben kongott a
lélekharang s elhangzott egy-egy név a
megszületni nem hagyott gyermekeknek
is nevet adva. Bent az udvaron  az "Élet
fája" - kis japán cseresznye csemete - elül-
tetéséhez készülõdve, a gyökér kiásott
gödrébe belehelyeztünk egy kis magzat-
gyermeket jelképezõ babácskát, hat szál
piros rózsát, az 1956 júniusában hozott
megengedõ rendelet óta mûvi megsza-
kításban elhalt mintegy 6 milliónyi
életkezdemény gyermekeknek megadva a
végtisztességet. Megrázó volt elgondolni,
hogy majdnem egy egész nemzet,
nemzedék lett oda. A megszületni nem
engedettek közül mennyi rendes, jó ma-
gyar alkotó tudós, nagy mûvész, okos,
ügyes politikus válhatott volna ez idõ
alatt. Közben felolvasták a zarándoklat
nyilatkozatát, a keszthelyi kórház
vezetõsége is  csatlakozott a felhíváshoz,
hogy az év e három napján nem végez
magzatelhajtást. 

Elültettük a kis fát, elénekeltük a
Himnuszt s egy jobb jövõ reményében
indultunk, mert e népet tépõ balsors nem
a végzet, hanem saját kezünk, emberi
önzésünk, uralom vágyunk, kevélységünk
mûve. ( Az abortuszok 90%-ban valami-
lyen kényszer, lelki, anyagi stb.
következménye a kutatások szerint.)
Tettünk valamit?! Ha nem is sokat, lép-
tünk egyet. 

"Együtt egy termékeny és gondoskodó
társadalomért. Békét az anyaföldön! Békét
az anyaméhben!" (A zarándoklat jelmon-
data.)

Kristó Judit KÉSZ  tag

Életvédõ

Fotó: Török
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Április utolsó napjaiban
lázas készülõdés pezs-
dítette fel a Polus Coop
Zrt. egyik Balaton-parti
gyöngyszemét, a révfülöpi
Stop ABC áruházat. Az
újdonságokról az üzlet
vezetõjét, Horváth
Dezsõnét, Magdikát
kérdeztük.

– 10 éve nyitottuk  meg üzletünket, s
2004 óta a  Polus-Coop Zrt. boltjaként a
hazai CBA Üzletlánc tagjai vagyunk. Az itt
élõk szeretik üzletünket, tudják, hogy
nálunk mindig friss és hazai termékeket
találnak. Ezért nagyon örülünk annak,
hogy törzsvásárlóinkat megújult környe-
zetben fogadhatjuk.   

– Egy teljes átalakítás, felújítás minden
bolt életében nagy jelentõségû.

Milyen változásokkal találkozhatnak
településünk lakói?

– Április 17-én kezdõdtek a felújítási
munkák, s egy hetes szünet után április 26-
án nyitottuk meg ismét üzletünket. Az áta-
lakítás során megújítottuk a bolt teljes bel-
sõ képét, a csemege- és tõkehús pultokat.
Az új polcokon zöldség-, gyümölcs- és ak-
ciós szigeteken valamint a hûtõpultokon a
korábbinál szélesebb árukínálattal találko-
zik a hozzánk látogató vásárló. 

A  hét minden napján nyitva vagyunk, így
tesszük még kényelmesebbé az ide látogató
nyaralók és a révfülöpi törzsvásárlóink
bevásárlását: hétfõtõl péntekig 7.00-20.00-

ig, szombaton és vasárnap 7.00-18.00-ig
várjuk vásárlóinkat.

– Készülnek különleges akciókkal a
nyitásra, a Balatoni nyári szezonra?

– Nyitási akciónkban a közelgõ ballagás-
ra és az Anyák napjára kínálunk kiváló
minõségû magyar sertés-, marha- és
baromfihúsokat az idei legjobb árakon.

Május 4-tõl 11-ig tartó akciónkból aján-
lom a Mleko 1 l-es  UHT tejet 129 Ft-os
áron, a 2 literes Hey-Ho gyümölcsleveket
249 Ft-ért, a 250 gr-os Ráma Harmónia
margarint 199 Ft-os fogyasztói áron, vala-
mint a 7 kg-os Dosia mosóport 1999 Ft-ért.  

Élelmiszerboltunkban megtalálható min-
den, ami a családi - baráti grill partikhoz
szükséges: az elõre fûszerezett grillhúsok-
tól a sajtokig, a rostos gyümölcslevektõl az
alkoholos italokig, a friss gyümölcsöktõl a
jégkrémekig mindenki megtalálja az ízlé-
sének megfelelõ termékeket.       

– Milyen szolgáltatások várják a betérõ-
ket?

– Az autóval érkezõk ingyen parkolhat-
nak áruházunk elõtt, így nem kell cipeked-
ni a háziasszonyoknak, egy helyen elin-
tézhetik a nagybevásárlást is. Üzletünkben
elfogadjuk a hideg és meleg étkezési
utalványokat, s a mobiltelefon feltöltõ kár-
tyáért sem kell szakboltba  menni.

Napjainkban egyre többen és gyakrab-
ban fizetnek bankkártyával -  pénztáraink-
nál is adott a lehetõség a készpénzkímélõ
fizetési módra.

– A Magyar Üzletlánc, a CBA tagjaként
érvényesek Önöknél más akciós újságok
is?

– Szinte a hét minden napján van valami-
lyen "akció" üzletünkben, amiért mindig
érdemes betérni hozzánk: a CBA országos
kiadványai, a Polus Coop Zrt. regionális és
hétvégi újságjai - jobbnál jobb ajánlat a
tudatos és egészséges életmódot választó
vásárlóinknak. 

A nyári szezonban 3 alkalommal jelenik
meg csak a Balaton parti boltokra érvényes
kiadványunk, amelyben összegyûjtjük és
akciós áron kínáljuk a nyaraláshoz szük-
séges termékeinket.

– Mire a legbüszkébbek?
– Leginkább arra vagyunk büszkék, hogy

vásárlóink ragaszkodnak hozzánk, szemé-
lyes ismerõseink. Ezt a családias hangula-
tot szeretnénk tovább erõsíteni. 

Nagy odafigyeléssel, kedvességgel, kitû-
nõ minõségû termékekkel és széles válasz-
tékkal várjuk Önt is a hét minden napján!

(x)

Stop ABC Áruház - Révfülöp, Füredi u. 46.
Nyitva: H-P: 7.00-20.00 Szo.-V: 7.00-18.00

10 éve a Révfülöpiekért 
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A Római Katolikus Anyaszentegyház To-
rinóban õriz egy halotti leplet, mely egy
keresztre feszítéssel kivégzett ember ru-
hátlan holttestének képét õrzi, mégpedig
olyan sérülésekkel és sajátosságokkal, me-
lyek az evangéliumok szerint egyedül a Ná-
záreti Jézusra mutatnak. Ezért a keresz-
tény hívõk jelentõs része a halotti leplet
Jézus halotti leplének tekinti és ekként
tiszteli.

E halotti lepel sorsa 1357-tõl minden
kétséget kizáróan dokumentált. Tudomá-
nyos - természettudományos eszközökkel
és módszerekkel - vizsgálatoknak azonban
csak az elmúlt évszázadban vetették alá
többször is. Elöljáróban már itt jelzem,
hogy kiváló szakemberek által a NASA leg-
modernebb eszközeivel és módszereivel,
minden vallási vagy történelmi elõítélet
nélkül végzett tudományos vizsgálatok a
lepel - alább ismertetendõ - titkainak több-
ségét nem tudták feltárni!

A lepel vizsgálatai mindenesetre egy új
tudományág, a szindonológia (= lepel
tudomány) kialakulásához vezetett. A
lepellel kapcsolatos - máig megválaszolat-
lan és így eldöntetlen - alapkérdés az, hogy
a lepel Jézus valódi halotti leple-e?

Jelen elõadás ezen titok körüli ese-
ményeket igyekszik szerényen bemutatni a
rendelkezésre álló keretek között.

A lepel anyaga, méretei:
4,36 méter hosszú, 1,10 méter széles hal-

szálka-mintásan szövött lenvászon kendõ. 
Õrzési helye: A torinói Szent János

székesegyház királyi kápolnája, az oltár
feletti ereklyetartóban, fahengerre
göngyölítve. (Azért így, hogy saját súlyától
felfüggesztett állapotban ne nyúlhasson
meg, mert az torzítaná a rajta lévõ képet.)

Idegen elemnek tekintendõ a hosszanti
oldalaihoz varrt kettõ, egyenként 8,3 cm
széles csík, az eredetihez hasonló anyagból;
valamint a hátsó oldalát fedõ alátétanyag,
mely arra szolgál, hogy a lepelnek szilár-
dabb tartást kölcsönözzön. Úgyszintén a
lepel két szélén, egymás mellett kettesével
elhelyezkedõ, nagyjából háromszög alakú
foltok, amelyek az 1532. december 3-i
Chambéry várkápolnában keletkezett tûz
során úgy keletkeztek, hogy a 48 rétre haj-
tott lepel õrzésére szolgáló ezüst kazetta
átizzott. A kazetta egyik megolvadt sarka
okozta az összehajtogatott kendõn az égési
foltokat. A leplet egyébként a tûzbõl né-
hány fanatikus ember mentette ki, akik
saját életüket veszélyeztetve a lángok közé
mentek.

Véletlen vagy a gondviselés jele?
Érdemes elgondolkodni rajta, hogy

milyen kevésen múlott, hogy a lepel a
tûzben elvesszen. A tûz - amellett, hogy
jelentõs károkat okozott rajta - két szem-
pontból is jó szolgálatot tett a leplet kutató
tudománynak:

- rögzítette a lepel összehajtásának mód-
ját (adat a korábbi irodalmi emlékek

értelmezéséhez);
- a keletkezett égési és pörkölõdési

nyomok színe, jellege hozzájárul annak
valószínûsítéséhez, hogy a képmást a Jézus
feltámadását kísérõ fény- és hõ jelenségek
közvetítették a lepelre.

A leplet számosan Jézus szenvedése
tolmácsolójának, mondhatni az ötödik
evangéliumnak tartják.

Ugyanakkor méltán tarthatjuk a leplet
Isten személyes üzenetének a XX-XXI.
század embere számára, akik a valóságból
már-már csak a fizikai világ tényeit, a ter-
mészettudományosan igazolható elemeket
képes elfogadni. A képmás titkainak
feltárásához - nem megejtéséhez(!) - ugya-
nis csak a XX. század hajnalán érkezett el
az emberiség.

A képmás
A leplen egy férfitest elülsõ és hátsó

oldalának lenyomatszerû képmása látható,
fejjel egymás felé fordulva, ami világosan
mutatja, hogy a fekvõ tetem alá helyezett
hosszú kendõt a fej fölött visszahajtva fek-
tették végig a testen. Megdöbbentõ a kép-
más részletessége és anatómiai hûsége:
tisztán kivehetõk - a haj, - a bajusz és a sza-
káll körvonalai, - a szemöldök, a pofacsont,
- az orr és a száj, - a mellkas, a karok, - a has
és a has alatt egymásra helyezett kezek, -
a combok, a térdek és a lábszárak.

A képmáson megjelenõ férfi korát az
antropológusok 30-33 évben határozták
meg, testmagasságát 178-180 cm-ben, test-
súlyát 79-80 kg-ban.

A bizonytalanság onnan ered, hogy a
lepel - különösen, amíg összehajtva, és nem
fahengerre göngyölítve õrzik - 1-2 centi-
métert is megnyúlhatott.

Secondo Pia elsõ fényképei: Az ügyvéd,
aki a fényképezés hõskorának lelkes ama-
tõr fotósa volt, engedélyt kért és kapott a
lepel lefényképezésére annak 1898-ban
történt nyilvános kiállításakor.

A képet éjszaka, az oltár feletti ereklye-
tartó magasságába épített állványon elhe-

lyezett kezdetleges gépével készítette. Az
erõs fényszórókkal megvilágított leplet 20
perc expozíciós idõ alatt egy 51 x 63 cm
méretû lemezen rögzítette, amelynek
elõhívásakor döbbent meg, mert a fény-
érzékeny lemezen - ahol a normális körül-
mények között negatív képnek kell megje-
lennie - a leplen ábrázolt emberi alak pozi-
tív képét láthatta.

Tehát a lefényképezett eredeti kép csak
negatív lehet!

Sebek és vérfoltok
A test mindkét oldalát tetõtõl talpig

sebek és meghatározott helyeken határo-
zott körvonalú vérfoltok borítják.

- a töviskoszorú: nem korona, hanem az
egész fejet a homloktól a tarkóig beborító
szövevénye a tüskés ágaknak,

- szegek helye: bal kézen és a két lábfejen
terjedelmes vérnyomok (a jobb csuklót
nem látjuk, mert a fölé helyezett bal kéz
eltakarja). A szeg okozta sérülés nem a
tenyerén, hanem a csuklón látható!

- jobb mellkas: kiterjedt vérfolt az
oldalseb helyén (a halál beállta után a
római katona lándzsája ütötte, vér és víz
folyt ki).

- korbácsolás: válltól a bokáig, a mellkas-
tól a térdig, legnagyobb részük a háton, a
vállon és a lapockán több helyen a testen
végigfolyó vérpatak (a két alkaron a
könyöktõl a csuklóig) Az egyik kutató
véleménye szerint azt az embert, akinek
képmását a lepel megõrizte, a legválogatot-
tabb kínzásokkal gyötörték halálra - szinte
az egész testét elborította a vér.

- a két szem: inkább egy alvó ember
behunyt szemei. A kutatás kiderítette, hogy
a korabeli zsidó temetési szokásoknak
megfelelõen két pénzdarabot tettek a
halott szemhéjaira. Az egyik pénzérme
köriratának egy részletét megtalálták a
lepel jobb szem feletti részén! 

- a szakáll: alatta az állfelkötõ kendõ,
ezért kissé jobban elõreugrik.

- a két láb aszimetriája: a bal láb
rövidebbnek tûnik, a bal térd magasabban
helyezkedik el. Oka: a két lábat egyetlen
szeggel szegezték, úgy, hogy a bal lábfejet a
jobb fölé helyezték. Ez pedig csak a bal térd
erõteljes behajlításával lehetséges.

A lepel színei: a képmás a sárgás-barna
szín különbözõ árnyalatait képviselõ foltok
együttese alkotja. A képmást alkotó foltok
színe pontosan megegyezik a pörkölõdés
okozta barna színskála egy-egy árnyalatá-
val. A lepel története: Lk.23,53 "Arimateai
József aztán levette, lepelbe takarta és egy
sziklasírba helyezte, amelybe még senkit
nem temettek".

Húsvét vasárnap Jn. 20. 1-8.
A lepel arcmását mindenki Jézus arc-

képeként azonosítja szinte a kezdetektõl.
Elõször 1357-ben kerül nyilvános kiál-

lításra Észak-Franciaországban.
Azért, hogy a leplet Jézus halotti lep-

leként ismerhessük el, azt azonosnak kell

Dr. Galli István: A torinói halotti lepel története
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tekintenünk az un. mandilionnal. Erre -
csak nagyon vázlatosan(!) - az alábbiak
szerint térhetünk ki: (Edessa a mai török-
országi Urfa és a mandilion arab eredetû
szó és kendõt jelent)

- Edessa az I. században önálló
fejedelemség volt, uralkodója V. Abgár lep-
rás lett és levélben gyógyítás céljából meg-
hívta az általa hírbõl ismert csodatevõ
orvost, Jézust. Õ elhárította a meghívást,
de megígérte, hogy húsvét után elküldi egy
tanítványát, aki meggyógyítja a beteg
uralkodót. Júdás Tádé apostol el is ment
Edessába az ígéret szerint és magával vitte
a Jézus arcmását ábrázoló kendõt, a man-
daliont.

- A király és sok beteg alattvalója meg-
gyógyult. Júdás Tádé sikeresen hirdetvén
az evangéliumot, kereszténnyé tette az or-
szágot.

- Abgár utóda keresztényüldözõvé lett,
ezért a hívek a szent ereklyét, a mandiliont
elrejtették a megsemmisítés elõl, minden
bizonnyal az Edessai vár falába. Innen
került elõ hadi események folytán 525-ben.
Késõbb Konstantinápolyba kerül, ahol
1204-ben tûnik el.

- Konstantinápolyból minden bizonnyal
az ostromló keresztes hadak katonái hoz-
zák Franciaországba, ahol is 1357-ben nyil-
vánosan kiállítják, mint Krisztus halotti
leplét. Innen a kendõ sorsa megnyugtatóan
dokumentált.

Mint említettük, az elsõ fényképfelvétel
elkészítésére 1898-ban került sor Secondo
Pia által.

A második fényképezési alkalomra
1931-ben kerül sor. A felvételeket - immár
színeseket - Giuseppe Enrie készítette. A
leplet egy hercegi esküvõ alkalmából tették
közszemlére.

1969-ben Michele Pellegrino torinói
bíboros érsek 11 tagú bizottságot állított fel
a lepel tudományos megvizsgálására. Az
ok: "Fiat iustitia, pereat mundus" A világ-
nak joga van megtudni az igazságot!

A bizottság titokban dolgozott, a tagok
nagyobb része alig ismerte a leplet, a szin-
donológiával soha nem foglalkozott, mû-
szereket egyáltalán nem alkalmaztak. A
jelentést csak 1976-ban hozták nyilvános-
ságra, egyetlen megállapítás: a leplet kitû-
nõen konzervált állapotban lévõnek
találták.

Televíziós bemutatás 1973. Ekkor
tudományos vizsgálat céljára a lepelbõl
anyagminta vétel is történt.

Tudományos megállapítások:
- A képmás felületi képmás, a leplen

nyoma sincs bármiféle festékanyagnak. A
felületen - és csak a felületen - sárgás-
barnára sötétedett elemi szálak alkotják a
képmást, a szín nem hatolt be a fonalak
rostjai közé. A színárnyalat az elsötétedett
felületi elemi szálak számától függ.

- A vérfoltokban kimutatható a tényleges vér.
- A kendõbõl vett valamennyi minta

anyaga tiszta lenvászon, illetve lenfonal.
(Gyapjút nem tartalmaz.) Ez azért lénye-
ges, mert ellenkezõ esetben kizárná, hogy

zsidó környezetbõl ered.
- Virágpor analízis - palinológia: Max

Frei svájci kriminológus professzor, egyben
képzett botanikus, a lepel e célból történõ
vizsgálata során a virágpor alapján 49
növényfajtát azonosított, nem zárva ki,
hogy a virágpor egy része még a kendõ szö-
vésének idejébõl ered, vagy a temetés
során használt illatszerekbõl (pl.aloé), vagy
a beburkolt test nedves bõrérõl került a le-
pelre. A 29 közel-keleti és különösen a 21
sivatagi és sztyeppenövény virágporának
jelenléte alapján a kutató keresett olyan
helyet, ahol az összes azonosított növény-
fajta jelen lehet. Egzakt megállapítása
szerint Jeruzsálem és környékén Krisztus
eredeti és valódi halotti leplének volt alkal-
ma érintkezni a bibliai Palesztina teljes vi-
rágpor flórájával. A palinológiai tudomá-
nyos megállapítások a lepel valószínûsített
útját is alátámasztják (Jeruzsálem - Edessa
- Konstantinápoly - Ciprus - Franciaország
- Itália. Ld. Jan Wilson történész).

- C.14-es radiokarbon vizsgálat (Willard
Libby amerikai fizikus dolgozta ki). Eddig
nem igazolta a bibliai eredetet. A lepel
keletkezésének idõpontját e vizsgálat a
XIV. század elejére vélelmezi. Fájó, hogy a
vizsgálathoz a megvizsgálandó tárgy egy
részét fel kell áldozni, el kell égetni!

- 1977. tudóscsoport: A STURP (The
Shroud of Tuin Research Projekt) ma-
gyarul: A torinói lepel kutatási programja.

Legmegdöbbentõbb felfedezése: a lepel
képmása háromdimenziós információt tar-
talmaz! A képmást alkotó foltok világossá-
ga és sötétsége matematikailag kifejezhetõ
összefüggésben van a test és a kendõ távol-
ságával. Legvilágosabb, ahol a test érint-
kezett a lepellel (orr, homlok, szemöldök).
Kevésbé világos, ahol nem érintkezett, de a
távolság kicsi (orca, szemüregek), majd a
távolság növekedésével arányosan egyre
sötétebb. Ez alapján két kutatónak sikerült
megalkotni a képmás háromdimenziós,
dombormûszerû változatát!

A szemre helyezett pénzérmék (1980.
Francis Filas chicagói jezsuita professzor)
nemcsak azonosította a kormeghatározás
szempontjából döntõ jelentõségû pénzér-

méket, hanem az egyik köriratának vi-
szonylag jól olvasható részletét is felfe-
dezte a lepel arcmásának jobb szemén.
Eszerint Pontius Pilatus által Kr. Után 29-
ben bevezetett leptonról van szó, ami 32-ig
volt forgalomban.

A képmás irányítottságának hiánya: nem
lehet felfedezni rajta a mindenféle kézi fes-
tésnél szükségszerûen megjelenõ, a festõ
ecsetkezelésére jellemzõ sajátságos formá-
kat.

Részletesség: meg lehet számolni az
elszenvedett korbácsütések nyomait, azok
elhelyezkedésébõl és alakjából következ-
tetni lehet a végrehajtás módjára és
eszközére. Nemcsak a bõrön keletkezett
nagykiterjedésû sebek, hanem az apró
horzsolások is nyomot hagytak.

Hõvel szembeni stabilitás: az 1532. évi
chambery-i  tûzvészben megégett részek
közvetlen közelében is ugyanolyan színû a
képmás, mint a távolabb esõ, teljesen ép
részeken. 

Festékmentesség: semmiféle eddig vég-
rehajtott vizsgálat nem talált festéket vagy
festéknyomokat. A képmás létrejöttét fes-
téssel nem lehet magyarázni.

Kémiai hatásokkal szembeni stabilitás: a
képmást alkotó foltok sárgás-barna színe
nem oldódik és nem változik kémiai anya-
gok hatására.

Vízzel szembeni stabilitás: a chambery-i
tûz oltásakor használt víz foltokat hagyott
ugyan a leplen, a képmást azonban nem
károsította és nem változtatta meg.

A szakemberek által lefolytatott tudo-
mányos vizsgálat nem tudott válaszolni
arra az alapvetõ kérdésre, hogy hogyan
keletkezett a képmás. Olyan folyamatról
lehet csak szó, mely a lepelnek csupán a
felületi szálait színezte el ugyanolyan sárga
színûre, de változó sûrûségben, iletve szám-
ban, amely képes volt azokon a részeken is
létrehozni a képmást, ahol a test nem érint-
kezett a lepellel.

- mi hozta létre a vérfoltokat: (John
Heller és Alan Adler mikrospektro-
fotometriai vizsgálatai)

A véres fonaltöredékrõl visszaverõdõ fény
színképét figyelték meg a mikroszkóp alatt,
és az hemoglobin jelenlétérõl tanúskodott.
Sikerült kimutatni proteint és vasat is.

Mi hozta létre a képmást? A NASA
mûszerekkel, és kiváló szakemberek által
lefolytatott vizsgálat - sõt, immár vizsgála-
tok - szerint erre a kérdésre nincs
tudományos megállapítás.

A hívõk szerint a lepel lenyomata Isten
üzenetét tartalmazza a XX., XXI. század
elbizakodott emberének Jézus feltámadá-
sáról!

A szöveg a Révfülöpi Evangélikus Temp-
lomban 2010. március 26-án megtartott
elõadás erõsen rövidített, szerkesztett vál-
tozata.

Az elõadásért minden elismerés Víz
László professzor urat illeti, aki e téma
legavatottabb kutatója Magyarországon.
Az elõadás megtartására az Õ forrásanya-
ga alapján került sor. Dr. Galli István
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Fotósuli 
– A portré-készítés rejtelmei –

Gyermekeinket, házastársunkat, barát-
nõnket, rokonainkat mindig szívesen
fotózzuk, de nem minden képbõl lesz
portré, amelyen egy személy látható.

A portréfelvétellel szeretnénk több
alkalommal is foglalkozni, a sorozat elsõ
kétórás találkozóját 

a Tóparti Galériában tarjuk
május 8-án 10 órakor.

A gyakorlati tanácsok mellett a portré
fajtákról, a kompozícióról hallhatnak az
érdeklõdõk bõvebben. Kezdõket is vá-
runk, hiszen a gyakorlat során végig-
követhetik a folyamat minden fázisát.
Aki teheti, saját fényképezõgépét hozza
magával, a magyar és német nyelvû elõ-
adásra.

Eva és Manfred

Programajánló
Aranyhíd Fesztivál és Gyermeknap
május 30.
A hagyományos Aranyhíd Fesztivál az

idei évben a gyermeknappal együtt kerül
megrendezésre, ahol reggel 10 órától már
különféle programokkal várjuk a gyer-
mekekkel érkezõket a Halász utcában.
Lesz lufibohóc, korongozás, rendõrségi
és tûzoltó bemutató, mászófal, légvár,
arcfestés, állatsimogató, karaoke, családi
vetélkedõk, kézmûves foglalkozások, tini-
disco stb. 

A nap folyamán vendégeink lesznek
többek között a Tapolcai Rézfúvósok,
Maksa Zoltán humorista, Lehoczky Judit
operett énekesnõ, bemutatja mûsorát az
Általános Iskola pom-pom csoportja és
az Õszirózsa Nyugdíjas Klub kórusa. Az
elõzõ évekhez hasonlóan sétahajózásra is
lesz lehetõség. Ezen a napon nyitjuk meg
a kiállítását a Szín -Vonal Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény tanulóinak
a Tóparti Galériában.

Aki a múlt évben is részt vett a Majáli-
son, annak egy cseppnyi kétsége sem
lehetett, hogy az idei évben is eltölthet
egy jó han-gulatú délutánt, estét a
Vitorlás kikötõ-nél és a Halász utcában. 

Találkozhat barátokkal, gasztronómiai
remekeket kóstolgathat a hozzá kínált
pálinkákkal, borokkal. 

A nyári melegben sokan gyûltek össze a
rendezvényen, ahol a színpadon egymást
váltották a különbözõ mûvészeti csopor-
tok, az est zárásaként pedig a Philip
Peace együttes szezonnyitó koncertjét
hallgathattuk meg.  

Ha május 1. és Majális, akkor nem ma-
radhatott el a szokásos Fõzõverseny sem.
Az idei évben minden eddiginél nagyobb

volt az érdeklõdés, sokan szerették volna
bemutatni gasztronómiai tudásukat. Nem
volt egyszerû a zsûri helyzete, a feltálalt
étkek mindegyike elnyerte tetszésüket: a
"pincepörkölt" (Õszirózsa Nyugdíjas
Klub), a "szarvaspörkölt" (Vad-Kanok), a
"dolmányos varjú meztelenül gombaá-
gyon" (Philip Peace árnyékai), a vörös-
borban fõtt kakas (Pázsit Bulvár), a
"kolozsvári káposztás paszuly" (MAFI-
BATÁR), a "bõrpörkölt" (Akikrõl több
bõrt nem lehet lehúzni), az "érsemlyéni
babos káposztás" (No Name),az  "erdélyi
tokány" (Hasutas), a "fülespörkölt" (Has-
pók), a "csülökpörkölt" (Kiss - Nagy Csa-
pat), a "slambuc" (Ben -Hur" és a "vad-
disznótokány vargányával" (Révfülöpi
Fürdõ-egyesület). 

Döntést mégis hoznia kellett a zsûri-
nek, így elsõ helyezett a MAFIBATÁR,
második helyezett a Philip Peace árnyé-
kai, harmadik helyezett pedig a No Name
elnevezésû csapat lett. 

A kóstoló közönség javaslata alapján a
zsûri elõre nem tervezett különdíjat is ki-
adott, melyet a bõrpörköltet fõzõ csapat
kapott.                                               P.Zs. 

A Révfülöpi SE Sakk Szakosztálya keresi
azokat a sakksportot szeretõket, - helyi
lakosokat, üdülõtulajdonosokat, kör-
nyékbelieket, fiatalokat  és idõsebbeket is
- akik kedvtelésbõl vagy a versenysport
résztvevõiként szívesen csatlakoznának a
jelenlegi csapathoz.

Tájékoztatást adunk vagy jelentkezést
várunk a thar.ferenc@gmail.com internet
címen vagy a +36304139354 mobil tele-
fonszámon. 

Sakk Szakosztály vezetõsége

Sakkozókat várunk

Révfülöpi Majális
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A Philip-Peace árnyékai

Ytong - szobrászat nem csak gyermekeknek

Nehéz helyzetben a zsûri

Fotó: Herceg


