Révfülöpi Képek
2010. június
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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Aranyhíd Fesztivál és Gyermeknap

Tisztelt Révfülöpi Polgárok, Üdülõingatlan tulajdonosok!
Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testülete június 18-án, (pénteken) 18.00 órától
Közmeghallgatást tart a Révfülöpi Általános Iskolában.
Kérjük, hogy kérdéseiket és javaslataikat a rendezvény megtartása elõtt akár
telefonon: (87/464-244), akár e-mailben:
(hivatal@revfulop.hu), vagy postai úton
(8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.
A közmeghallgatáson, amelyet a Villa
Filip Televízió élõben közvetít, választ
adunk az elõzetesen beérkezett kérdésekre, illetve meghallgatjuk véleményeiket és javaslataikat.
Tisztelettel hívjuk és várjuk személyesen is a közügyek iránt érdeklõdõ polgárokat. Tisztelettel:
Miklós Tamás polgármester

Fotó: Herceg

1997. június 7-én került sor elõször a
Balatonboglárral és a BAHART Balatoni Hajózási Kft-vel közösen rendezett
Aranyhíd Barátság találkozóra.
A balatonboglári Nyugdíjas Klub akkori vezetõje, Takács György vette fel a kapcsolatot településünk polgármesterével,
aki a szociális szolgálat vezetõjét, Alapi
Lászlónét bízta meg a találkozó koordinálásával. Ezek után, többek között ennek is köszönhetõen alakult meg a
révfülöpi Õszirózsa Nyugdíjas Klub.
Az idei évben XIV. alkalommal létrejött találkozó azóta hagyománnyá vált és
egész napos, szezonnyitó rendezvénnyé
nõtte ki magát. A Fesztivál minden évben
változó helyszínnel kerül megrendezésre,
az idei esztendõben mi lehettünk a
házigazdák.
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjével fogadtuk a túlsó partról érkezõ
vendégeket, a kikötõben Miklós Tamás
Révfülöp polgármestere, Dr. Kovács

Fotó: Herceg

Közmeghallgatás
június 18-án

Miklós Balatonboglár polgármestere, valamint Dr. Horváth Gyula, a Balatoni
Hajózási Zrt vezérigazgatója köszöntötte
a megjelenteket. Török Teodóra és Török Júlia szavalata után az Õszirózsa
Nyugdíjas Klub dalcsokra következett,
azt követõen pedig a két település polgármestere, valamint a BAHART vezetõje helyezték el koszorújukat az Emlékreliefnél, mely azon bátor hajósok emlékére készült, akik 1945 március 25-én
elsüllyesztették a Kelén és a Tünde hajókat, így lehetõvé vált azok gyors helyreállítása a Felszabadulás után. Vókó László
telt ház mellett tartott elõadást „Közös
kincsünk a Káli - medence” címmel a
Tóparti Galériában, amit a Balaton koszorúzása követett, ily módon emlékezve
az 1796. július 9-én bekövetkezett hajószerencsétlenség áldozatainak emlékére.
A koszorúzással egybekötött sétahajózáson néhányan félve vettek részt a gyülekezõ felhõk és az egyre sötétedõ égbolt
miatt. A közös ebéd elfogyasztása után melyet Slemmer József készített a vendégek részére - az idõjárás nem igazán
kedvezett programjainknak. Zápor elõzte
meg iskolánk Pom-Pom Csoportjának fellépését és Maksa Zoltán humorista is
megázott mûsora alatt. Lehoczky Judit
népszerû operett slágerekkel szórakoztatta a közönséget, akik a mûsor után ismét
esernyõ alá bújtak.
Folytatás a 8. oldalon...

Országos
kézmûves verseny
Az oktatási miniszter minden évben
meghirdeti a különbözõ iskolatípusok legfontosabb országos tanulmányi versenyeit.
Az
alapfokú
mûvészetoktatási
intézmények tanulói ciklikus rendszerben
más-más mûfajban vethetik össze tudásukat. A 2009/2010-es tanévben a közel
négyszáz képzõ- és iparmûvészeti
intézmény számára a kerámia és tûzzománc készítésben írt ki versenyt az
Oktatási és Kulturális Minisztérium.
Folytatás a 9. oldalon...

Fotó: Baranyai
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Önkormányzati hírek
Útfelújítás a Jancsi és Óvoda utcákban

Fotó: Kalmár

Tovább folytatódnak településünkön a
tavalyi évben megkezdett (Szepezd utca)
útfelújítási munkálatok. A Jancsi utca idén
teljes hosszában új aszfaltburkolatot kap. A
beruházás bruttó bekerülési költsége
6984450 Ft. Az elmúlt évi közmûépítési
munkák befejezõdése után szintén teljes
szélességû új szilárd burkolat épül az Óvoda utca felsõ szakaszán, az Óvoda épület és
a Petõfi utca között, amelynek bruttó
értéke 1107709 Ft. Ezen kívül az önkormányzati utak kátyúzására is sor kerül.
Strandi fejlesztések
Sorozatos meghibásodások miatt felújítottuk 740000 Ft költséggel a Császtai
strand, kerékpárúttal párhuzamosan futó
ivóvíz gerincvezetékét.
Megújultak a Szigeti strand kültéri eszközei. A mintegy 3,5 millió forint összegû
beruházás során 30 új kettõs szeméttartót,
5 kerékpártartót, 25 padot, 2 körpadot, 1 fa
homokozó keretet, 2 nagyméretû virágtartót vásároltunk és helyeztünk ki. A megújult szigeti strandi játszótér mellett 1
kültéri fitnessgép is kihelyezésre kerül
strandolóink örömre. A helyi településgazdálkodási csoport eszközállománya is bõvült, mivel 1 db nagyteljesítményû MTD
önjáró fûnyíró traktort vásárolt az önkormányzat 613750 Ft értékben.
Április 28-án ülést tartott a Révfülöp és
Térsége Intézményirányító Társulási Tanács, amely elfogadta az Általános Iskola
2009. évi költségvetésének teljesítésérõl
szóló beszámolót. Ülést tartott a Szociális
Alapszolgáltató Társulás Tanácsa is, amely
módosította SZMSZ-ét és szakmai programját, valamint elfogadta a Szociális Szolgálat 2009. évi költségvetési teljesítésérõl
szóló beszámolót.
Örömmel számolunk be arról, hogy
korábbi erõfeszítéseink eredménnyel jártak és a helyi önkormányzatok üdülõhelyi
feladatainak kiegészítõ támogatásához
Önkormányzatunk 5749900 Ft kiegészítõ
állami támogatást kap három részletben az
év folyamán.
Müller Márton tanácsos

Hivatalos közlemények
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Környezetünk, településünk tisztaságának védelme érdekében a lakosság, az
üdülõtulajdonosok és a vendégek jobb
közérzete, kellemes pihenése érdekében
továbbra is az alábbi fontosabb rendelkezés betartására hívom fel ismét a figyelmet:
Az ingatlan tulajdonosa, használója (a
külterületen ingatlannal rendelkezõ is)
köteles az ingatlanán keletkezõ hulladék
elszállítására a szolgáltatóval (PROBIÓ
ZRt. Balatonfüred) szerzõdést kötni, a
hulladék elszállításáról gondoskodni.
Azon tulajdonosok, akik még nem
kötötték meg a szerzõdést szíveskedjenek
arról gondoskodni, (az intézményes
szemétszállítás közszolgáltatás, melynek
igénybevétele kötelezõ!)
Szemetet, hulladékot közterületen
elhelyezni tilos!
Kérjük az ingatlantulajdonosokat területük, továbbá ingatlanuk elõtti közterületek, árkok, járdaszakaszok rendben és
tisztántartására, a parlagfû irtására, a
közterületre benyúló szabad közlekedést
akadályozó, balesetveszélyes ágak, zöldsövények levágására, nyírására.
A villamos hálózatok biztonsági övezetében és környezetében lévõ fák, bokrok
ágait az ingatlan tulajdonosa köteles
rendszeresen eltávolítani.
Avar és kerti hulladékok égetése május
15 és szeptember 30-a közötti idõszakban
tilos!
Kérjük az ebtartó gazdákat, hogy kutyájuk kóborlását megakadályozni, a
kutyák pórázon történõ vezetésérõl, az
ebek sétáltatása, vezetése során a köztisztasági elõírások betartásáról gondoskodni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk a tisztelt horgászokat,
hogy a strandfürdõk területén fürdési szezonban (május 15-tõl szeptember 15-ig
terjedõ idõszakban) horgászni tilos!
Kérjük Önt, hogy az emberi együttélés
írott s íratlan alapvetõ magatartási szabályait szíveskedjen betartani, illetve vendégeivel betartatni!
Kerüljék az éjjeli hangoskodást, a mások nyugalmát, pihenését, üdülését zavaró indokolatlan zajkeltést.
A vonatkozó helyi jogszabályok alapján
fenti rendelkezések be nem tartói 30.000
Ft-ig terjedõ, ismételhetõ pénzbírsággal
sújthatóak, illetve a közterület-felügyelõ
helyszíni bírságot szabhat ki.

Közlemény
Tájékoztatom a község lakosságát,
hogy a 2010. évi XXIV. törvény alapján
2010. június 1-21 között teljes körû mezõgazdasági összeírást hajt végre a Központi Statisztikai Hivatal (KSH.) Az
összeírás célja, hogy átfogó képet adjon a
döntéshozóknak és a gazdálkodóknak a
mezõgazdaságban bekövetkezett változásokról, az ágazat szereplõinek helyzetérõl. Az adatgyûjtésben településünkön
három - a KSH által megbízott, személyre
szóló igazolvánnyal ellátott, szakmailag
felkészített összeíró vesz részt.
Az összeírók személyes beszélgetés során töltik ki a kérdõíveket. Mivel az
összeírást törvény írja elõ, a kérdésekre a
válaszadás kötelezõ.
Tisztelettel kérem a lakosság szíves
közremûködését a mezõgazdasági öszszeírás zökkenõmentes lebonyolításában.
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ

Önkormányzati rendelet kihirdetése
A Révfülöp Nagyközség Önkormányzati
Képviselõ-testülete 2010. május 31-i ülésén a következõ rendeleteket alkotta meg:
A rendelet száma: 11/2010. (VI.2.)
Tárgya: A közterületek használatáról
és a közterületek rendjérõl

Az önkormányzati rendeletek a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban
minden érdeklõdõ számára rendelkezésre állnak és olvashatóak a település honlapján is.
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a község lakosságát,
hogy az Evangélikus Oktatási Központban lévõ települési szennyvízcsatorna
gerincvezeték áthelyezése miatt a Villa
Filip téren az Evangélikus templom elõtti, Káli útra kivezetõ útszakasz átmenetileg lezárásra kerül.
Emiatt a Villa Filip tér forgalmi rendje
is átmenetileg megváltozik. A Káli útra
2

az Iskola utcán keresztül lehet kijutni.
A munkálatok várható befejezési határideje 2010. június 15.
Kérjük, hogy az építési munkák ideje
alatt a balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelemmel, körültekintõen közlekedjenek.
Müller Márton tanácsos
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Norvég tanulmányúton a polgármester
Húszfõs polgármesteri delegációval - pályázati támogatással és saját költségen május 5. és 8-a között szakmai tanulmányúton vett részt Miklós Tamás révfülöpi
polgármester Norvégiában.

Fotó: Miklós

A tanulmányi út során Oslóban az ottani önkormányzati szövetség (KS) szerve-

zetének központi székházában Mrs. Elita
Cakule nemzetközi projektek igazgatója és
Ms. Bjorg Rydsaa Ravlo igazgató jóvoltából a norvég önkormányzati és önkormányzat gazdálkodási rendszerrel ismerkedtek
meg a polgármesterek. Elõadást tartott dr.
Bozi Lajos úr is Magyarország norvég
nagykövete, akinek révfülöpi kötödésére is
fény derült a kötetlen beszélgetés során.
Érdekes múzeumi kirándulás mellett
Baerum városába is ellátogattak a résztvevõk, ahol Mr. Odd Reinsfeldt polgármester hivatalában ismertette Norvégia ötödik
legnagyobb városának dinamikus gazdasági fejlõdését, eredményeiket, a problémák
megoldására tett önkormányzati lépéseiket. A nap folyamán a polgármesterek megismerkedtek a norvég óvoda, iskola mindennapi életével valamint egy hulladékfeldolgozó telep környezetbarát mûködésével
is. A tanulmányút egyik fõ tanulsága az a
norvég szemléletmóddal való találkozás
volt, ahogy problémáik megoldásához racionálisan és összefogva állnak hozzá.
-m-

Megszépült a Dabas üdülõ
Dabas és Környéke Üdülõtábor Alapítvány mintegy 50 millió forintos beruházásában elkészült a Kacsajtos utcában lévõ
lapostetejû konyha-étkezõ épület korszerûsítése, felújítása és magastetõs beépítésének I. üteme.
A területen lévõ épületek a nyári idényben a Dabas és környéke településein lévõ
gyermekek részére nyújtanak kellemes
üdülési lehetõséget, 4-6 fõs házakban tudtuk meg Latyák Istvántól, a kuratórium
elnökétõl. Elsõsorban a központi konyhaétkezõ felújítása volt a cél, amelyhez a pénzügyi fedezetet a Dabas és Gyál térségi önkormányzatok biztosították. Az építkezés
kivitelezésére csak fél év állt rendelkezésre,
mert májusra be kellett fejezni, hogy már
az idei nyáron is folytatódhasson az üdültetés. A téli idõjárás igen mostoha volt, de
a kivitelezõ mindent megtett, hogy a munkálatok határidõre elkészüljenek, a szakhatóságok pedig engedélyezték a használatba

Tájékoztatás
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzeti
és etnikai kisebbségek települési önkormányzati képviselõinek választására
vonatkozó tájékoztató és a „Kisebbségi
választói jegyzékbe vétel iránti kérelem”
nyomtatvány kézbesítésre került valamenynyi választópolgár részére. A nyomtatvány
a www.revfulop.hu honlapról, a Választási
információk menüpontból is letölthetõ.
A kisebbségi választói jegyzékbe való jelentkezés fenti kérelem kitöltésével kérhetõ. A Polgármesteri Hivatal földszinti
102. számú szobájában május 28. napjától
felállításra került egy gyûjtõláda, amelyben
július 15-én 16.00 óráig munkaidõben
(7.30-16.00 óráig, pénteki napon 13.30
óráig) helyezhetõ el a kisebbségi választói
jegyzékbe való felvételi kérelem. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételi kérelem levélben is megküldhetõ a Polgármesteri Hivatal 8253 Révfülöp, Villa Filip
tér 8. alatti címre úgy, hogy az legkésõbb
július 15-én 16.00 óráig megérkezzen.
A kisebbségi választással kapcsolatos
információk megtekinthetõk Révfülöp település honlapján: www.revfulop.hu, az
Országos Választási Iroda www.valasztas.hu
internetes oldalán, valamint felvilágosítás
kérhetõ a jegyzõtõl személyesen, illetõleg
a 538-331 telefonszámon.
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ
Helyi Választási Iroda Vezetõje

Idegenforgalmi adó

Fotó: Nagyszegi

vételt. Az építkezés kivitelezését a Vemévszer Építõ-és Szerelõipari Kft. Veszprém
végezte. Tervezõ: Nagyszegi és Társa Tervezõ és Szolgáltató Kft. Dabas.
Az épület külsõ tömegformálása és a
színhatár képzése igen színvonalas megjelenítést mutat, - ami növeli az üdülõtábor
vidám hangulatát.
Ky

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
3

– Tájékoztató az idegenforgalmi
adó fizetésérõl –
Felhívjuk a tisztelt hazai és külföldi ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli azt
a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt (függetlenül attól, hogy az
ingatlant üdülés céljára ingyenesen vagy
díjfizetés ellenében veszi-e igénybe.)
Az idegenforgalmi adót fizetõ vendég a
„Révfülöp Kártya” szolgáltatási kedvezményeit is igénybe veheti.
Tájékoztatom továbbá Önöket arról is,
hogy módosításra került a helyi adóról
szóló 1990. évi C. törvény 31 § a) pontja,
mely szerint megszûnt a 70 életévet betöltött magánszemélyek idegenforgalmi
adómentessége!!!
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat tegyenek eleget adóbeszedési kötelezettségüknek. További információ az önkormányzati adóhatóságtól kérhetõ.
(Az önkormányzat részére a központi
költségvetés a beszedett idegenforgalmi
adó minden forintjához 2010-évben további egy forintot biztosít!!)
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ
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Kézilabda
Batsányi Kupa
III. és IV. korcsoportos kézilabdásaink a
Tapolcai Batsányi Általános Iskola által
rendezett kupán szerepeltek május 3-án.

Fotó: Iskola

Mindkét korcsoportban a diákolimpia
megyei döntõjén szereplõ csapatokból 4-4
gárda kapott meghívást. Szoros mérkõzéseken az 5-6. osztályos csapatunk a
tapolcai általános iskolák és a Veszprém
Deák iskolától elszenvedett vereség várpalotai Nepomuki Általános iskola elleni
gyõzelem után III. helyezést ért el.
A IV. korcsoportos küzdelem tulajdonképpen a megyei döntõ visszavágója
volt, természetesen kisebb tétért.
A veszprémi Padányi iskola be akarta
bizonyítani, hogy a megyei döntõn
Révfülöptõl elszenvedett veresége csak egy
kisiklás volt. Ezen bizonyítási vágy olyan jól
sikerült, hogy keménységük átlépte azt a
határt, amit egy kézilabda pályán el lehet
tûrni. Mivel a bíró ezt kellõképpen nem
torolta meg, ezért a harmadik brutális nyilvánvalóan szándékos - durva szabálytalanság után Laci bácsi nem engedte a csapatot tovább játszani. Mivel az örök rivális
Tapolcától kikaptunk, hiába is játszottunk
eredményesen és szépen az Úrkuti
Általános Iskola ellen (aki majd a
kisiskolák diákolimpiájának megyei döntõs
ellenfél lesz) gyõzelmünk csak a harmadik
helyhez volt elegendõ. A torna legjobb
kapusa ebben a korcsoportban kapusunk
Szepesvári Alexandra lett.
Németh László

Fotó: Iskola

Kisiskolák Diákolimpiai atlétikadöntõje
A 200 fõ alatti iskolák megyei atlétika versenyén résztvevõ tanulóink a körzeti atlétika döntõ megnyerése után jutottak tovább
Veszprémbe.
Kiváncsian vártuk a verseny végkimenetelét, hiszen a Tapolcai körzeti döntõn minden számot megnyertünk, amiben csak indultunk. Eredményeinket összehasonlítva
az elmúlt évek eredményével, reménykedtünk benne, hogy a kézilabdás lányok mellett atlétáink is képviselik magukat a
Zánkai döntõn.
Ezen elõjelek sem ígértek olyan kiváló
eredményeket, mint amilyeneket május 25én az elmúlt évek egyik legnívósabb versenyén sikerült elérni.
Fiú svédváltónk már-már megalázó eredménnyel, több mint 10 mp-el verte meg a
második helyezett csapatot 2:27,3 min-es
idõvel. (100 m Kolompár Armandó, 200 m
Szegi Vince, 300 m Kardos Gergõ, 400 m
Szabó Dömötör). A fiú sikerek után került
sor a leány svédváltó sikerére.(100 m Veress Luca, 200 m Pálmai Diána, 300 m
Papp Dóra, 400 m Kardos Klaudia) 2:47,2
min. idõvel 3 mp-el jobb idõt elérve, mint a

második hely, szintén elsõ lett.
Az ellenfeleink hitetlenkedése közepette
került sor a leány csapat atlétikai végeredményének kihírdetésére.
A Veress Luca, Horváth Petra,Veress Virág, Pálmai Diána, Papp Dóra, Dobai Dominika összetételû csapatunk a 60 m/100 m
távolugrás, kislabdahajítás, összesített eredményei alapján szintén megyebajnok lett.
A sikeres hétvégénk eredménye, hogy a
140 fõs iskolánkból országos döntõn 28
diákunk fogja képviselni Veszprém megyét
az említett sportágakban.
Németh László felkészítõ tanár

Kis iskola nagy napja

Pindur-Pandúr
KRESZ vetélkedõ

A körzeti bajnokság megnyerése után
Ajkán rendezték a Kisiskolák Diákolimpiájának Leány Kézilabda Megyei döntõjét május 22-én.

Fotó: Iskola

Nagy reményekkel mentünk a versenyre,
hisz ebben az évben elért kézilabdás eredményeink arra engedtek következtetni,
hogy mi vagyunk a döntõ esélyesei. A 7-8.
osztályos lányaink (Szepesvári Alexandra,
Papp Dóra, Dobai Dominika, Nagy
Boglárka, Sárvári Barbara, Siffer Klaudia,
Szilágyi Patrícia, Orbán Laura, M. Tóth
Bettina, Molnár Lúcia, Molnár Nikoletta,
Kiss Ágnes, Takó Tünde, Antal Vanda)
eleget téve ezen elvárásoknak a négycsapatos döntõn három egyértelmû gyõzelemmel (Ajkarendek 11:7, Csögle 16:6, Õsi
14:8) nyerte meg a trófeát, így mi
képviseljük Veszprém megyét a júniusban
Zánkán tartandó országos döntõn.
Lányaink az Ajkai csarnoktól vidáman
búcsúztak el a már többször elénekelt
indulójukkal.
Németh László felkészítõ tanár
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Május 2-án, a Tapolcai Rendõrkapitányság szervezésében került sor a „Pindur-Pandúr” elnevezésû KRESZ ügyességi
versenyre, melyen iskolánk 2. osztályos
tanulói vettek részt.
A tanulóknak egy, a kresszel kapcsolatos
kérdésekbõl álló totót kellett kitölteniük,
majd ezt követõen kerékpáros ügyességi
versenyen bizonyíthatták a közlekedésben
való jártasságukat.
Az Epres Tamás, Németh Bence,
Péringer Márk, Smidhoffer Martin, Szabó
Renátó, Tompos András, Vella Dániel,
Veress Noé összetételû csapat a versenyen
elsõ helyezést ért el.
Különdíjban részesült Péringer Márk és
Tompos András.
Egyéni versenyszámban - nulla hibapontos eredményéért - Szabó Renátót oklevéllel jutalmazták.
Borbélyné Dégi Katalin felkészítõ tanár

Fotó: Iskola
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Aranyhíd

Szenzációs eredmények

Fotó: Iskola

A Révfülöp és Balatonboglár községek
közötti Aranyhíd barátság program keretén belül iskolánk és az intézményben jól
mûködõ Iskolaszék felvette a kapcsolatot a
déli parti szomszéd település iskolájával,
ill. szülõi munkaközösségével.
A kapcsolatfelvétel célja, hogy az ünnepségsorozatban résztvevõk köre bõvüljön és
egyre több községben élõ embert késztessen a részvételre. Igazgató kollégámmal
sok egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy
egy sportos versenyzéssel kezdjük meg a
baráti szálak összefûzését. Lányaink kézilabdában, fiaink kispályás labdarúgásban
mérték össze erejüket, mely mérkõzéseken
mindkétszer a révfülöpi iskolai fiataljai
bizonyultak jobbnak. A két mérkõzést
követõ szünetben baráti beszélgetések
alakultak ki. Bemutattuk iskolánkat a
közel 50 fõs vendégcsapatnak, és egy jól
sikerült ebédet is elköltöttünk a bográcsban fõtt ízek dicséretére. Az ízletes falatokat finom ábrahámhegyi rizlinggel
öblítettük le. E szünetet követte a felnõttek
versengése. Asszonyaink nívós küzdelemben fejet kellett hogy hajtsanak a nemrég
még aktívan kézilabdázó balatonboglári
hölgyek tudása elõtt. Ugyanerre a sorsra
jutottak a férfiak fociban is, bár a mérkõzés nagy részében õk vezettek. A jelen
lévõ két község képviselõi megállapították,
hogy egy jó hangulatú kezdeményezés
indult útjára, amelyet nagy valószínûséggel
több fog követni.
A vidám, de mégis tartalmas nap végeztével kellemes emlékként elraktározva az
eseményt intettünk búcsút a hajóra elsietõ
vendégeinknek.
Németh László igazgató

Foci diákolimpia

Az Atlétikai Diákolimpia Megyei döntõjét
Veszprémben rendezték május 13-14-én ahol nagyszerûen szerepeltek versenyzõink.
A Tapolca Körzeti Bajnokságon kiváló
eredményt elért III. kcs-os fiúk (Szegi
Vince, Csepei Ferenc, Varga András, Perger Máté, Cséri Balázs, Torda Gergõ,) és
lányok (Pálmai Diána, Veress Virág, Hajba
Mirjam, Siffer Klaudia, Koncz Brigitta,
Kondor Klaudia) akik a Tapolca Általános
Iskolák válogatott csapatát elõzték meg. A
megyei diákolimpiai döntõn sem szégyenkeztek elért eredményeikkel. Szegi Vince a
távolugrás egyéni számában II. helyezést
ért el. Egyéni összetett versenyben (60 m,

Fotó: Iskola

Fiú atléta csapatunk

Úszásoktatás,
vízhezszoktatás
Májusban 10 alkalommal Ajkán a Vizikék-zöldikék óvodában vettek részt óvodásaink úszás oktatáson.
Az úszás alapjaival ismerkedtek meg a
gyerekek. Az oktatók nagy odafigyeléssel, szeretettel tanítgatták a kicsiket, minden részletre odafigyeltek, többek között
a kötelezõ elõírások betartására is. A
gyerekek nagyon ügyesek és bátrak voltak, alkalmuk volt a szüleiknek is megmutatni a tanultakat. Nagyon irigyeltük a
medencét az ajkai óvodától, hiszen helyben minden csütörtökön és pénteken a
saját óvodásaik úszhatnak, pancsolhatnak, ingyen. Talán egyszer nekünk is
részünk lesz abban, hogy helyben taníttathatjuk gyermekeinknek ezt a remek
sportot. Köszönjük az Önkormányzat és
a Horgászegyesület anyagi támogatását.
Vókóné Bognár Ibolya

Leány atléta csapatunk
távolugrás, kislabda hajítás, 600 m) Szegi
Vince (8,2 s., 502 cm, 56 m, és 1:51,0 m.) II.
helyezést, míg Pálmai Diána (8,8 s., 432
cm, 44 m, és 2:00, 8 m.) III. helyezést ért el.
A fent jelzett mindkét csapatunk kiváló
eredményt elérve a fiúk 2590 pontot, a lányok 2875 pontot elérve szintén második
helyezést értek el.
Vince az egyéni összetett versenyén igen
szoros eredményben 3 ponttal maradt le az
aranyéremrõl, míg Diát 25 ponttal elõzte
meg az elsõ helyezett versenyzõ. Gratulálunk versenyzõinknek a kiváló eredményekhez.
Németh László

A legszebb vasárnap
Május elsõ vasárnapján az édesanyákat
ünnepeltük. Az óvodában pénteken került sor az ünnepségre. A feldiszített csoportszobában szeretõ gyermekeik egy
szál virággal, és az általuk készített kis
ajándékkal bújtak anyukájuk ölébe, és
modták el köszöntõ verseiket, dalaikat. A
könnyes szemû édesanyák, nagymamák
boldogan ölelték magukhoz gyermekeiket e meghitté varázsolt napon.

Fotó: Vókóné

Bábszínház látogatás

Tapolcán rendezték a városi-körzeti II.
korcsoportos labdarúgó diákolimpia versenyét április 27-én, ahol a körzet 10 iskolájának csapatai versenyeztek.
Iskolánk csapata nagy küzdelemben,
hosszabbítás után a második helyezést
szerezte meg. A csapat tagjai: Veress Noé,
Epres Tamás, Vella Dániel, Tompos
András, Szabó Renátó, Péringer Márk,
Németh Bence, Réti Boldizsár.
Eitner József felkészítõ tanár

Fotó: Iskola

A veszprémi Kabóca bábszínház elõadásában megtekintettük a Laci és a csúnya
kislány c. bábelõadást a zánkai mûvelõdési házban. A gyerekeknek nagyon tetszettek a bábfigurák és a mese története.
Vidám, mulatságos és tanulságos volt. A
láttotakat minden gyermek rajzban is
megörökítette. Reméljük a júniusi elõadás is ilyen színvonalas lesz.
Vókóné

Fotó: Vókóné
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Kistérségi tanulmányi verseny
Május 31-én a kistérségi gyermeknapi rendezvény keretén belül került sor a Tapolca és
Környéke általános iskolái között 2009/2010.
tanévben zajló összesített tanulmányi verseny
eredményhirdetésére.
Szép számú küldöttségünk nagy izgalommal vett részt a rendezvényen, hisz nem csak
a jó eredmény reményében bizakodtunk,
hanem néptáncosaink és pom-pom táncosaink mûsoráért is aggódtunk, de mint utólag
kiderült, diákjaink táncai adták meg a gyermeknapi rendezvény alaphangulatát.
Szencz Lajosné Kistérségi elnök asszony és
Krisztin N. László a Közoktatási bizottság
vezetõje adta át a díjakat a tanulmányi
versenyen helyezést elért iskoláknak. Az egész
tanévi
versenysorozat
öt
tantárgyi
vetélkedõbõl, két sportversenybõl és a külön
értékelt rajzpályázatból állt. A hét pontozott
versenyen a Révfülöpi Általános Iskola 120
pontot elérve magabiztosan nyerte el a vándorserleget (60 pontot ért el a második csa-

pat), s így egy évig vagyunk büszke
tulajdonosai az elsõre megnyert
kupának. A 120 pontot a badacsonytomaji futóverseny, az olimpiai
vetélkedõ és a lesencetomaji
„hegyen-völgyön” akadályverseny
második helyezésével, ill. a matematika-fizika-számítástechnika
csapatverseny és a nemesgulácsi természetismereti vetélkedõ elsõ
helyezésével értük el. A tanulmányi
verseny értékét növeli, hogy a
felkészítõ tanárok, ill. a diákok a
már az elmúlt években megszokott
versenyeken kívül pluszként teljesítették ezen kihívásokat. Örömmel vettük
tudomásul, hogy az iskolákban folyó
tudományos munka jó úton jár, s a nálunk
tanuló diákok tantárgyi felkészítése túlmutat
az általános iskoláknál megszokott alapismeretek keretén.
Az egész évben elért sok-sok tanulmányi

Körzeti atlétikai válogató verseny
Iskolánk II., III., IV. korcsoportos atléta
csapata a megyei döntõbe jutásért harcolt
igen eredményesen május 4-én Tapolcán, a
Körzeti Diákolimpia döntõjén.
A diákolimpiai csapatversenyeken mindhárom elindított csapatunk II. kcs-os
leány…. III. kcs-os leány: Pálmai Diána,
Veress Virág, Hajba Mirjam, Siffer
Klaudia, Koncz Brigitta, Kondor Klaudia,
III. kcs-os fiúk: Szegi Vince, Perger Máté,
Cséri Balázs, Csepei Ferenc, Varga
András, Torda Gergõ a legjobb eredményt
elérve megyei döntõre kvalifikálta magát.
Az egyéni összetett versenyekben Veress
Luca, Pálmai Diána és Szegi Vince
aranyérmet, Horváth Petra és Veress Virág

Fotó: Iskola

ezüstérmet, Hajba Mirjam, és Perger Máté
bronzérmet szerzett. A kisiskolák
diákolimpiájának döntõjén ugyanezen a
versenynapon leány és fiú svédváltónk
(Veress Luca, Pálmai Diána, Papp Dóra,
Kondor Klaudia- Kirnbauer Bálint, Szegi
Vince, Szabó Dömötör, Kardos Gergõ)
elsõ lett. 600 méteren legjobb idõvel Veress
Virág ezüstérmesként, Pálmai Diána ill.
szintén legjobb idõvel Perger Máté és harmadikként Szegi Vince jutott a megyei
döntõbe. Szabó Dömötör 800 méteren
szerezte meg az elsõ helyezést, így szintén a
megyei döntõbe jutott. A diákolimpia
atlétika egyéni számaiban 600 méteren
Veress Virág, Pálmai Diána, Perger Máté
és Szegi Vince, távolugrásban Szegi Vince
és Szabó Dömötör, 100 méteren Szabó
Dömötör, 300 méteren Kardos Gergõ,
kislabda hajításban Veress Jónás és magasugrásban Zámbó Szilárd képviseli iskolánkat. Az elért eredményekhez gratulálunk, a további versenyzéshez sok sikert
kívánunk.
Felkészítõ tanárok: II. korcsoport:
Eitner József, III., IV. korcsoport: Németh
László
Németh László

Labdarúgás körzeti döntõ
III. korcsoportos csapatunk (Perger Máté,
Cséri Balázs, Pálmai Tamás, Csepei
Ferenc, Bárány Tamás, Szegi Vince, Varga
András, Torda Gergõ, Szabó Márk, Kiss
Attila) Tapolcán május 11-én vett részt a
tíz csapatos körzeti döntõn.
Fiaink a Tapolcai Általános Iskolák II.

sz. válogatottját 8:0-ra, Nemesgulácsot 4:2re, Monostorapátit 2:1-re gyõzték le, így
bekerültek a május 21-i megyei döntõre,
ahol sok sikert kívánunk nekik, hiszen ezen
a versenyen már egyesületi háttérrel rendelkezõ iskolai válogatottak vesznek részt.
Németh László felkészítõ tanár
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verseny eredményeinket ha nem is megkoronázza ez a siker, de mindenképpen bizonyítja, az intézményben folyó szakmai elhivatottságot. Abban is reménykedünk, hogy a
még ezután országos döntõben szereplõ diákjainknak ez a siker egy plusz motivációt nyújt
az eredményes versenyzéshez. Németh László

Barátunk
a természet
Az idei tanévben is nagyon népszerû volt
iskolánkban a Kecskeméti Megyei
Könyvtár által kiírt „Barátunk a természet” Országos Természetismereti
vetélkedõ sorozat.
Iskolánk 5 csapattal és 2 egyéni versenyzõvel végezte el az 5 forduló feladatait.
Izgalommal vártuk az utolsó forduló után,
hogy kit hívnak meg az eredményhirdetésre és a szóbeli döntõre. A napokban
derült ki, hogy Slemmer Balázs 8. o. és
Veres Ágost 7. o. már dobogós (a meghívás
alapján) és a szóbeli döntõre is meghívták
3 csapatunkat, akik az elsõ 6 hely valamelyikééért versenyezhetnek június 4-5-én.
Eitnerné Rózsa Ágnes felkészítõ tanár

Kálti Márk
tesztverseny
Május 15-én tartották Budapesten a
Mûszaki Egyetemen az általános iskolák
országos történelmi tesztverseny döntõjét.
Iskolánkból 3 fõ 7. osztályos és 5 fõ 6.
osztályos tanuló nevezett s vett részt az
elõdöntõben.
Tovább jutott az országos döntõbe
Gosztola Anett, Pálmai Diána, Veress
Virág 6. osztályos, Tóth Tímea 7. osztályos
tanuló. Közülük döntõben Gosztola Anett
8., Tóth Tímea 11. helyen végzett.
Gratulálunk nekik!
Miklósné Szabó Erzsébet felkészítõ tanár
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Egy hosszútávúszó vallomása
A Révfülöpi Fürdõegyesület
május elsejei közgyûlésén
részt vett Ruza József is, a
Magyar Úszószövetség Fõtitkára, révfülöpi üdülõtulajdonos, aki a Révfülöp és Balatonboglár között évente
megrendezésre kerülõ Balaton átúszás szellemi atyja.
Ruza úr és kedves felesége
jelentõs összeggel támogatta
az általunk kezdeményezett
polgármesteri lánc elkészítését, amelyet közgyûlésünkön adtunk át Révfülöp Nagyközségnek.
Ezt az önzetlen segítséget köszöntük meg a
Ruza családnak ez alkalommal.
A találkozás lehetõséget adott arra, hogy
beszélgessünk az úszósportról, annak egyik
változatáról, a hosszú távú úszásról.
Elsõ kérdésünkre, hogy miért Révfülöp a
Balaton átúszás helyszíne, elmesélte, hogy
barátaival beszélgetett révfülöpi házának
kertjében, nézték a Balatont és akkor „pattant ki a szikra” született meg az ötlet,
melynek megvalósításán késõbb még sokat
munkálkodtak. Azt is megtudtam, hogy
mint minden jó szándékú kezdeményezésnek, gondolatnak, ahogy kitudódik, megjelennek az ellenzõi. Feljelentették a KNEBnél (Központi Népi Ellenõrzési Bizottság)
ami mai szóhasználattal élve „nem volt
semmi” akkor. Szerencséje volt, csak azért
úszta meg a vizsgálatot, mert igazolni
tudta, hogy révfülöpi telkét négy évvel korábban vásárolta meg.
Hogy miért a Balatont választották, ahhoz jól kell tudni a hosszútávúszás feltételeit, körülményeit - mondta. A Balaton édesvízi tó. A sós vízben való úszás
nagymértékben bántja a szemet, sós vízben
a monoton hosszantartó mozgás feldörzsöli a bõrt és fájdalmas kellemetlenséget
okoz. A tengeri úszás másik hátránya az
erõs hullámzás.
A világon és Európában is vannak a
Balatonnál nagyobb és talán szebb tavak is,
de a mi tavunk azért kivételes az úszás
szempontjából is, mert sekély vizû és ezért
jobban felmelegszik. A mélyvizû tavak
hideg vize nem alkalmas huzamos ideig
tartó úszásra, különösen az amatõrök esetében. Nem mellékes szempont a hullámzás intenzitása. Külön említést érdemel
a távolság, mert a Révfülöp és Boglár közötti táv megfelelõ fizikai állapotban, nagy
tömegek számára is teljesíthetõ.
Összességében elmondható, hogy sem
Európában, de talán a világon sincs ilyen
kedvezõ adottsággal rendelkezõ hely nyílt,
nagy létszámú úszás megrendezésére. Itt

minden feltétel jónak mondható, ez Révfülöp egyik csodája.
A Balaton átúszás nálunk
az üdülési szezon legnagyobb tömeget megmozgató
idegenforgalmi eseménye. A
résztvevõk létszáma 10.000
fõ körül mozog. Igaz számszerûen nem igazolható,
hogy a Balaton átúszás
milyen közvetlen nagyközségi bevételt jelent, azonban az
nem vitatható, hogy Révfülöp idegenforgalmára kedvezõ hatással
van. Jó példa erre a Forma-1. Magyar
Nagydíj a Hungaro-ringen, ami önmagában veszteséges, de kedvezõ az országimázsra és az idegenforgalomra.
Ruza Úr azt is elmondta, hogy a hosszútávúszás szerinte egyfajta életszemlélet is.
Kitartásra, önfegyelemre, bátorságra és
megfelelõ felkészültségre van szükség egyegy nagyobb táv teljesítésekor. Öröme
akkor teljes, amikor azt látja, hogy egy
család készülõdik a táv teljesítésére, szimbolizálva a nagycsalád összetartozását.
Titkon azt is elmondta, fõtitkári minõségében azon munkálkodik, hogy az idei
Balaton átúszást egy újabb eseménnyel,
meglepetéssel gazdagítsa, ugyanis a hoszszútávúszó Európa bajnokság idén a
Balatonon lesz, melynek házigazdája Balatonfüred. Azt szeretné, ha a résztvevõk
eljönnének Révfülöpre is a Balaton átúszást tovább népszerûsíteni.
Arra a kérdésre, hogy milyen szoros
szálak kötik Révfülöphöz azt válaszolta, ha
van egy kis szabadidõm és Magyarországon
tartózkodom, akkor Révfülöpre jövök pihenni. Sõt az is gyakran elõfordul, hogy
Révfülöpön dolgozom, mert itt ezt zavartalanul tudom végezni.
Ruza József tagtársunknak nemcsak a
Balaton átúszás létrehozását köszönhetjük.
Az elmúlt évtizedekben több alkalommal
is támogatott révfülöpi kezdeményezéseket, eseményeket, programokat anyagilag és egyéb módon is, mindezt végtelenül
szimpatikus szerénységgel tette.
Révfülöp Díszpolgára cím oda ítélésénél
az egyik legfontosabb szempont, hogy az a
személy érdemes erre a kitüntetõ címre,
aki Révfülöp hírnevét szûkebb pátriánkon
kívül is öregbíti és népszerûsíti településünket. Ruza József barátunk ezt már
évtizedek óta tiszteletre méltó módon
teszi, kötõdése Révfülöphöz példaértékû.
Zsitnyányi István
fürdõegyesület elnöke
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Ivó-nap

Fotó: Kovács

Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub május 19-én
tartotta Ivó-napi rendezvényét a Tóparti
Galériában.
Az eddigi összejövetelekhez hasonlóan
finom sütemények és jó borok kerültek az
asztalra. A megjelent férfiakat a Klub
nevében Rádóczy Kálmánné köszöntötte.
A jó hangulatú est végén a karaoke program sokakat dalra fakasztott.
P.Zs.

Közhasznúsági
Jelentés
A Magyar-Finn Baráti Társaság Révfülöp Közhasznúsági Jelentése 2009.
1. A Magyar-Finn Baráti Társaság Révfülöp számviteli beszámolója.
A közgyûlés elfogadta az Egyesület
2009 évi tevékenységérõl szóló beszámolót. Közgyûlés idõpontja: 2010.
május 21.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
nem történt, mivel az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.
3. Vagyon felhasználása nem történt, mivel
az egyesület vagyonnal nem rendelkezik.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása:
a., 2009-ban volt 1 %-os felajánlás
43.908 Ft összegben, amelyet az egyesület közhasznú tevékenységéhez használt fel.
b., 2009-ben központi támogatást a
mûködésünkhöz nem kaptunk
5. Helyi önkormányzattól kapott támogatás Nem történt.
6. Az egyesület vezetõ tisztségviselõi juttatásban nem részesültek.
7. Az 2009. évi közhasznú tevékenységrõl
rövid tartalmi beszámoló.
• 2009. június 27-én Szent Iván Éji játékos vetélkedõt rendeztünk, a Szigeti
Strandon.
• 2009. június 1-8-ig 7 fõ finn vendégnek nyújtottunk, szállást, étkezést és
programokat
A szállást, étkezést, utazást, és programokat az egyesület tagjai és pártoló
civil szervezetek biztosították.
• 2009. december 05-én sikeres Mikulás
bált rendeztünk a Gázló Egyesülettel
közösen..
Bogdán Katalin elnök
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Aranyhíd Fesztivál és Gyermeknap
sel tudták elkezdeni az esõzés miatt. A
technika „megúszta”, így a színpad és a
nézõtér „vízmentesítése” után nagysikerû
koncertet tartottak a lelkes közönség
elõtt.

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Közben a polgármesterek és a Bahart
Zrt. vezetõi meglátogatták a Révfülöpi
Általános Iskolát, ahol az Iskolaszék szervezésében a boglári és révfülöpi diákok

nyitotta meg a Balatonfelvidéki Szín Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulóinak kiállítását, ahol hangsúlyozta a mûvészetek fontosságát az életünkben.
A Halász utcában zajló Gyermeknapi
programokat (kézmûves foglalkozások,
lufibohóc, tûzoltó bemutató stb.) a Vígságok és balgaságok címû elõadás zárta.

A mostani Aranyhíd rendezvényen szakmai konzultációra is sor került, amelynek
keretében Miklós Tamás polgármester
boglári kollégájának, Dr. Kovács
Miklósnak támogatásával kezdeményez-

Fotó: Herceg

versengtek, fociztak és kézilabdáztak egymással, majd a két iskola felnõtt futballistái csaptak össze. A szurkolást követõen a pincemúzeum kiállítását megtekintve tértek vissza a partra és vettek részt a
gyermeknapi programokon.
A délután folyamán a Tóparti Galériában Baranyai Zoltánné intézményvezetõ

Fotó: Herceg
Fotó: Herceg

A rendezvény elõestéjén a Déli Part Rock
Band volt a vendégünk a Fülöp - kertben,
igaz, koncertjüket csak másfél órás késés-

Fotó: Herceg
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te, hogy a balatoni fõidényben az egyes
hétvégi nagy rendezvények estéjén éjszakai hajójárat mûködjön a két part között.
A Bahart Zrt. ettõl nem zárkózott el, a
részletek egyeztetése folyik.
P.Zs.
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Országos
kézmûves verseny
A III. Országos Kerámia és Tûzzománckészítõ verseny döntõjébe került 60 tanulót
több mint ezer magas színvonalú pályamunka zsûrizése alapján válogatta ki az
Oktatási Hivatal által megbízott mûvészekbõl álló versenybizottság.
A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvészeti Iskolából 10 tanuló jutott a döntõbe.
A révfülöpi Általános Iskola adott helyet
az országos versenynek. A vezetõség, az
iskola tanárai, alkalmazottai elkötelezett
munkával segítették annak sikeres megvalósulását.
Miklós Tamás polgármester köszöntötte
a településre érkezõ 120 vendéget. Iván
Katalin igazgatóhelyettes méltatása alapján minden versenyre érkezõ tanuló, kísérõ
tanár, szülõ megismerhette a révfülöpi
iskola munkáját. Szép volt az intézmény
diákjai által adott mûsor. Szabó Zsuzsanna
rajztanár gyönyörû kiállítással fogadta az
intézmények képviselõit, illetve a verseny
ideje alatt módszertani tájékoztatást adott
a Szín- Vonal Mûvészeti Iskola tehetséggondozó munkájáról. Kondorné Pintér
Zsuzsa és több önkéntes segítõ remek
szabadidõs programot szervezett a kísérõk
számára. A Turimform által biztosított
tájékoztató anyag segítségével remélhetõleg többen visszalátogatnak majd Révfülöpre.

Fotó: Baranyai

„Évfordulók varázsában…”
Dr. Vértes László fõorvos, a Magyar
Mûvészetterápiás Társaság elnöke volt a
vendégünk május 17-én a Tóparti Galériában, ahol az „Évfordulók varázsában Erkel, Chopin és Lehár” címû elõadását
hallgathattuk meg, valamint tanúi lehettünk annak, hogy Miklós Tamás polgármester Úr átvette a Társaság tiszteletbeli tagjának járó oklevelet.

kat, szociális munkásokat, valamint mûvészeket) és civileket, akik vallják és hisznek
a mûvészet gyógyító, egészségmegõrzõ,
személyiségépítõ, társadalmi összefogást
és megértést elõsegítõ szerepében.
A zene hatása az emberi lélekre és az
egész személyiségre egyre ismertebb, de
még mindig rejtély. Így írt errõl az ókori
filozófus, Püthagorasz, aki maga is nagyon
sokat foglalkozott a hangokkal, rezgésekkel, azok hatásával, sõt alkalmazta is tanítványainál:
„A zene a makrokozmoszban uralkodó
rend és harmónia kifejezõdése, amely
ugyanolyan harmóniát hoz létre a mikrokozmoszban is.”
A harmónia és a kiegyensúlyozottság
teremti meg az egészséget, ennek kiapadhatatlan forrása a zeneterápia.
P.Zs.

Fotó: Kovács
Dr. Vértes László, a Magyar Mûvészetterápiás Társaság elnöke

A Magyar Mûvészetterápiás Társaság
azzal a céllal alakult, hogy összefogja a mûvészetterapeutákat, s azon szakembereket
(orvosokat, pszichológusokat, pedagóguso-

Fotó: Kovács

Megújult az Önkormányzat honlapja!

Elérhetõ a www.revfulop.hu címen
Május 20-tól már a megújult Önkormány- menübõl aktiválhatnak. Tervezzük további
zati honlapot böngészhetik a kedves hon- képgalériák létrehozását, fényképek feltöllap látogatók.
tését Révfülöprõl. A keresõkben elsõ heEgyelõre magyar nyelven történt a honlap lyen szereplõ révfülöpi honlap szeretne
átszerkesztése, de hamarosan a német és még több információt szolgáltatni, ezért toaz angol verzió is sorra kerül. Újdonságok: vábbra is várja a szállásadók, vendéglátómegújult formában böngészhetõ a rendez- egységek, üzletek jelentkezését. Bõvebb
vénygaléria és az elmúlt évek eseményei. A felvilágosítást Herceg Zoltántól lehet kapgyengén látók részére a teljes honlap tar- ni a 06-30/281-0911-es telefonszámon.
Jó böngészést kíván: Herceg Zoltán
talma elérhetõ, melyet az akadálymentes

Az ország legkülönbözõbb pontjairól
(Budapest, Gyula, Eger, Debrecen, Szekszárd, Pécs, Gyõr.) érkezõ döntõsök május
14-15-én négy korcsoportban, öt-öt órás
szabadon választott és kötelezõ feladat
megoldása kapcsán kerültek rangsorolásra. Az „érettségi körülmények" között zajló
döntõn rendkívül szép zománc képek,
ékszerkollekciók, zománcozott dísztárgyak, kisplasztikák, agyag épületmakettek
készültek. A zsûri 22 díjat adott ki.
A verseny során a Balatonfelvidéki SzínVonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény érte el a legjobb helyezést, minden
versenyzõje díjazott lett.
Baranyai Zoltánné igazgató
9
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Lánc, amely összeköt

Fotó: Kannacher

Révfülöp Nagyközség mindenkori polgármestere számára elkészült polgármesteri láncot személyesen hozta készítõje ifj.
Marek József ötvös mester Révfülöpre és
résztvevõje volt közgyûlésünkön az átadásátvételnek.
Örültem ennek, mert így alkalmam volt
kötetlen beszélgetésen jobban megismerni
az ékszer készítésének körülményeit,
nehézségeit és megérteni mindazt, amit ez
az ékszer jelképez, megjelenít számunkra.
- Elsõ kérdésem a mesterhez ezért így
szólt: kapott-e ehhez hasonló megbízást
korábban?
- Igen, Pomáz település számára készítettem korábban polgármesteri láncot,
melyet referencia munkámként megtekintésre javasoltam.
- Kellõ ismeretek hiányában kíváncsiak
vagyunk, hogyan készül, és milyen
nehézségei vannak ilyen egyedi ékszer
elkészítésének?
- A felkérés kézhezvétele után elsõ feladat a tervezés. Ennek birtokában lehet
egyeztetni a megbízóval, hogy az ékszer
megfelel-e az elképzeléseinek. Ezt követi
az ajánlat megküldése. Az ajánlat két
lényeges elem, a kalkulált nemesfém súlya

és munkadíj alapján készül. A lánc anyaga
fémjelzéssel ellátott antikolt ezüst,
megálmodásánál nagyon fontos szempont
volt a harmónia. A Révfülöp jelképét megjelenítõ medálnak, a Magyar Köztársaság
címerének, valamint a láncszemek
összhangját úgy érzem sikerült megvalósítanom. Ezután készül el az öntõminta,
majd következnek az egyéb technológiai
mûveletek, melynek eredménye az
elkészült mû.
- Az elõzõekben elmondottakból arra
következtetek, hogy a megbízás egyfajta
szakmai kihívás volt az ön számára, jól gondolom?
- Igen. Az önök megkeresése megtisztelõ
volt számomra, egyben szakmai kihívást is
jelentett. El is ragadott az alkotói hév az
ajánlatomban szereplõ 350 gramm helyett
440 grammos lett az ékszer, de az áron nem
változtattam. Azt, hogy sikerült-e eleget
tennem a követelményeknek nem az én
tisztem megítélni. Azért bevallom, hogy
több kollégámnak megmutattam a láncot
és „megsüvegelték”. Többek között
Asszonyi Tamás Kossuth díjas szobrászmûvész is elismerõen nyilatkozott az ékszerrõl.

A Révfülöpi Képek címû kiadvány
2010.02. havi száma nemrég került a
kezembe. Meglepetten olvasom benne a
következõket: „a park rózsái elöregedtek,
nagyrészt kipusztultak, a dísznövény
állomány jellegtelenné vált. Az elmúlt két
évtizedben több kísérlet született páratlan
értékének megmentésére, de a meglévõ
források nem tettek lehetõvé egy nagyobb
beruházás megvalósítását”
Ezzel szemben az igazság az, hogy a
rózsákat, egyetlen kertész nem látta az
elmúlt 22 év során, azokat az önkor-

mányzat alkalmazottai szabdalták, amíg
volt mit. Ezért pusztult ki a partvédmû és a
jegenyesor közti területre ültetett rózsa is.
A park felújítására ezen idõ alatt
egyetlen kísérlet sem történt, azt leszámítva, hogy a gyalogutakat murvával felszórták
4-5 évente és ezzel kihasználtak minden
rendelkezésre álló erõforrást!!!
Ami a jellegtelen dísznövényzetet illeti
azt kivágták, holott azt korábban páratlan
értéknek nevezte. Igen, valóban az volt!
Nem volt jellegtelen, sõt kifejezetten szép
és odaillõ volt!

Prolog:
Megköszönve a beszélgetést elgondolkodtam azon, hogy mit is jelent nekünk,
Révfülöpieknek a polgármesteri lánc?
Gazdagodtunk egy jelképpel vagy valami
mást is megjelenít? Arra a következtetésre
jutottam, hogy materiális értékénél sokkal
több a szimbolikus jelentõsége. A láncon
függõ két medál egyike - magyar
Köztáraság Címere - hovatartozásunkat,
nemzeti identitásunkat fejezi ki, a másik Révfülöp ezüstbe formált jelképe - viszont
lokálpatriotizmusunkat jelképezi, erõsíti.
A lánc a láncszemekkel kétféle gondolatot ébreszt, egyrészrõl a szõlõfürt és
szõlõinda emlékeztet településünk õsi
szõlõ és borkultúrájára. Maga a lánc azzal,
hogy a szemek egymásba kapcsolódnak,
végül bezárulnak, az összetartozást
jelképezi, Révfülöp lakosainak és üdülõtulajdonosainak harmonikus együttélését.
Tisztelt olvasó! Gyakran használt kifejezés manapság, hogy „mi már egy modern
világban élünk”. Egy dolog azonban változatlanul megmaradt, sõt bõvült körülöttünk, a jelképek sokasága. Gondoljunk a
címerekre, zászlókra, márkajelzésekre,
logókra vagy éppenséggel piktogramokra.
Ezek a jelképek mindegyike egyfajta
megkülönböztetést, másrészrõl eggyüvé
tartozást és azonosítást fejez ki. Egy polgármesteri lánc, mint jelkép, az elõzõekben
elmondottakon túl azt is megmutatja a
külvilág számára, hogy az adott település
polgárai tisztelik mindenkori elsõ emberüket, hiszen õk választották.
Zsitnyányi István elnök,
Révfülöpi Fürdõegyesület

Fotó: Kannacher

Olvasói levél (részlet)
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A konklúzió egyértelmû. Valamire el kellett költeni a pályázati összeget. Netán õszszel választások lesznek? Küldök néhány fotót azokról az elöregedett fákról, terülõ fenyõkrõl, boróka bokrok stb. gyökereirõl.
Tisztelettel: Sipos Attila
Miklós Tamás polgármester válaszát a 11.
oldalon olvashatják. Idõközben többszöri
levélváltás történt Sipos Úr és a polgármester
között, amelynek eredményeképpen az ügy
nyugvópontra került.
Szerk.
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Válasz az olvasói levélre!

800 éves település-évfordulóra készülnek

Tisztelt Sipos Úr!
Révfülöpön a parkfelújítás igénye 15-20
évre nyúlik vissza. Terv készült az 1960-70es években híres révfülöpi Rózsapark felújítására, amelyet anyagi források hiánya miatt nem kezdtek meg. Hozzám intézett kérelmekben, javaslatokban és a közmeghallgatásokon, helyi televízióban közvetített
módon, sokan és sokszor kérték a park
(rózsakert) felújítását. Önkormányzatunk
Európai Uniós pályázati lehetõséget talált
2008-ban, amelyre „rámozdult” és a lakossági igények és javaslatok alapján felújítási
tervet, kertépítészeti tervet, pályázatot készített elõ 2009 januárjában. Ezt egyeztetett
módon, közmeghallgatáson bemutatva,
Révfülöp Jövõjéért rendezvényen bemutatva stb. többször az Önkormányzati Hírlevélben közzé téve, végül az újjáindult Révfülöpi Képekben is sok információt tettünk
közzé. (Legutóbb még a favizsgálatra is
meghívtuk a civil szervezeteket és a település lakóit.) Az Ön által említett növényzet
(a kertépítészeti terv alapján) gyomfa, stb.
szabadon burjánzó elvadult módon, a terület elhanyagoltsága miatt megerõsödött
növényzet. Ezt saját magam tapasztaltam,
hiszen 28 évvel ezelõtt, amikor ide kerültem
nem így nézett ki a park és környezete. Nem
akarom tovább sorolni, de sokak számára
érthetetlen, hogy milyen módon lehet napjainkban EU pályázati támogatást megszerezni, milyen szoros és „piszlicsáré” elszámolás van és milyen visszafizetési kötelezettség, amennyiben nem tartja be a
pályázati elõírásokat az önkormányzat. Ha
elkészült a park és lent találkozunk, szívesen elbeszélgetek Önnel ezekrõl és az újabban beszûkült kivitelezési és más mozgásterekrõl, mert ezek viszik elõre a problémák
megoldását. Viszont kicsit rosszul esik, hogy
- szándékom és törekvéseim ellenére - utólag kapok javaslatokat és nem pozitív reagálást, hogy 1 év után - öt alkalommal elhalasztott pályázati eredményhirdetést és árdrágító közbeszereztetést követõen - végre
elkészül a sokak által kért, régóta tervezett,
szakemberek által elõkészített park és játszótér felújítás… Természetesen a parkfelújítás során, kisebb ésszerû módosításokat és
az Ön által leveleiben felvetett javaslatokat,
amennyiben arra jogi lehetõség volt, érvényesítettünk. A park és a játszótér megújítását több nyilvános fórumon a tavalyi esztendõre ígértük, azonban a pályázat eredményhirdetésének többszöri elhalasztása és
a kötelezõ közbeszerzés határidõinek betartása miatt csak idén tudtuk megkezdeni. A
beruházás nettó 100%-os pályázati támogatása csak a számlák kifizetése után számolható el, amit önkormányzati költségvetésünkben ütemezni kellett. A gyakorlatban
az önkormányzat csak több hónap, néha félév után jut pénzéhez. Remélem mindnyájunk örömére és elégedettségére fog megszépülni közparkunk és játszóterünk, és a
jövõben rendszeresen gondozva hosszú
idõn keresztüli „ékköve” lesz településünknek.
Miklós Tamás polgármester

– Közgyûlést tartott a Révfülöpi Honismereti Egyesület –

Fotó: M. Márton

Ismét eltelt egy eredményekben gazdag esztendõ és eljött a számadás és összegzés, azaz a májusi egyesületi közgyûlés ideje. Erre május 21-én, pénteken este a Honismereti Gyûjteményben került sor.
Elsõként az egyesület titkára Müller
Márton köszöntötte a szép számban megjelent tagokat, majd a napirend szerint
Miklós Tamás elnök számolt be az elmúlt
esztendõben végzett tevékenységrõl. Többek között szólt a Fonay Tibor emlékrendezvényrõl, amelyen nemcsak Tibor bácsi
könyveit tekinthették meg az érdeklõdõk,
de hallhatták dr. Tölgyesi József fõiskolai
tanár elõadását is és fotóvetítés keretében
ismerhették meg Fonay Tibor életútját. Az
egyesület tagjai tárgyak ajándékozásával,
Miklós Tamás a kiállításterv és szakmai
forgatókönyv társadalmi munkában történt elkészítésével járult hozzá a tavaly júniusban megnyitott „Tüzes ízû Fülöpi” A
szõlõmûvelés és borkészítés története és
emlékei Révfülöpön címû pincekiállítás
létrehozásához, illetve ismertetõ füzetének
összeállításához. Török Péter és felesége,
Marika a Balatoni Vasút centenáriumi évfordulója alkalmából rendezett önkormányzati ünnepségre régi vasúti tervrajzokból és képekbõl álló kiállítást készítettek, amely a helyi vasútállomáson volt megtekinthetõ június utóján. Az elmúlt nyáron
szeptemberig volt látható a Szûcs István
Révfülöpön élt szobrászmûvész születése
100. évfordulóján életút emlékezõ kamara
kiállítás a Honismereti Gyûjteményben.
Augusztus 25-én egyesületünk a Révfülöpre látogató Megyei Honismereti Egyesület
elnökségének mutatta be a helyi honismereti életet. Szeptember 26-án rendezték
meg a VI. Révfülöpi Honismereti Séta
programot a „Turisztikai szolgáltatások
nyomában” témakörben.
Október 23-án az 1956-os forradalom és
szabadságharc megemlékezése keretében
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Polgár Bence és Tabódy István révfülöpi
sírjánál koszorúzott az egyesület vezetõsége. Mindemellett a Révfülöpi Honismereti Füzetek sorozatunk 8. kiadványaként megjelentette A kultúrkincsek milliomosa
Benke László emlékkötetet. De sor került
a Villa Filip honismereti közlöny 19. lapszámának kiadására is.

Fotó: M. Márton

A szakmai beszámoló után Simonné Lakosi Erzsébet pénztáros ismertette az egyesület anyagi helyzetét. Az elmúlt évben az
egyesület több mint 400 ezer forintot költött kiadványai megjelentetésére és rendezvényei megszervezésére, amelyet a beszedett tagdíjakból, tagi támogatásból, pályázatokból és 1%-os adó felajánlásból fedezett. A közgyûlés a beszámolók elfogadása
után jóváhagyta közhasznúsági jelentést és
a 2010 évi célkitûzéseit. A tagok közül többen javasolták a 2011-ben 800 éves írott
múltra visszatekintõ település fennállásának emelkedett érzületû megünneplését,
településmonográfia elkészítését, a fiatalok ismereteinek elmélyítését, kiállítás létrehozását, Nagy Lajos írásainak további kiadását. Javasolták, hogy az önkormányzat
az ünnepség részletes programtervének
összeállítására egy civil szervezetekbõl és
szakemberekbõl álló helyi Elõkészítõ Bizottságot hozzon létre. E mellett természetesen döntöttek a hagyományos célkitûzések - a Honismereti séta, a Honismereti
kiadványbörze, a Villa Filip közlöny kiadásának - megvalósításáról is.
-m-

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

Emlékezés a nemzeti tragédiára

Fotó: Kalmár

A trianoni tragédia 90. évfordulóján a történelmi
egyházak és a KÉSZ révfülöpi csoportja az evangélikus templomban tartott megemlékezést június 4-én.
A nemzeti gyásznapon - ökumenikus áhítat keretében - Dr. Galli István ügyvéd, evangélikus egyházközségi felügyelõ elõadásában felidézte a kilenc évtizede
történt eseményeket, elõtte Dr. Németh Csaba felolvasta József Attila Trianon címû versét.

József Attila: Trianon
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljõ az idõ - a sírok nyílnak fel,
Ha eljõ az idõ - a magyar talpra kel,
Ha eljõ az idõ - erõs lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk elõre,
Vérkeresztet festünk majd a határkõre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!!
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz elõlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, .
Ugy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
(1922. elsõ fele)
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Révfülöpi Csoportja

A világ minden nyelvén huszár a
„Hussar”! 2. rész
A díszmenetet, az állami lobogó
ünnepélyes felvonása után, a Figedy „
Lovassági induló”-ra ügetésben díszelegve hajtja végre a Lovas Díszegység.
2001-ben a Belügyminiszter úr
jóváhagyásával dr. Janza Frigyes r.
vezérõrnagy úr vezetésével 15 fõs
Lovas Szemle Bizottság szervezte a
felkészülést, a felszerelés összeállítását, és a szereplést. A bizottság
munkájában elsõdleges szempont
volt a költségkímélés, így alapvetõen
a lovas rendõrség állományára, a
hagyományõrzõ huszárokra, lovaikra, kardjukra számítva került sor a
szervezésre. A felkészülés az akkor még meglévõ ORFK Somogysárdi
Bázisán és Budapesten zajlott. A próbák a Helyõrség Díszzászlóaljával
közösen folynak, melyet a helyszínen, fõpróbával zárnak.
Ma ez a Díszalakulat képviseli, és reprezentálja történelmi államiságunk,
igaz magyarságunk megjelenítését nemzeti ünnepeinken, államfõk, kormányfõk fogadásakor, és meghívás alapján jelentõs hagyományõrzõ rendezvényeken.
Idén március 15-én, már tízedszer szerepelt a Kossuth téren az Nemzeti
ünnepünk alkalmával a Nemzeti Lovas Díszegység.
A hagyományõrzés szabadságot és méltóságot ad, melyet a hagyományõrzõ alakiság fejez ki.
A Lovas Szemle Bizottság megrendelésére megírtuk Balog Zoltán alezredes lovas barátommal, a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas
Díszegység huszár hagyományõrzõ alaki szabályzatát. A szabályzatot elsõsorban vitéz Nagy Kálmán huszár ezredes hadtörténész méltó segítségével
tudtam korhûen a magyar hagyományõrzõ alakisághoz, annak
megõrzéséhez ragaszkodva írni, melyet Révfülöpön 2002-2004-ig szerkesztettem.
Vitéz Nagy Kálmán úr, (ha valaki még nem ismeri) aki szinte veszteség
nélkül hozta haza huszárait a Don kanyarból, és a lengyel frontról, a
háborút 1945.-ben Révfülöp és Balatongyörök között portyázva fejezte be.
Az 56-os forradalom idején õ menekítette Mindszenty bíborost, az
Amerikai Nagykövetségre, amiért börtönbüntetést kapott. Atyai jóbarátom,
mint a huszárság doaenje 2009. 12. 08.-án töltötte be a 100-ik életévét.
Az alaki felkészítést, korhû megjelenést és fellépést, sikeres szereplést,
másrészt a mérhetõ követelménytámasztást segíti a huszár hagyományõrzõ
alaki szabályzat.
A mellékletekkel, a történelmi huszárjelenetekben, a csata bemutatókon
szereplõ hagyományõrzõk felkészítését is igyekeztünk segíteni.
Mára, ez a szabályzat elfogyott, újbóli kiadását tervezzük, amihez,
szeretnénk támogatókat keresni!
A Lovas Díszegység tagjaira kötelezõ alakiság, minden hagyományõrzõ
(lovas) számára iránymutató. A megjelenés minõsítése korábban csinos,
rendes, tûrhetõ és rendetlen volt. Mindezek szellemében követelmény, hogy
a huszárkötelék legyen csinos, a közönségbõl váltson ki tapsot, és a hozzáértõk részérõl elismerést.
A hagyományõrzõk csak a hagyományokhoz méltó rendezvényeken vegyenek részt!
A Díszegység beépült az állami protokollba, nemzeti ünnepek és a
Köztársasági Elnök Úr állami fogadásainak állandó résztvevõjévé vált.
Mint a világörökségnek számító magyar jelkép, a „huszár alakulat” létrejöttének egyik szorgalmazójaként, szeretnék köszönetet mondani
közméltóságainknak, továbbá minden hölgynek és úrnak, aki támogatta és
segítette létrejöttét, és a jövõben is tevõlegesen rész kíván venni e tradíció
mûködtetésében.
vitéz Cserhalmi Pál ny. ezredes
Magyar Huszár és Lovashagyományõrzõ Társaság titkára
12
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Eredményes munkát
végzett a Közgyûlés

Déli Part Rock Band

Fotó: Kannacher

A Fülöp Kertben pontosan a kezdésre
megérkezõ felhõszakadás sem tudta elriasztani a rock barátokat Déli Part Rock
Band együttes május 29-i koncertjérõl - a
13 éves Nati pedig meglepte a közönséget.

rakoztatta a Fülöp Kertben a zenebarátokat, a táncolókat.
A Déli Part Rock Band nevet különben
azért választották, mert az együttes
három tagja a Balaton déli partjáról származik. A szimpatikus révfülöpi Juhász
Miklós viszont bizonyára sokaknak
ismerõs.
Az együttes egyébként nem ismeretlen
Révfülöpön, már tavaly is felléptek a
Villa Filip napokon és három héttel
ezelõtt a Tóparti Galériában a
„Creedence Est” klubkoncerten.

A Gázló Környezet- és Természetvédõ Egyesület május 22-én határozatképtelenség miatt megismételt Közgyûlésén elsõként a megüresedett titkári tisztség betöltésérõl döntött.
A Fórum határozata alapján sokak által
jól ismert, évtizedek óta Révfülöpön, és
Kõvágóõrsön dolgozó pedagógus, Pálné
Rácz Rita lett az új tisztségviselõnk. Jó
munkát kívánunk! Bízunk benne hogy
közel egy éves - nem mindig zökkenõmentes - vezetõ testületi átalakításunk
ezzel véget ért. Ezt követõen ismét csak
feladatainkra kell koncentrálnunk.
A Közgyûlés elfogadta az Egyesület
Elnökségének tevékenységérõl, valamint a
2009 évi munkaterv teljesítésérõl szóló
elnöki beszámolót. Határozat született a
felügyelõ és fegyelmi bizottság beszámolójáról is. Ezt követte a 2009 évi
Közhasznúságú Jelentés megvitatása és
elfogadása. Munkánkat a 2010 évi feladat
terv és az ehhez rendelt költségvetés
meghatározásával zártuk.
Megköszönve a mindszentkállai barátaink immár hagyományos vendégszeretetét végezetül néhány sort idéznék a
2009 évi beszámolóból:
„… ezúton is tisztelettel kérem mindazon önkormányzatok, gazdasági társaságok tisztségviselõit akik egyesületünk
munkáját nem megfelelõnek, így támogatásra nem méltónak ítélik, látogassanak
el rendezvényeinkre, érdeklõdjenek a
tagtelepülési referensnél, vagy böngésszék
akár a weblapot, és ennek alapján tények
és nem vélelmek, elõítéletek alapján törjenek pálcát felettünk….”
Vókó László elnök

Szép a kertem?

Fotó: Kannacher

Az esõ miatt egy kis késéssel kezdett az
együttes, a vendégek közül sokan kerestek menedéket a közelben levõ vendéglátóknál.
Dolgos Lívia énekesnõ - ritmus hangszerek, Juhász Miklós - gitáros és énekes,
Wéber Gyula - basszus gitáros, Kanizsai
Gábor - dobos teremtettek jó hangulatot
fiatal és idõsebb rock barátoknak. A
három éve alakult csapat Creedence
Clearwater, Eric Clapton, Beatles,
Omega, LGT, Illés és más együttesek
darabjait játszották. A több mint százötven darabos repertoárból 23 óráig szó-

Fotó: Kannacher

Egy nemes gesztus volt a zenekartól,
hogy Nagy Natáliának az elsõ élõ
zenekari fellépését lehetõvé tették.
Dolgos Lívia önzetlenül átadta Natinak a
mikrofont, aki elõzetes próba nélkül a
„Bye bye London” címû Illés dallal lepte
meg a közönséget.
Manfred Kannacher
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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 településünkön 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 jelentkezési
lapot június 10-ig a Könyvtárban, ültessen
sok virágot, szépítse környezetét.
A bíráló bizottság a kerteket folyamatosan megtekinti és a legszebbeket értékes
ajándékutalványokkal jutalmazza.
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.
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Szemelvények Révfülöp múltjából

106 évvel ezelõtt, júniusban történt
Sorozatunkban településünk szûkebb-tágabb környezetéhez kapcsolódóan, az
adott hónapban történt múltbeli eseményekrõl, elõdeink mindennapi életérõl
emlékezünk meg. Ezúttal Richter Ferenc
francia szõlészeti szakértõ balatoni körútjáról…
A hazánkban 1878-tól jelentkezõ, katasztrofális károkat okozó szõlõgyökértetû (filoxéra) rövid idõ alatt kipusztította a Balaton északi partjának szõlõit is.
Az elhagyott szõlõbirtokok, valamint a
pincék és présházak eladásával megindult
a helyi üdülõ- és fürdõkultúra fejlõdése.
A Fülöp-hegyi szõlõben 1889-ben észlelték elõször a filoxérát.
„Fülöp hegyalja még zöldell; itt a vész
még csak a föld alatt van nagy részben; de
egyes pontokon már halni kezd az élet s a
szüret meg van számítva…” írja a korabeli
sajtó 1893-ban. A védekezésben élenjáró
gazdák már 1890-tõl elkezdték a filoxéra
szénkénegezéses gyérítését. (A helybeliek
szénkéneg raktára a kõvágóörsi közbirtokosság szálas erdejénél, Révfülöp felé egy
hosszú pincében volt, ahonnan hordónként lehetett megvásárolni.)
Más védekezési mód volt a filoxérának
ellenálló amerikai szõlõfajták oltványszõlõ alanyként való felhasználása. Kõvágóörsön még 1890-ben 3 kataszteri hold
nagyságú községi amerikai anya-telepet

létesítettek az államtól kapott telepítendõ gyökeres és sima szõlõvesszõk tárolására. 1891-ben 14.000 db zöldoltást készítettek, melyeket kedvezményes áron, néha ingyen adták át a szegényebb birtokosoknak…
A városok zajától és porától a Fülöp
hegy tövébe menekülõ tudós tanárok
„szõlõsgazdákká lesznek, telepítenek
amerikai fajokat, forgatják a talajt,
ojtanak, hogy e szép szõlõhegy ismét viruljon egész teljében, mint annak elõtte”.
A szõlõkultúra újjáélesztése érdekében
Engelbrecht Károly országos szõlészetiés borászati fõfelügyelõ, helyi birtokos
kezdeményezésére 1894-ben Kõvágóörsfülöphegyi Szõlõújító Társaság alakult,
amely a filoxéra elleni védekezés keretében a szénkénegzés, az oltás elméleti és
gyakorlati oktatásával, új szõlõk telepítésével vette fel a harcot a pusztító kórokozó ellen.
„A Balatonmenti zalai szõlõhegyek közül
Badacsony után talán egyikben sem folynak oly lázasan a reconstructio munkálatai, mint RévFülöpön.” - olvasható a
korabeli sajtóhíradásban.
106 évvel ezelõtt 1894 június elején, a
Balaton vidékén és többek között Révfülöpön járt Richter Ferencz francia
szõlészeti szakértõ, montpellieri szõlõ
nagybirtokos.

A révfülöpi birtokos Engelbrecht Károly szõlészeti fõfelügyelõ kíséretében
bejárta hazánk filoxéravésztõl sújtott
nagy és híres balatoni borvidékét. Útja
során, Keszthelyen a gazdasági tanintézetet és igazgatójának, dr. Csanády
Gusztáv szõlõjét tekintette meg, majd
gróf Deim lesencetomaji szõlõbirtokára
látogattak Virius Vincze igazgató - késõbbi balatonszepezdi birtokos - kalauzolásával.
Tapolcán az állami oltványtelep megtekintése után, ahol Just Antal igazgató és
Keszler Gyula egyleti titkár vezette körbe
a francia vendéget és kísérõjét, megtekintették Baranyai István birtokos új ültetvényét is. Ezt követõen Richter és
Engelbrecht ellátogatott Skublics Gyula
híres szõlõgyûjteményébe, Badacsonyba,
majd Kisörsön Stern Farkas amerikai
szõlõültetvényére.
Révfülöpön a Kõvágóörs-fülöphegyi
Szõlõújító Társaság 90.000 darabos oltását és szõlõtelepét keresték fel, amelyekrõl utóbb a francia vendég elismerõen
nyilatkozott. Innen Balatonszepezdre
ment tovább a kis társaság.
„A franczia hires szõlõtermelõ a ki már
egyszer járt a Balaton vidékén, a meglepetés
hangján nyilatkozott e vidék szõlészeti elõmenetelérõl.”
P. Miklós Tamás

Negyedik fotósuli

Fotó: Kannacher

A negyedik fotósulira is sokan voltak kíváncsiak, érdekes feladatokat kellett
megoldani. Délelõtt a portré alapjaival ismerkedtünk meg, délután pedig portré
felvételeket készítettek a résztvevõk egymásról, különbözõ világítási helyzetekben.
Miután a kezdeti izgalom alábbhagyott,
egyre több jó felvétel készült. Délután
megfelelõ elemekbõl felépítettük a fotóstúdiót, érdekes volt a résztvevõknek,
hogy hogyan lehet fényviszonyok csekély
változtatásával különbözõ hangulatú
képeket készíteni, amit egymáson gyakoroltak a résztvevõk.

A Dallamvilág Musical Csoporttal a
„Valahol Europában” film jeleneteirõl
készítettünk felvételeket. A csoport tagjai
a jeleneteknek megfelelõ ruházattal
szinte hivatásszerûen álltak a kamera elé.
A fagyi szünetet is kihasználva elkészült a
mólón a „Kéz a kézben megyünk tovább”
címû CD borítóját díszítõ fénykép.
Kellemes hangulatban folytatva megpróbáltuk Rocky kiskutyát sakkozás közben lefényképezni, ami sok türelemmel
és még több kolbásszal sikerült is. Ezek a
képek a www.bonbonetti.gportal.hu internet cím alatt találhatók.
A nagy izgalom és zûrzavar után nyugalmasabban folytatódott a munka a két
révfülöpi fiatal leány portré felvételeivel.
A testvérek már álltak kamera elõtt, volt
tapasztalatuk. Célunk a testvérek közelségét, összetartozását kifejezni, rögzíteni.
Késõbb két révfülöpi évek alatt összegyûjtött tapasztalatait próbáltuk megörökíteni, akiknek élettörténete nemcsak
az arcukról, hanem kezükrõl, testtartásukról sejthetõ. Ezeket a tapasztalatokat, kife14

jezéseket egy portréval éreztetni, megfogni
egy különleges élményt jelentett, ami csodálatosan sikerült.
Az este egy klasszikus portrékészítéssel
fejezõdött be, melynek során a valósághû
ábrázolásra törekedtünk. Ez a fajta fotózás valóban a leggyakoribb, de talán a legnehezebb meghatározni. Különbözõ megvilágítással, különbözõ hangulatot kell teremteni, míg eljutunk a megállapításig,
igen, Õ ilyen!
Este hét óra körül, több, mint 1200 felvétellel megtelt a tároló, s ezzel a negyedik fotósuli befejezõdött.
Mindenekelõtt ezúton szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzatnak, az
Attacca-Teamnak, hogy helyiséget biztosítottak számunkra, valamint Herceg Zoltánnak és Hafenscher Károlynak a szakszerû fordításért. Köszönet Kondorné
Pintér Zsuzsának, aki a helyiség nyitva
tartását számunkra biztosította.
Manfred Kannacher
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Levelek édesapámtól
Rohanok, mint általában, és - sajnos - már
elõre tudom, hogy el fogok késni. Ezt persze lehet egészen egyszerûen rossz
idõbeosztásnak nevezni, de a dolog lélektana esetemben - állítom - más.
Folyamatosan úgy érzem ugyanis, hogy
az idõegység rugalmas fogalom, némileg
tágítható, nyújtható. Amit lehet, utolsó pillanatig bele is pakolok perceimbe. Ennek
aztán az eredménye az, hogy próbálom
behozni a saját magam által létrehozott
lemaradást, és rohanok, és elkések.
Autóban
ülve
mindig
paradox
helyzetnek érzem, hogy bár rohanok, ülök
egy autóban, aminek a sebességével azonosulok. Mégis hasznos idõnek tartom az
autóban eltöltött perceket (órákat?), mert
azon ritka alkalmak egyike, amikor magamban, magammal vagyok. Most zárjuk ki
azt a viszonylag gyakori esetet, amikor az
jár a fejemben, hogy mit felejtettem el
otthon, indulás elõtt elvégezni (klasszikusaim közé tartozik a vasaló kikapcsolásával
kapcsolatos kétségem - úristen, ez már az
öregség?!), és mit kell majd munka után
elintéznem.
Úgy érzem, a baj az (nem is tudom, baje?), hogy az autóban is szívom magamba a
rádióból áradó információkat, legújabb
híreket, nehogy lemaradjak valamirõl! Jobb
esetben zenét hallgatok, de az sem mindegy, hogy milyent, hiszen, ha túl lassú,
letompítja érzékszerveimet, ha túl gyors,
nyugtalanná, izgágává tesz.
Azon gondolkodom, miért menekülünk
a csend elõl? Félünk szembesülni önmagunkkal, hátha kiderül magunkról néhány
olyan huncutság, amire gondolni sem
akarunk? Pedig a csend nagyon jó. Ha nem
lenne, hogyan hallanánk meg a kertben a
fiatal cinkegyerekek fészkükbõl harsogó
csivitelését, kutyánk szuszogását alvás
közben, vagy az ágakat meglebbentõ szél
susogását.
Számomra van egy hely, ahol különösen
jól esik a csend. Családunk három generációja kötõdik, kötõdött erõs érzelmi
szálakkal ehhez a helyhez, ahol én is
cseresznye- és málnaízû nyaraimat töltöttem születésem óta. Ez a hely Révfülöp.
Jelenleg azon vagyunk, hogy kis unokám
személyében a negyedik generáció
kötõdését is megalapozzuk.

A napokban kezembe került egy levél,
amit édesapám írt nekem 1972-ben. Több,
mint húsz éve nincs velünk, de a születésnapján - mely a napokban lesz - képzeletben még mindig ajándékokkal halmozom
el. Megpróbálom elmesélni, mindez
hogyan kapcsolódik az elõzõekhez.
Édesapám az úgynevezett nagy levélírók
közé tartozott. Számtalan írását õrzöm,
mindig hosszú leveleket írt, apró, szálkás
betûkkel, melyek nagy rendben sorakoztak
egymás után, Már ránézni is jó, olvasni
még inkább. Mindig félek elkezdeni, mert
annyira magával ragad, hogy a meghittség
biztos tudata után, szinte rosszul esik viszszajönni a valóságba. Ahogy olvasom,
érzem nagy, erõs keze melegét, melyet
megnyugtatóan kezemre tesz, és bohókás,
bíztató szavai ujjá élesztik elveszett
reményeimet. Érzem a rá oly jellemzõ illatot, - hogy is hívták? - a Pitralon
összetéveszthetetlen illatát, amivel máig
sem tud vetekedni számomra semmilyen
Armani vagy Boss.
Édesapám levelei része annak a módszernek, mellyel próbálom rávenni magam
arra, hogy többet élhessek meg a jelenbõl,
hogy vegyem az idõt napjaim, tetteim
értékelésére. Ehhez kellene néha a csend, a
lassítás.
Leveleiben dokumentarista módszert
alkalmazott,
mindig,
mindenrõl
aprólékosan beszámolt, kiegészítve a puszta tényeket környezete és a maga érzelmi
hullámzásainak ecsetelésével. Ezekbõl a
beszámolókból tudom, melyik évben
mennyi borunk termett, tavasszal hány
megeredt oltvány dicsérte keze munkáját,
vagy hogyan alakult át az össze-vissza elõkert szép, szabályos lugassá. És mindezt
csak kedvtelésbõl, a szigorú szabályokba
zárt pénzügyi szakma kiegészítéseként.
Mondatait gondosan formázta, teljes
odaadással koncentrálva a témára és a
címzett lelkivilágára. Idõt hagyott magának
az írásra.
Mi már nem írunk leveleket, megteszi
egy, furcsa rövidítésekkel tarkított sms,
vagy helyesírási hibáktól hemzsegõ email,
ahol még a csinos hangulatjelek is abban
segítenek, hogy fogalmaznunk ne kelljen.
A lényeg, hogy gyorsan túl legyünk rajta.
Rövid és informatív, ezek azok a semleges

jelzõk, melyek nagy jóindulattal a
jellemzésükre felhozhatók.
Édesapám levelein érzõdik a vágy, hogy a
címzettel legalább a levél erejéig valamilyen cinkos lelki közösséget építsen ki.
Levelével valakinek örömet kíván szerezni,
szomorúságot elûzni, és új szempontokat
felsorakoztatni világunk szemléletében.
Gondolatai észrevétlenül, finom aranyporként vonják be az olvasó lelkét, - megnemesítve azt ily módon - aki egyszerre
érzékenyül el és könnyebbül meg. Máig
sem tudom a titkát, hogyan éri ezt el.
Érzésem pontosan olyan, mint mikor kora
tavasszal a révfülöpi ház nyitott ablakain
keresztül beengedjük a kinti napfényt az
átfagyott falak közé, és szép lassan minden
átmelegszik.
Még mindig a születésnapi ajándékon
töröm a fejem. Ha már eddig jutottam,
legyen ez a majdnem-levél az ez évi
ajándék. Hadd meséljek hát neked röviden, mi minden történt mostanában.
Tudod-e, hogy idõközben dédnagypapa
lettél, a lányod pedig boldog nagymama?
Tudod-e, hogy hosszú idõ után újra van
valaki, aki segít nekem a „lassításban”?
Pedig még egy esztendõs sincs. Megtanít
türelemmel kivárni, például míg felébred,
miközben én álmát vigyázom és az arcán
átsuhanó
mosolyokat
számlálom.
Türelemmel várom, míg megtanul járni,
beszélni, mert tudom - bár közhely - , hogy
ezek az idõk nem hozhatók vissza soha
többé. Majd jönnek másmilyen idõk, de
azok nem ezek lesznek. Az is aggodalommal tölt el, mennyire tudok majd megfelelni elvárásainak. Hirtelen úgy hiszem, minden, saját gyerekemmel szemben
elkövetett nevelési hibát lehetõségem lesz
nála jóvátenni. Milyen alaptalan illúziók!
Hát, mindehhez mit szólsz? Nézem leveled dátumát, rájövök, csak két évvel voltál
nálam idõsebb, amikor írtad. Így válunk egy
ponton kortársakká, furcsa érzés.
Milyen jó lenne, ha válaszolnál, ha ellátnál néhány bölcs tanáccsal, ha megrónál
elhamarkodott tetteimért, de rögtön meg is
dicsérnél, hogy a nevelési egyensúly
helyreálljon. Ennek te mindig professzora
voltál. Addig is maradnak a leveleid.
Akkor most rohanok tovább. De hová is?
Dr. Heinczinger Mária

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: június 25. Szerk. biz. ülés június 28. 18 óra; Megjelenik havonta.
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Fotósuli
– A portré-készítés rejtelmei II. –

Fotó: Kannacher
„Valahol Európában” - filmhangulat a
Tóparti Galériában a Dallamvilág Musical
Csoporttal

Gyermekeinket, házastársunkat, barátnõnket, rokonainkat mindig szívesen
fotózzuk, de nem minden képbõl lesz
portré, amelyen egy személy látható.
A portréfelvételek kapcsolatos elõadás
második része következik, amelyet
a Tóparti Galériában tartunk
június 19-én 10 órakor.
Elõismeretek nem szükségesek. Szívesen látunk minden érdeklõdõt, azokat 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.
Eva és Manfred

Szent Iván Éj
A Magyar - Finn Baráti Társaság sok
szeretettel meghív minden érdeklõdõt
június 26-án a IV. Szent Iván Éj napi rendezvényre.
Helyszín: Szigeti strandfürdõ.
Programok 14 órától:
- kézmûves foglalkozás
- homokvár építés
- vizi ügyességi verseny
- kötélhúzás, labdajátékok
- lángos-evõ verseny, sör ivó verseny
- Szigeti Strand Szépe választás
este:
22-22,30 között tûzijáték a mólónál.

Programajánló
Révfülöpi Vincellér Napok
június 24-27.
A Vincellér Napokat az elmúlt évben
rendeztük meg elõször, de az idén is
szeretnénk az idelátogatókkal megismertetni a község és a környék szõlõ- és
borkultúrájának hagyományait. A rendezvény
ideje
alatt
különbözõ
pincészetekkel, azok boraival ismerkedhetnek a Fülöp-kertben a vendégek, pl.
Borbély Családi Pincészet, Eke bor,
KÁL-VIN Pincészet és Mákvirág
Borház, Sipos Borház és Vendégház,
Sólyom Családi Pincészet.
A helyszínen minden délután színes
kulturális programok várják az érdeklõdõket.
A programok között szerepel néptáncbemutató, bemutatkoznak iskolánk
mûvészeti csoportjai, kamarakoncertet és
rockzenei koncertet is szervezünk, a bor
históriáját feldolgozó vidám, zenés koncertet is megtekinthet majd a közönség.
Szombat este Tûzijáték várja a látogatókat.
Kiállítás
Révfülöp Nagyközség Képviselõtestülete szeretettel meghívja Önt és
kedves családját június 12-én 18 órára a
Tóparti Galériába (Révfülöp, Halász u.
6.) Landthaller Judit fotográfus
GEOMETRIA/HOMOMETRIA
címû kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Miklós Tamás
polgármester, Közremûködik: Müller
Ilona zongoramûvész
A kiállítás megtekinthetõ június 12 június 24-ig hétfõ kivételével naponta 1622 óráig.
A Tóparti Galériában május 30-június
10-ig a Balatonfelvidéki Szin -Vonal
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tanulóinak kiállítása látogatható hétfõ
kivételével naponta 14-20 óráig.

Ifjú tehetségek a
Galériában
Az Aranyhíd Barátság találkozó keretében május 31-én megnyílt az a kiállítás a
Tóparti Galériában, amelyen a Balatonfelvidéki Alapfokú Színvonal Mûvészeti Iskola növendékeinek több száz munkája
látható.

Fotó: Herceg
Az iskoláskorú gyerekek a játékos tanulás során bátran nyúlnak a színekhez, szabadon megjelenítik érzelmeiket, egyúttal gondolkodnak
és alkotnak, de mindehhez nagyon fontos a
szülõi támogatás

Intézményünk a tapolcai kistérség közel
harminc településének mûvészeti oktatását vállalja fel - mondta Baranyai Zoltánné
igazgató köszöntõjében - az egyik legfontosabb esemény számunkra, hogy meg tudjuk mutatni, mit értek el, hogyan fejlõdnek
gyermekeink. Remek alkalom ez arra,
hogy a szülõk megismerhessék csemetéik
értelmi, érzelmi fejlõdésének fokát, a tanulók egyúttal alkotásaikkal mondanak köszönetet. Az iskola keretin belül lehetõség
nyílik a tehetségek kiteljesedésére, a rejtett
képességek olyan kibontakoztatására, amelyek a hétköznapok során nehezen törnek a felszínre. Szabó Zsuzsanna és Széplaky Nóra tanárnõk irányítása mellett nagyon sokféle technikával ismerkedhetnek
meg a gyerekek és ezek mindegyike más
képességet fejleszt. A megnyitó alkalmával
Baranyai Zoltánné végig kalauzolta a szép
számú vendégsereget a tárlaton, bemutatva a természetelvû ábrázolástól kezdve, az
elvontabb megjelenési formákat, a különféle technikákat.
Ky

Sakkozókat várunk
A Révfülöpi SE Sakk Szakosztálya keresi
azokat a sakksportot szeretõket, - helyi
lakosokat, üdülõtulajdonosokat, környékbelieket, 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 telefonszámon.
Sakk Szakosztály vezetõsége
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Fotó: Herceg
Sárváry Nóra a megnyitón elszavalta Szuhanics Albert: Színes ceruzák címû versét

