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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Színvonalas könyv a
népi építészetrõl
Bemutatták Krizsán András és Somogyi Gyõzõ A Balaton-felvidék tájba simuló népi
építészete címmel megjelent kötetét Révfülöpön július 21-én a Tóparti Galériában.
Az elmúlt év decemberében megjelent
112 oldalas könyvet Gulázsi Aurélia szerkesztette, Németh János tervezte, 306 képi
illusztrációt és térképmellékletet tartalmaz, a borítóra pedig a pazarul díszített
oromzatú szentbékkállai Istvándi-ház
csúcsfala került.
Krizsán András és a kiadó felkérésére
Miklós Tamás polgármester ajánlotta a
termet zsúfolásig megtöltõ érdeklõdõk figyelmébe a mûvet. Igazából könnyû dolgom van - mondta köszöntõjében -, mert
nem is kell ajánlanom az önmagát ajánlja,
mert már a kézbevétele is jó érzés! Nem
véletlen, mivel a könyvet olvasók, tudják,
hogy a gyomai Kner Nyomda immár 128
éve a szép könyvek és a minõségi kiadványok nyomdamûhelye. Itt készült ez a
könyv is!
Belelapozva, beleolvasva látjuk, hogy a
természet és ember évszázados együttélésének harmóniájáról szól Krizsán András
és Somogyi Gyõzõ könyve.
Folytatás a 7. oldalon...

Villa Filip Napok
Tizennyolcadik alkalommal nyitották meg
a Villa Filip Napok nyári kulturális rendezvénysorozatot a Fülöp kertben július 16-án.

Fotó: Herceg

Úgy vélem a balatoni fürdés mellett ez a
rendezvény és a többi nyári program is
hozzájárul ahhoz, - mondta Miklós Tamás
megnyitó beszédében - hogy az utóbbi évek
negatív Balatoni vendégforgalmi mutatói
ellenére Révfülöpön tavaly 11%-al növekedett a vendégéjszaka szám, illetve jelentõsen nõtt a strandlátogatók száma is.
Folytatás a 6. oldalon...

Rózsakert és játszótéravatás

Fotó: Herceg

Ünnepélyesen átadták a közönségnek a
teljes egészében megújult Rózsakertet és
játszóteret július 16-án.
Az avatáson részt vett a szépszámú
érdeklõdõ mellett Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke, Szencz Lajosné, a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulásának elnöke, Krisztin N. László, a
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig
Egyesület elnöke, a helyi Képviselõ-testület több tagja, a tervezõ és a kivitelezõ
képviselõi.
„A türelem rózsát terem” - idézte a szólás-mondást avatóbeszédében Miklós Tamás polgármester - és most mi itt a szépen
felújított Rózsakertben állva mondhatjuk,
hogy sok türelmünk sok rózsát termett.
Pontosan 1390 darabot és rengeteg más
dísznövényt is. Sok türelemnek, még több
munkának, közös erõfeszítésnek köszönhetõ ez a szép park. A révfülöpieknek, valamint visszatérõ vendégeinknek már hoszszú évek óta - sokszor és sok helyen szóvá
is tett - elvárt és jogos kérése volt településünk legfrekventáltabb részének, az egykor szép napokat is megért Rózsapark elmúlt évtizedekben gondozatlan és lepusztult területének rendbetétele. Az itt élõk
elvárásának az elõzõ településvezetés is
próbált megfelelni, az 1990-es évek második felében már tervezte a terület felújítását, de végül erre nem jutott pénz.
Amikor visszatekintünk az elmúlt megvalósítási idõszakra, szóvá kell tennünk azt

is, hogy rengeteg nehézséggel kellett megküzdenünk. Többek között olyan nehézségekkel, mint a pályázati kiírások elvei
miatt eleve vissza kellett vennünk a beruházás mûszaki tartalmából, hogy rövid
határidõkkel, és intenzív munkával kellett a
pályázatot összeállítani, amelynek ereményhirdetésére viszont többszöri halasztás
miatt megcsúsztak, vagy az idõjárási körülményekkel, és még sorolhatnám tovább.
De engedjék meg, hogy minden nehézségünk ellenére Greguss Ágost 18. századi
esztéta, filozófus gondolatát idézzem: „Egy
rózsás kertben - életünk ilyen kert - sétálni
láttam tíz úri embert. Hangzott panasz kilencnek ajkárul: Beh kár, hogy a rózsához
tüske járul! Egyetlen egy volt így elmélkedõ:
Beh jó, hogy tüske közül rózsa nõ!”
Ennek szellemében szeretném megköszönni a közös munka szereplõinek, Balogh Ágnes tervezõnek, Sági Tamás mûszaki ellenõrnek, Baranyi Piros pályázatírónak és az ADITUS Zrt-nek,
Müller Márton pályázati koordinátornak, Csiky és Társa KKT közbeszerzési bonyolítónak, a kivitelezést végzõ keszthelyi
„Fitotron-system” Kft. munkatársainak, és
Borsos Barna és Borsos Balázs ügyvezetõ
igazgatóknak, hogy 2010-ben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
- az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap - 39.227.630,-Ft összegû pályázati támogatásával megvalósulhatott ez a régóta várt önkormányzati park és játszótér
felújítás.
Folytatás a 7. oldalon...
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk a község lakosságát Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 63/2010. (VI.21.) számú
határozatával Ruza Józsefet Révfülöp
Díszpolgárává választotta, Kristó Judit részére „Villa Filip Érdemrend”-et adományozott. A díjak átadására az augusztus 20i ünnepségen kerül sor.
A Községgazdálkodási Csoport fizikai
állandó és közcélú dolgozói körében
Kökény Judit munkavédelmi megbízott
2010. július 23-án alkohol szondás
ellenõrzést végzett. Az ellenõrzésen
résztvevõ 24 dolgozó közül 2 dolgozó
esetében mutatott ki alkoholfogyasztást a
szonda. Az ittas munkavállalók utolsó, írásos figyelmeztetésben részesültek, ismételt
alkoholfogyasztásuk esetén munkaviszonyuk megszüntetésre kerül. A nyár
folyamán újabb ellenõrzésekre kerül sor.
A Révfülöpi Szociális Szolgálat mûködésérõl: Ezúton szeretném tájékoztatni
Önöket arról, hogy a tavaly februárban 7
település által létrehozott Révfülöpi
Szociális Szolgálat az étkeztetés és a házi
segítségnyújtás biztosításán túl nem csak
az idõsebb korosztály számára nyújt segítséget, hanem az egész lakosság számára is.
Nemcsak a szolgálat vezetõjeként, hanem
a családsegítõ szolgáltatást ellátó családgondozóként is igyekszem megragadni
minden továbbképzési, pályázati és egyéb
lehetõséget, amivel tevékenységünket a
lakosság igényei szerint továbbfejleszthetjük.
Június végén Szolgálatunk alapító települései is csatlakoztak a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal szervezésében
zajló EU Élelmiszersegély Programhoz,
amelyre az ország minden településének
volt lehetõsége. Ennek keretében 28
Révfülöpön élõ családot tudtunk hozzájuttatni tartós élelmiszerekbõl álló csomagokhoz a Katolikus Karitász Segélyszervezet jóvoltából. A Káli-medence
településein a Szolgálat közremûködésével összesen 117 család kaphatott élelmiszereket. Kisnyugdíjasok, létminimum közelében élõk és gyermekes családok egyaránt.
A szolgálat megalakulása óta munkatársaimmal arra törekszünk, hogy a lakossággal való állandó kapcsolattartás révén, a
rendelkezésünkre álló eszközök és
lehetõségek minél teljesebb kihasználása
mellett segíteni tudjunk mindennapi problémáik megoldásában. A jövõben is ezen
filozófiát követve szeretnénk az Önök
minél hasznosabb segítõjévé lenni és felhasználva e lap kereteit tevékenységünkrõl
tudósítani, az Önök felmerülõ kérdéseire
választ adni.
Bögös Rita

Pályázati felhívás
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
versenytárgyalás
(nyílt árverés) útján értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévõ Révfülöp
- 150/1 hrsz. alatti 1202 m2 nagyságú
építési telket nettó 5.402.000.- Ft kiinduló áron,
- 150/2 hrsz-ú 1184 m2 nagyságú építési
telket nettó 5.321.000.- Ft kiinduló áron,
- 157 hrsz-ú 753 m2 nagyságú építési
telket nettó 3.572.000.- Ft kiinduló áron,
- 485/5 hrsz-ú 682 m2 nagyságú
beépítetlen területet 2.724.000.- Ft kiinduló áron.
A licitlépcsõ 100.000.- Ft.
A versenytárgyalást megelõzõen - a
részvételi szándék bejelentésével egyidejûleg - 100.000.- Ft pályázati díjat kell
csekken az önkormányzat számlájára
befizetni.
A versenytárgyaláson való részvételi
szándékot 2010. augusztus 27- én (péntek) 12.00 óráig beérkezõleg írásban
jelezni kell a Polgármesteri Hivatalnál. A
versenytárgyalásra pályázóknak külön
értesítés nem kerül kiküldésre.
A licitet elnyerõnek 500.000.- Ft
foglalót kell befizetnie a helyszínen.
A versenytárgyalás idõpontja: 2010.
szeptember 2. (csütörtök) du. 13.00 óra,
helye: Polgármesteri Hivatal emeleti
tanácsterme.
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalnál
(Révfülöp, Villa Filip tér 8.) a 87/563331-es telefonszámon lehet.

Önkormányzati
rendelet kihirdetése
A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. július 26-i
rendkívüli ülésén a következõ rendeletet
alkotta meg: A rendelet száma: 16/2010.
(VI.28.) tárgya: A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról. Az önkormányzati
rendelet a Polgármesteri Hivatalban és a
Könyvtárban minden érdeklõdõ számára
rendelkezésre áll és olvasható a település honlapján is.
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ

Újabb eredményes
pályázatok!
2010. júliusban helyi önkormányzatok
közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatási pályázatán Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata 623.000,-Ft támogatást
nyert.
_______________________________
Eredményesen szerepelt önkormányzatunk a helyi önkormányzatok könyvtári
érdekeltségnövelõ támogatási pályázatán
is, ahol településünk könyvtára 32.000,-Ft
támogatást
kapott.
_______________________________
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A
Császtai szabadidõ-, sport- és fürdõkert
komplex fejlesztése” c. KDOP-2.1.1/D2f-2010-0001 jelû pályázatát az IH
32.987.139,-Ft összegû támogatásra érdemesnek
ítélte.
_______________________________
Éjjeli hajójárat Révfülöp és
Balatonboglár között
A BAHART Zrt., Miklós Tamás révfülöpi és Dr. Kovács Miklós balatonboglári polgármesterek közös kezdeményezésére, a két part közötti turisztikai forgalom elõsegítése érdekében, július 7-én,
augusztus 7-én, augusztus 21-én, augusztus 28-án Balatonboglárról 24.00 órakor,
Révfülöprõl 0.30 órakor hajójáratot indít
a kiadott menetrenden kívül.
_______________________________
Révfülöp az árvízkárosultakért!
- 510.000-tal támogatja településünk az
árvízsújtott Aszaló községet Az árvízkárosultak javára indított jótékonysági akcióban csekken és számlára
utalva összesen 54.345,-Ft, Müller Ilona
zongoramûvész monostorapáti templomban tartott jótékonysági hangversenyének bevételének itteni befizetésébõl
50.000,-Ft, gyûjtõládába bedobott módon
88.860,-Ft érkezett önkormányzatunkhoz. Az önkormányzat 300.000,-Ft-os felajánlását kiegészítve mindösszesen
510.000,-Ft-ot utalt át 2010. július 28-án
az árvíz sújtotta Aszaló község bankszámlájára.
-m-

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
2
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Strandfelújítás Révfülöpön I.
- 32,9 millió forintot nyert Révfülöp a Császtai strand felújítására -

Szó szerint „sziszifuszi” munka finisében
tart az Önkormányzat, amelynek vége
akár a régóta várt Császtai strand felújítása lehet!
Július 22-én kaptuk az értesítést, hogy az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Középdunántúli Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „A Császtai
szabadidõ-, sport- és fürdõkert komplex
fejlesztése” c. KDOP-2.1.1/D-2f-2010-0001
jelû pályázatunkat az Irányító Hatóság
32.987.139,-Ft összegû támogatásra
érdemesnek ítélte. A támogatás intenzitása közel 40%, ami azt jelenti, hogy önkormányzatunknak is bõven kell áldoznia a
település üdülõhelyi turistaforgalma és
mûködése szempontjából stratégiai fontosságú strand igényes, színvonalas fejlesztésére.
A strandfejlesztés terve már több közmeghallgatáson, értekezleten és polgármesteri fogadóórán is ismertetésre került,
de mivel az ezzel kapcsolatban végzett
munkát még 2007-ben kezdtük meg és rengeteg akadályozó tényezõ merült fel idõközben, most engedjék meg, hogy röviden
bepillantást nyújtsak a sikerhez vezetõ
útról, röviden összefoglaljam a strandfejlesztési tervünk lényeges információit.
A pályázat-elõkészítés rögös útjai
Önkormányzati strandjaink felújítása,
korszerûsítése, modernizálása a használók,
vagyis a fürdõzõk, strandolók részérõl
hosszú idõ óta elvárt igény. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007ben jelent meg pályázat „A balatoni térség
turisztikai vonzerejének növelése” Vízitu-

rizmus fejlesztése - 1. A balatoni nyilvános
strandok színvonalának növelése, új szolgáltatások kialakítása, családbarát jellegének erõsítése” témakörben, és ekkor határoztuk el, hogy élünk a lehetõséggel és a
Császtai strand bõvítésére és felújítására
pályázatot készítünk elõ.
Képviselõtestületünk és bizottságai, a
civil szervezetek bevonásával, számos alkalommal hoztak döntést az elõkészítés során
2007. októberétõl - a strandfejlesztés irányának meghatározásától, a konkrét javaslatok és ötletek összegyûjtésén, a tervezõ, a
pályázatíró pályáztatásával és kiválasztásán át a tervközi egyeztetéseken át az elsõ pályázati forduló
anyagainak elfogadásig és benyújtásig.
Ennek során a pályázati kiírás szerinti
strandfejlesztés tanulmánytervét, mûszaki
leírását, költségbecslését és elõzetes megvalósíthatósági tanulmányát a Bau Design Stúdió Bt. állította
össze, míg a pályázatírást és bonyolítást a
fõvárosi székhelyû Absolvo Consulting
készítette el.
Az erõltetett menetben, de gondosan
elkészített révfülöpi Császtai szabadidõ,
sport- és fürdõkert komplex fejlesztése pályázatunkat 2008. februárban nyújtottuk
be. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-tõl 2008. március
4-én kaptunk értesítést, hogy az egyes költségtípusok összköltséghez viszonyított arányának nem megfelelõsége miatt pályázatunkat az elbírálásból kizárta. Az elutasítással kapcsolatban a pályázati útmutatók
nem egyértelmû belsõ
arány meghatározására és az azokból
3

képzett segédtáblázatok közötti eltérést
bizonyítva - fellebbezéssel éltünk 2008.
március 11-én, amelynek augusztusban
helyt adtak, vagyis ismételten visszakerültünk a pályázatértékelés további hosszú
folyamatába.
Miután 2009 májusában pozitív döntés
született, vagyis sikeresen szerepelt pályázatunk az elsõ fordulóban a részletes
strandfejlesztési kiviteli terveket és megvalósíthatósági tanulmányt, stb. kellett elkészíttetnünk, illetve ütemtervet elfogadtatnunk. Nem részletezve lépéseinket végül
Önkormányzatunk 2010 márciusában nyújtotta be támogatási kérelmét. A pozitív
döntésrõl e hónapban kaptunk értesítést.
A fejlesztés megkezdését és magát a
pályázati szerzõdés megkötését tovább
bonyolítja, hogy a meglévõ Császtai strandi
terület egy részének, illetve a mellette lévõ
állami terület tulajdonjogának rendezésére
nem került sor az elmúlt évtizedekben. Ezt
itt nem részletezendõ módon megoldottuk
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
Nemzeti Vagyonkezelõ Tanács 2009
decemberi határozatával az érintett
területek ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött…

Vagyis 2007-ben elkezdett konkrét önkormányzati strandfejlesztési kezdeményezésünk
alapjait leraktuk, az érintett területek tulajdonjogi állapotát rendeztük, a fejlesztéshez
közel 33 millió forintos támogatást szereztünk. Az építést, felújítást - a strandok nyári
mûködésének biztosításával és a pénzügyi
finanszírozás szem elõtt tartásával - két évre,
befejezését 2012-re tervezzük.
A Császtai strandra 2006-ban 34.743 fõ,
míg 2009-ben 43.194 fõ váltott belépõt.
Ugyanakkor egyre több a panasz a nyújtott
szolgáltatásokkal, az infrastruktúra állapotával kapcsolatban. Az elvárt igények kiszolgálása mellett önkormányzati bevételeink növekedését is elérhetjük a strandfejlesztési tervek megvalósításával. Hogy
milyen is lesz a Császtai strand a közeljövõben, annak szemléltetésére álljon itt
néhány tervezõi látványrajz, míg a részletes
bemutatására írásunk második részében, a
következõ lapszámban vállalkozunk.
Miklós Tamás
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A gyomlálás
öröme
Õseink szerint nincs jobb gyomirtószer,
mint a kapálás, a gyomlálás kertjeink,
ültetvényeink gaztalanítására. Tudjuk
jól természetesen - már akiknek módjában állt ezt megtapasztalni -, hogy
mindkettõ némi hajladozással, derékhajlítással és karmozgatással jár. De tessék
mondani, karcsúsodni, fogyni vágyók?!
Nem ezt a mozdulatsort kívánja-é tõlünk
az általam egyébként kedvelt és gyakorlott /jóga/fittness, a testépítés, az aerobik?
A gyomlálás élvezete fölülmúlhatatlan.
Végy magad elé tíz négyzetméternyi
gazos veteményt és vágj egy békaügetéses
túrának. A gyengébbek kedvéért tégy a
sor végére két deci málnaszörpöt, vagy
csopaki rizlinget! Aztán indulhat az
örömteli gyomlálás. Mégpedig dupla
élvezettel. Az elsõ, amikor hüvelyk és
mutatóujjaddal kicsippented anyatalajából a buján vadulni készülõ gazolmányt.
Hõstett ez a javából, otthonunk, édesanyánk konyhájának oltárán! Mert talán
mondani sem kell, hogy a gyomlálás
örömét elsõsorban szeretõ gyermekeinknek,unokáinknak és a hozzánk beházasodott ifjaknak ajánljuk. És ezért õk meg
kapják a másik sikerélményt is. Nevezetesen azt, hogy gyomlálás közbeni
gazdzsungel irtásuk során rábukkannak a
haszon reményében elvetett magok
elõkacsintó hajtásaira, leveleire. Az új,
szárba szökkeni készülõ életre, amit pár
hét múltán fõzelék vagy saláta módján
köszönthetnek újra a tányérjukon. A
kigyomlált haszontalan növényzet sem
megy ám veszendõbe, komposztálhatjuk.
Hiszen miként tudjuk, a révfülöpi önkormányzat is pályázott idén komposztáló
edényekre. Ezeket kertjeink sarkába
helyezhetjük. Kedves olvasóink, gyomlálótársak! Töltsük meg ezeket a újrahasznosított mûanyagból gyúrt komposztáló
silócskákat gyomirtószertelen gyomokkal!
Aki pedig nem hisz a gazolás örömében, az menjen el a piacra, vagy a külföldi áruházlánc zöldséges standjára, és vegyen a pénzéért idegen táplálékot!
(Gyomlálási tanácsadás a szerkesztõtõl, gazolás ellenében. Akár kesztyûs kézzel is.)
bráz

A gondosság és türelem szép kertet terem!
- Idén is heten a versenyben -

Fotó: Kovács
Zsifkovics Lászlóné elsõ helyezett kertje

- Vonzó, rendezett településen, gondozott,
tiszta utcák, parkok, szép kertek! - öszszegezte révfülöpi benyomásait a „Szép a
kertem” kertépítõ és kertszépítõ mozgalom idei eredményhirdetésén Bráz János
szakújságíró, az értékelõ csoport elnöke.

Fotó: Kovács
Müller Ágnes második helyezett kertje

A XVIII. Villa Filipi Napok egyik záró
rendezvényeként tartották az eredményhirdetést a Fülöpkertben. A tavalyihoz
hasonlóan idén is hét kert gazdái indultak
a nemes versengésben. A szebbnél szebb
látvány, a gondoskodó munkálkodások
ismeretében nem volt könnyû dolga a
zsûrinek, melynek tagjai 10 pontig
értékelték a pompázatos látványokat. Az
értékelésben elhangzott, hogy a klaszszikus- egysíkú - angol és francia kertilletve parképítéshez képest a révfülöpi
portákon amolyan magyar kertekben
lehet gyönyörködni. Kivétel nélkül, mindenhol harmóniában illesztették a muskátlis házak köré a virágokat, az örökzöld
és lombhullató cserjéket, fákat. Ezek természetes otthonaként szolgálnak a kertet
kedvelõ madaraknak. A zsûri elnöke
külön méltányolta a kertek felében látott,
üdítõ tavacskákat, csobogókat, madáritatókat. Frissebbé tette a környezetet a
4

szinte mindenhol elterülõ, többnyire öntözött pázsit. Kritikaként jegyezte meg az
értékelõ, hogy csökkentette némely kertek varázsát a pázsiton száradó fû látványa, illetve a rendszeres locsolás hiánya.
- A legfontosabb, hogy kellemesen, jól
érezzük magunkat az alkotásainkban
gyönyörködve. - fogalmazott érkelésében
az értékelõ elnök. - Az külön öröm, ha
ezzel kellemes élményt nyújtunk másoknak is, a környezetünkben élõknek, az
idelátogató vendégeknek. Erõsítsük minél többen a lakókörnyezetünk szépségét,
vonzerejét a kellemes környezetet, szép
látványt megalapozó válogatott hulladékgyûjtéssel, a komposztálás segítségével. hangsúlyozta az eredményhirdetéskor.

Fotó: Kovács
Szepesvári Zsolt harmadik helyezett kertje

A végsõ összesítés alapján kialakult
rangsor: 1. Zsifkovics Lászlóné, Révfülöp,
Petõfi S. u.84/A., 2. Müller Ágnes,
Révfülöp, Diófa u.7. , 3. Szepesvári Zsolt,
Révfülöp, Nefelejcs u.6. A díjazottaknak
Miklós Tamás polgármester adta át a
veszprémi Szabó Kerttechnika Kft. húsz,
tíz és ötezer forintos ajándékutalványát.
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Szelektív
hulladékgyûjtésre
Családi komposztálás - környezeti haszon
(Ládaosztás augusztus közepén)
A házi komposztálásról és a válogatott hulladékgyûjtésrõl hallhattak vetített képes
elõadást július 17-én a révfülöpi érdeklõdõk. A Tóparti Galériában tartott rendezvényen helyi lakosok és üdülõtulajdonosok
egyaránt részt vettek.
Mint arról már lapunkból is tájékozódhattak, településünk sikerrel pályázott az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programra. Az elnyert, mintegy 9 milliós támogatás alapján,
Révfülöpön is népszerûsíthetjük, terjeszthetjük a fenntarthatóbb életmódot, és a
kulturáltabb, környezetbarát fogyasztást
erõsítõ szokásokat. Ennek keretében került
sor a tájékoztatóra.
Az elõadó, Bráz János az alapvetõ, lényeges komposztálási tudnivalók ismertetése kapcsán hangsúlyozta a szelektív, válogatott háztartási hulladékgyûjtés fontosságát. Ennek során biztosítható ugyanis a
komposztálás egyik meghatározó „alapanyaga”. Másik, tömegében a legnagyobb
komposztálni való a ház körül, a kertekben
keletkezõ bõséges zöldhulladék. Így a levágott fû, a lehullott falevelek, továbbá a
magtalan gyomnövények, az ágnyesedék.
(Utóbbiak komposztálási elõkészítésére,
darabolására aprítógépeket is beszerezhetett az önkormányzat.) Az elõadást követõen számos kérdés vetõdött fel. A válaszokból kitûnt, hogy egyesek hiedelmével ellentétben igenis komposztálható a diófa levele
is. Hosszú lebomlási ideje miatt azonban
nem ajánlatos más szerves anyagokkal keverten komposztálni. Elhangzott továbbá,
hogy kaphatók a komposztálást gyorsító készítmények is egyes gazdaboltokban.
(A pályázat révén mód nyílott komposztáló ládák ingyenes beszerzésére. A tavaszszal kitöltött kérdõíven igénylõk részére az
augusztus 14-én, 16 órától szervezett komposzt szombaton, a révfülöpi általános iskolában osztják a ládákat. Ezeket, aláírás,
átvételi elismervény ellenében térítésmentesen vihetik haza a révfülöpi komposztárok. Ugyanott elõadásokon ismertetik a
szelektív hulladékgyûjtés fontosságát, az
alapvetõ, általános komposztálási tudnivalókat. Ezzel együtt kertészeti eszköz kiállítást, bemutatót, vásárt tart a Szabó Kerttechnika Kft. Az eredményes komposztálás
érdekében tájékoztató kiadványokat, komposztálási füzetet, naplót is kézhez kapnak
a résztvevõk.)

Folytatás az 1. oldalról...

Színvonalas könyv a népi építészetrõl

Fotó: Kovács

Krizsán András tizenöt fejezetbõl álló
dolgozata tudományos igénnyel, ugyanakkor lírai bensõségességgel követi nyomon a
Somogyi Gyõzõ által rajzolt épületek történetét, amelyek a kötet második felében a
Balaton-felvidéki képtár fejezetében sorakoznak. A szöveg azt a természeti és társadalmi környezetet mutatja be, azt a harmonikus világot, ahol a benne élõ emberek
a gazdálkodásra és a táj karakterének megõrzésére - õsök által sugallt parancsra - a
mai napig odafigyelnek.

leg a teherkikötõ-sétány fejlesztés álmodója.
Somogyi Gyõzõ nemcsak a régi hadizászlók, a nagy huszárkönyv, a magyar királyok és hõsök arckép-csarnokának alkotója, hanem egyúttal a Káli-medence gazdálkodója, a vakolatdíszek és a népi építészeti
értékek mintakönyvének szerzõje is. Munkácsy-díjas, Kiváló Mûvész, akinek grafikái, festményei kiállításokon, könyvekben
köszönnek vissza. Somogyi Gyõzõ két
nagyméretû festménye díszíti a Révfülöpi
Községháza dísztermének falait, amelyek
Révfülöp fejlõdésének 100 éves vizuális
kontrasztját mutatják meg nézõinek.

Fotó: Kovács

A kötet szerzõirõl szólva Miklós Tamás
elmondta, hogy Krizsán András a helyhez
kötõdõ építészet mûvelõje, Pula község
fõépítészeként évtizedek óta foglalkozik a
népi építészet örökségének megõrzésével.
A Falufejlesztési Társaság elnöke, a „Csütörtöki Iskola" faluszeminárium szervezõje,
vezetõje, Kós Károly díjas építész.
Volt révfülöpi diák, a településen lévõ
Evangélikus Oktatási Központ tervezõje,
illetve a balatoni tájba simuló Szigeti
strand fogadóépületének tervezõje, jelen5

Fotó: Kovács

A polgármester a könyvbemutató zárásaként megköszönte az album létrehozását, majd a szerzõk a könyv születésérõl
beszéltek és Varga György is elmondta
gondolatait.
Ky
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Folytatás az 1. oldalról...

Villa Filip Napok

Vendégeink változatos szórakoztatására
szervezzük különféle programjainkat, a
nyár eleji Aranyhíd Fesztivált, a Révfülöpi
Vincellér és Bornapokat, a Révfülöpi Sörnapokat, a Balaton tóátúszást, a Révfülöpi
Zenei Napokat, vagy a tervezett Szálka
Fesztivált és a most zajló Villa Filip
Napokat.

Fotó: Herceg

Révfülöpnek nincsen vára, kastélya, altemploma. Nekünk csodálatos panorámánk van, jó balatoni strandjaink, vendégszeretetünk és széles programkínálatunk.
És ez megvolt régen is! Engedjék meg,
hogy az idõben kissé visszatekintsek. A
Fõvárosi Lapokban 130 évvel ezelõtt megjelent tudósításban olvashatjuk: „A társas
élet e nyáron elég élénk volt Fülöpön. Az
Annabál is jól sikerült, mert a környékbeliek, somogyiak, sõt budapestiek is számosan jelentek meg. A barátságos vonzalmat és összetartást, mely a fürdõvendégek
közt létezett, mutatja az is, hogy többször
rendeztek piknikeket az erdõben, vagy a
hegytetõn emelt épületekben, honnan
nagyszerû a kilátás a mélységben úszó
Balaton víztükörére…”
Tehát a üdülõ- fürdõhelyi fejlõdésre
lépett Révfülöpön már akkortól közösségi
programokat szerveztek az itt üdülõk
maguknak és vendégeiknek.

Fotó: Herceg

„Révfülöp önkormányzatára rengeteg
tennivaló vár, hogy még szebbé tegye
településünket, hogy még kellemesebb és
színvonalasabb üdülõhelyi szolgáltatásokat
valósítson meg. Aki meg akarja tartani

vendégeit, annak meg kell újulnia,
fejleszteni kell szolgáltatásait, szélesíteni
kínálatát.” - idézett 2007-ben mondott elsõ
nyitóbeszédébõl Miklós Tamás polgármester. Talán emlékeznek arra, hogy
akkor, 2007-ben itt még az egykori Sörkert
lezárt és lepusztult területe fogadta
Önöket. Az elmúlt években a kulturális
élet központjává vált a Fülöp Kert és tervezzük a mellette kitisztított terület
összevonásával nagyszabású felújítását.
Tavaly új pincekiállítást adtunk át, játszóteret építettünk a Szigeti strandon, új
padok, szemét-gyûjtõk, szabadtéri kondigép áll ma már a vendégek rendelkezésére.
Várjuk a kilátóhoz vezetõ gyalogút
felújítására beadott pályázatunk eredményét, de már dolgozunk a helyi
közösségi ház felújításán, amelyhez 52 millió forint támogatást nyertünk pályázaton.
Az üdülõvel rendelkezõk és a helyi
lakosok között augusztus 14-én közel 400
komposztládát fogunk ingyenesen kiosztani.

löpöt pedig csak irigyelni tudjuk, hogy van
ennyi erõ, energia a rendezvények
szervezésére. E jó munka és a civil
szervetekkel való összetartás megõrzése az
egyik legfontosabb feladata az önkormányzatnak, hogy az 50. Villa Filip
Napokon is együtt ünnepelhessenek.
Az elmúlt idõszakban Révfülöp sportoló
fiataljai a vitorlázás és az atlétika területén
kimagasló hazai és nemzetközi sikereket
értek el, ezért jelképes tárgyjutalmat vehettek át Lasztovicza Jenõ országgyûlési
képviselõtõl.
Az ifjúsági vitorlázás jó hírnevét tovább
öregbítette Péch Lóránt, aki nemrégiben a
lengyelországi Kamien Pomorski-ban rendezett Optimist Európa Bajnokságon harmadik helyezést ért el. Az északi tenger
közelében lévõ Európa Bajnokságon 44
országból 148 fiú- és 101 lányversenyzõ állt
rajthoz. A magyar csapatot 4 fiú és 2 lány
képviselte, közülük hárman a Révfülöpi
Iskolai Vitorlázó, Vizimentõ és Korcsolyázó Egyesület (RIVE) tagjai. A
kellemetlen szélviszonyok mellett, szoros
küzdelemben révfülöpi klub színeiben
Péch Lóránt euróba bajnoki bronzérmet
szerzett, amely a magyar válogatott
egymást követõ években elnyert harmadik,
RIVE-nek második dobogós helyezése
Európa Bajnokságon. A versenyzõ felkészítõje Török Péter edzõ, a Magyar
Optimist Szövetség elnökségi tagja, szakvezetõ.

Fotó: Herceg

Örömmel számolok be arról, hogy 2007ben megkezdett munkánk révbe ért és a
Császtai szabadidõ-, sport-, és Fürdõkert
komplex fejlesztésére benyújtott pályázatunk, idén július elején 33 millió forint
támogatást nyert. Azaz idén indul a
Császtai strand tervezett felújítása, amely
két év alatt bruttó 100 millió forintos
összköltséggel valósul meg.
A Villa Vilip Napok rendezvényei, a
révfülöpi programok sajátos találkozóhelyek, a szórakozás, a kulturális töltekezés
színterei. Kívánom, hogy fürödjenek
nagyokat strandjainkon, gyõzõdjenek meg
a kilátónkból nyíló csodálatos panorámáról, szórakozzanak jókat programjainkon és élményekkel telve emlékezzenek
és térjenek vissza a jövõre 800 éves fennállását ünneplõ településünkre.
Színvonalas, kellemes kikapcsolódást
biztosító rendezvények vannak a Balaton
parton - mondta köszöntõjében Szencz
Lajosné, a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulásának elnöke - Révfü6

Fotó: Herceg

A Révfülöpi Képek legutóbbi számában
részletesen beszámoltunk a Révfülöpi
Általános Iskola tanulóinak a Kisiskolák
Diákolimpiájának országos döntõjében
aratott sikereirõl, amelyért a gyerekek
tárgyjutalmat kaptak. A díjakat Németh
László igazgató vehette át Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõtõl, a megyei közgyûlés elnökétõl.
(Az iskola svédváltó fiú csapata 1.
helyezést, leány atléta csapata 2. helyezést,
leány kézilabda csapata 3. helyezést, svédváltó leány csapata 4. helyezést ért el az
országos döntõben.) Az összetett pont-
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versenyben a Békés Megyei Diáksport
Tanács által alapított id. Kováts Tibor
emlékverseny vándorserlegét a Révfülöpi
Általános Iskola nyerte el a következõ
tanévre.

Rózsakert és játszótéravatás

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Ezt követõen Latin dallamok hangzottak el a Dimenzió együttes elõadásában,
majd Szõke András filmrendezõ, forgatókönyvíró, humorista, operatõr és
színész mesélt a közönségnek. A péntek
estét az Eichinger Quartet jazz koncertje
zárta. Szombaton fellépett a Melody
Dance Stúdió, a Szentgáli Banda repertoárja bemutatta a Kárpát-medencei magyarság változatos zenei kultúráját, a Nap
együttes tolmácsolásában pedig a 60-as,
70-es, 80-as évek igényes rock zenéje volt
hallható. Vasárnap a kedvezõtlen idõjárás
miatt a délelõttre tervezett túrát sajnos
nem tudtuk megtartani, de az esti programokat a zord körülmények között is
megvalósítottuk. A Holló Együttes zenés sokakat vonzó és megmozgató- gyermekmûsora után került sor a „Szép a kertem”
kertépítõ és kertszépítõ mozgalom eredményhirdetésére és díjátadására (külön
újságcikk), majd Herczeg Zsuzsa ajándékozott Benke Lászlót ábrázoló festményt
településünk Önkormányzatának saját - és
40 ével ezelõtt végzett általános iskolai
osztálya nevében. Ezt követõen Huszka

Fotó: Herceg

Jenõ Bob herceg címû operettjébõl hangzottak el részletek a Füredi Dalszínház
elõadásában (a szél nem kímélte se a díszleteket, se a színpadvilágítást). A vasárnap
esti programot a Philip-Peace együttes
koncertje zárta.
Ky P.Zs.

Hiszem, ahogy az itt látható játszótér kisgyermekeink szabadban végzett mozgásos
fejlõdését, játékát, élményekkel teli szórakozását szolgálják, úgy parkunk - amelyet
folyamatosan gondoznunk kell és a késõbbiekben szökõkúttal, világítással is szeretnénk ellátni - pedig az idõsebb generációk
pihenõhelyévé, de nemcsak pihenõ, hanem
közösségi találkozó helyévé, fórummá
válik.

ra. Bízom abban, hogy újra megszeretik az
idelátogatók a parkot és egy kis turistaparadicsom lesz itt.

Fotó: Herceg

Fotó: Herceg

Azt már csak remélni tudom, hogy a napi
munkában megfáradtak is leülnek itt egypár pillanatra és rácsodálkoznak a Balatoni
panorámára, a tó szépségére. A környezet
megszépülése mellett mindannyiunknak
kívánom azt is, hogy az elért részsiker lelkünket is szépítse meg.
Hiszem, - idézett de Saint-Exupéry
könyvébõl befejezésül Miklós Tamás polgármester - ahogy a kis herceg mondja a
történetben: egy rózsában, vagy egy korty
vízben is megtalálhatjuk, amit keresünk, a
lényeget, amit „A szívünkkel kell keresni.”
Nekünk itt van rózsa is és a csodálatos Balaton vize is.
Ez az esemény különösen fontos Révfülöp számára - mondta köszöntõjében Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke - mert
egy olyan komplexum átadásán vagyunk,
amelynek megvalósításán a település már
hosszú évtizedek óta dolgozott. Itt minden
korosztály megtalálhatja a pihenéséhez szükséges feltételeket, a megfelelõ körülményeket. Fontos azonban az is, hogy mindenki
óvja a megteremtett értékeket, hiszen nagyon sok munka, erõfeszítés van mögötte.
A Képviselõ-testület bölcs döntése nyomán
rendbe tették a területet, ami valószínûleg
jó hatással lesz az idegenforgalomra, mint
a környék legfontosabb gazdasági ágazatá7

Végül Lasztovicza Jenõ és Miklós Tamás a nyugdíjasok és a gyermekek aktív
közremûködésével felavatta a Rózsakertet,
majd a játszóteret. Az ünnepségen közremûködött Török Júlia, aki elõadta Nagy
Lajos: Séta a Balaton parton címû versét.
Ky

Fotó: Herceg

A Rózsakert története
A területet 1942-ben töltötték fel, az
1950-es évek végén létesült a révfülöpi
Rózsakert, amely néhány év után a
fürdõhely ékességévé vált. Az 1960-80es években a vidék egyik legszebb és
leghíresebb parkja volt az egykori
Ibolya melletti révfülöpi rózsakert. A
megyei lap, a Napló így írt errõl bõ négy
évtizeddel ezelõtt, 1966-ban: „…A kis
fürdõhely többek között rózsáiról is
híres: több mint ezer rózsatõ díszlik
minden esztendõben a tanács melletti
téren száznál is több - sok külföldi turista õrzi fényképalbumában az itt
készült felvételeket. Egy bánata van
csak a révfülöpieknek: sokan a rózsákat
is „õrzik”, nemcsak a felvételeket. Több
világítás kellene a parkokba!”
mt
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Taliándörögdi alkotótábor
A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvészetoktatási Intézmény nyári alkotó táborát
Taliándörögdön szervezte meg 50 diák
részvételével.

Fotó: Baranyai

A tehetséggondozó tábor célja: a táj természeti szépségének, kultúrájának megismertetésével a résztvevõk esztétikai érzékenységének fejlesztése; változatos tárgyalkotó tevékenységekkel a tervezõ, alkotó képességek növelése; tehetségvizsgálatokkal az önismereti képesség objektivitásának elõsegítése; közösségi programok
segítségével a szocializációs képességek

Jótékonysági koncert
Müller Ilona zongoramûvész jótékonysági
koncertjét, Révfülöpön az evangélikus
templomban tartotta július 10-én a Dallamok varázsa" címmel.

jobbítása.
Az intézmény a tanulók számára olyan
kézmûves tevékenységeket szervezett,
amely felkeltette érdeklõdésüket a mai tárgyalkotó mûvészet iránt. A résztvevõk a
tárgyalkotás során megismerhették a papír
és a természetben található anyagok
(fafélék, agyag, kõ) alakíthatóságát. Szabó
Zsuzsanna tanárnõ vezetésével bonyolult
papírmetszetek, papírmassza reliefek,
nagyméretû hullámkarton és doboz konstrukciók, kéreg és faszobrok, a természetben található kõ és papírmassza felhasználásával igényes kisplasztikák készültek. A foglalkozásokat rendkívül hasznos, a
tájat, az épített környezetet, a helybeli
kézmûvességet, a helyi gyûjteményeket bemutató, annak megismerését elõsegítõ
kirándulások színesítették. A tárgyalkotás
mellett a szentbékálai kirándulásról és az
ábrahámhegyi fürdésrõl nagyon szép dekoratív festmények készültek. Az alkotó programokat az intézmény érdekes kreativitást
mérõ tesztekkel, feladatokkal gazdagította,
melyek eredményeit augusztus 26-án mutatja be az iskola a tapolcai Tamási Áron
Mûvelõdési Házban.

Fotó: Baranyai

A táborzárásra egy rendkívül szép kiállítást készítettek a tanulók, melyet a
„Mûvészetek Völgye” rendezvényeinek
keretén belül a taliándörögdi általános
iskola aulájában minden érdeklõdõ megtekinthetett.
Baranyai Zoltánné

Önkormányzati választás 2010
Tisztelt Révfülöpi Polgárok!
A Révfülöpi Képek - tekintettel az esélyegyenlõségre - lehetõséget kíván adni minden polgármester- és képviselõjelöltnek
arra, hogy szeptemberi lapszámunk hasábjain bemutatkozhasson.
A választási mellékletben a polgármester jelöltek fél-, míg a képviselõ-jelöltek
negyedoldalnyi (kb. 3400 illetve 1700
karakter) helyet kapnak. Nem közlünk

rasszista, kirekesztõ, gyûlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alapvetõ emberi
jogokat sértõ, trágár írásokat vagy fotókat.
A beküldött írásokat - nem sértve a
véleménynyilvánítás szabadságát - változatlan tartalommal közöljük.
A megjelent írások a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a
szerkesztõség véleményével.
Szerkesztõség

Falugazdász
Fotó: Herceg

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
szervezésében az evangélikus gyülekezet, a
KÉSZ Révfülöpi Csoportja közremûködött.
A szívet-lelket felemelõ koncert mintegy
60-70 fõnyi hallgatósága gyönyörködött a
mûvésznõ zongorajátékában.
Hálásan köszönte a koncertet Miklós
Tamás, Révfülöp polgármestere, az evangélikus gyülekezet lelkésze Veress István, a
jelenlévõk nevében, Rádóczy Kálmánné, a
KÉSZ nevében, Molnár Júlia, a mûvelõdésszervezõ nevében. Az összegyûlt adományokat Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, azt kiegészítve adja Aszaló településnek.
Rádóczy Kálmánné

A területileg illetékes falugazdász fogadóórája Révfülöpön átmenetileg szünetel. A falugazdász elérhetõségére, illetve
ügyeinek intézésére a Tapolcai Körzetközpontban 8300. Tapolca Kossuth u. 2.

Tel/Fax: 87/350-190 vagy 87/550-130, vagy a
06 20 77 00 632 telefonszámon van mód.
Türelmüket és megértésüket köszönjük.
(Veszprém megyei MgSzH
Földmûvelésügyi Igazgatósága)

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; Email: revfulopikepek@revfulop.hu Internet: www.revfulop.hu Készült a Kölcsey
Nyomdában 700 példányban (Ingyenes kiadvány) Tördelõ szerkesztõ: Péczer Márk
Lapzárta: augusztus 25. Szerk. biz. ülés augusztus 31. 18 óra; Megjelenik havonta.
8
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Nyári közmeghallgatás
Az évente szokásos második közmeghallgatását is megtartotta Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete június 18-án az általános iskola aulájában. (Elõzõ lapszámunkban megkezdett beszámolónkat folytatjuk.)

Fotó: Kalmár

A turisztikai fejlesztések között Miklós
Tamás polgármester felsorolta a Révfülöp
Kártya szolgáltatási körének bõvítését, a
Turisztikai Eszmecserék megszervezését a
helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel, a
mentõ katamarán beszerzését, a hínár vízi
kaszálását, a strandi ivóvíz vezetékek és
zuhanyozók felújítását, a Millenniumi Kilátó járószintjének felújítását.
A jelentõsebb beruházások - fejlesztések
között megemlítette az ivóvíz gerinchálózat felújítását az Ecséri, az Óvoda, a
Sellõ és a Szilva utcákban, amelyet 30 millió forinttal a DRV finanszírozott. A MÁV
pedig felújította a vasúti gyalogos átjárót. A
Szõlõ utcában magánerõbõl kiépült az
ivóvíz gerinchálózat. Az önkormányzat
költségvetésébõl megvalósult a közvilágítási hálózat bõvítése az Ecséri, a Rügy, az
Ibolya, a Hajnal és a Sellõ utcákban. (1.8
millió Ft), fogászati röntgengépet
vásároltak (2 millió Ft), megépítették a
temetõi illemhelyet és mosdót (2,5 millió
Ft), felújították a Szigeti strandi játszóteret
(3,6 millió Ft), létrehozták a Szõlészetiborászati pincekiállítást (4 millió Ft), leaszfaltozták a Szepezdi utcát (7,4 millió Ft),
megépítették a Tavasz utcai felszíni csapadékvíz elvezetõt (11 millió Ft),
megvásárolták az egykori ÉDÁSZ épületet
közel negyvenmillió forintért.
Beszámolójában a polgármester elemezte a problémákat is, ezek közé sorolta a
szélsõséges idõjárás következményeit, a
közutak, aszfaltozott utak rossz minõségét,
a murvás utak folyamatos karbantartásának gondjait, a szakemberek hiányát, az
alacsony munkaszervezettséget. Kiemelten
foglakozott a morál gyengülésével és közösségi együttélés szabályainak semmibevételével.
A helyzet elemzése után az aszalói árvízkárosultak helyzetének javítására kezdeményezett önkormányzati segítségnyújtás
támogatására kérte a megjelenteket és a
televízió elõtt ülõ nézõket egyaránt (ennek

eredményérõl a Révfülöpi Képek jelenlegi
számában találnak információt).
A hozzászólások sorát Elbert Erzsébet
nyitotta meg, aki megköszönte a beszámolót, megdicsérte az önkormányzat hivatalában dolgozók kedvességét, szolgálatkészségét, emberségét. Ugyanakkor szóvá
tette, hogy csak Révfülöp belterületérõl
hall, pedig a külterületen is adófizetõk élnek és ezen a területen évtizedek óta nem
tettek semmit. Véleménye szerint mostohán kezeli az önkormányzat ezt a területet,
nincs parkosítás, virágláda, még egy pad
sincs. A közvilágítás pedig hiányzik. A
Jancsi és az Akácfa utca sarkára egy tükör
elhelyezését kérte, mert beláthatatlan a
keresztezõdés. Megemlítette, hogy a családi ház adóját soknak tartja, viszont köszöni
a közérdekû adatokat tartalmazó füzetet.
Hiányolta a csendrendelet betartatásának
lehetõségét, szerinte a polgárõrségnek kellene rendre inteni a hangoskodókat. Hozzászólása végén felajánlotta segítségét az
árvízkárosultak ellátásához.
Sándor Istvánné megkérdezte, mi alapján döntik el, hogy kinek a háza elõtt vágják le a gazt? Mert tapasztalata szerint a
Csörgõ utcában két ház elõtt kaszálnak, de
otthagyják a füvet.
Tudatosan elhanyagolt-e a szabadfürdõ
területe a volt tervhivatal és a kemping
között, - kérdezte Nádas László - milyen
tervei vannak az önkormányzatnak? Nincsenek kihelyezve lépcsõk, sem szemeteszsákok, az elmúlt években nagyon elterjed
a vadkempingezés azon a területen. Soha
nem láttak ellenõrt, a volt majorban ráadásul roncshajók állnak, ami furcsa hangulatot kelt. Ezen szakasz azon kevés területek
egyike, ahonnan szabadon megközelíthetõ
a víz, ezért nagyon sokan szerették.
Egy ismeretlen hozzászóló hölgy szerint
(A televízió szerkesztõjének kérése ellenére
mindig van olyan hozzászóló, aki nem vesz
tudomást arról mielõtt beszélni kezd, hogy a
hangosításhoz szükséges mikrofon elérkezett-e hozzá, ezért nem tudjuk a megszólaló
nevét). Révfülöp nagyon sok mindenben
haladást ért el, megszépült, szép tervei vannak, de az utcák állapota, burkolat szörnyû.
40 év alatt nem akarnak megmozdulni
ezek a dolgok. Megkérdezte, hogy az
elhanyagolt házak, a gondozatlan telkek
rendbetételére milyen lehetõségei vannak
az önkormányzatnak, van-e Magyarországon törvényes lehetõség arra, hogy a tulajdonosokat kényszerítsék arra, hogy
területüket valaki tartsa rendbe. Szomorúnak tartotta azt is, ahogyan a volt Panoráma étterem és környéke kinéz, de siralmas a felújított ÁBC környezete is. Bár
észrevehetõ a község szépülése, véleménye
szerint a rózsakert felújítását nem lett
volna szabad ilyen késõn elkezdeni. Na9

gyon sok helyen okoz gondot a közlekedõknek a magas járdaszegély, a zebra hiánya, az átjárók igen rossz állapota. Negyven
éve tapasztalja, hogy az ipari gépek, a
motoros permetezõk hétvégi használatával
rendszeresen teszik tönkre az üdülõtulajdonosok és az itt élõk pihenését.
Puskás Istvánné megkérdezte, hogy a két
éve elkészült jóváhagyott rendezési terv a
tapolcai földhivatalba mikor kerül bejegyzésre, vagy a tulajdonosnak lesz majd a
jövõben a dolga?
Gyenese Zoltán gratulált a tartalmas
beszámolóhoz, elmondta, hogy a Sellõ
utcában idén felújították a vízvezetéket, így
a gyakori csõtörések már nem áztatják el
õket. Az út Kacsajtosi úttól bevezetõ része
viszont hadiállapotokat mutat, részben
azért, mert a feltört részeket nem pótolták,
részben mert nehéz gépekkel tönkretették
a járófelületet, továbbá ez a rész gondozatlan, mindkét oldalon magas gaz csúfítja a
képet. Gyenese úr szóvá tette azt is, hogy
nincsenek árnyékos parkolók, pedig az
idelátogatók zöme autóval érkezik. Érdeklõdött a vitorláskikötõ, a Semsei major és a
jelenlegi szabad stranddal kapcsolatos tervekrõl, elképzelésekrõl.
Egy másik hozzászóló a Szigeti strandon,
a horgászok által otthagyott a horgok
veszélyeire hívta fel a Képviselõ-testület
figyelmét.
Dankóné a Csörgõ utcában megszüntetett hulladékgyûjtõ nyomán kialakult
áldatlan helyzetre hívta fel a Képviselõ-testület figyelmét.
Miklós Tamás polgármester részletesen
válaszolt a kérdésekre, elismerve, hogy
zömében olyan problémákat vetettek fel a
hozzászólók, amelyek megoldására az
önkormányzatnak oda kell figyelni. Török
Péter alpolgármester az adózás mértékével
kapcsolatban megemlítette, hogy az önkormányzat gazdálkodását rendkívül megnehezíti intézményrendszerének fenntartása.
A polgárok igénye jogos a fejlesztéseket, a
karbantartásokat illetõen, de nincs kommunális adó, ezért jórészt az ingatlanadóból tudnak csak gazdálkodni, fejleszteni.
Gángó István képviselõ az elmúlt négy
évet értékelõ hozzászólásában úgy vélte,
hogy a közmeghallgatás módja nem célravezetõ, mert nagyon kevesen jelennek
meg és túl sok idõt vesz el a polgármesteri
beszámoló. Azt is hiányolta, hogy az itt élõ,
vagy ide kötõdõ képzett emberek szellemi
kapacitását nem használja ki a település,
pedig ezzel sok pénzt lehetne megspórolni.
A hulladék helyi szintû kezelésére tervet
kellene kidolgozni, hulladékudvart kellene
létrehozni. Szorgalmazta az önkormányzati vagyon gondosabb kezelését, különös
tekintettel az utak helyreállításának ütemezésére.
Ky
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A kép útját követõ festõ
- Sz. Gémes Éva festõmûvész révfülöpi gyermekkoráról pálya kialakulásában. Idézzük a 7. oldal
szövegét és mellékeljük a fényképet,
amely 1929-ben készült.

A „Nõk a Balatonért Egyesület” Kiskönyvtára 12. kötete Csopakon 2009-ben
jelent meg. A cím: „Sz. Gémes Éva, a kép
útját követõ festõ”, a szerzõ N. Horváth
Erzsébet.
A bevezetõbõl: „A képzõmûvészeti alkotás olyan, mint egy költemény. Megértéséhez nemcsak értelmünkre van szükség, hanem tudatunk tökéletes összhangjára a mû mondanivalójával. Meg
kell fejteni a csodát, amit az alkotó akkor
élt át, amikor a mû készült. A csoda megfejtéséhez meg kell nézni a mûvet.”
Sz. Gémes Éva
A 39 oldalas füzet vázolja a az életrajzot, majd számos alkotás színes fényképét
kapjuk. Megtudjuk, hogy a család Révfülöpön is lakott - e tény fontos lett a

„A vándorlás következõ - és a kis Éva
életét meghatározó - állomása: Révfülöp.
A családi ház pedig most sincs másutt,
mint a vízparton. Ha vonzó volt a déli
part és Siófok, most ha lehet, még
vonzóbbá lett az északi parton lévõ
Révfülöp a gyermekek számára. A víz
mellõl gyakran kirándultak a 274 méter
magas Fülöp-hegyre, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik a vidékre. A jeles földrajztudós, Cholnoky Jenõ szerint a világ
legszebb tájára tekinthetünk innen: „A
révfülöpi Fülöp-hegyrõl nyílik a világ
egyik legszebb tája. Vannak magasabb
hegyek, nagyobb vizek, de ahol a vulkáni
kúpok csodás sokasága találkozik a széles
víztükörrel, ilyen legfeljebb a brazil partoknál, Rio de Janeiro partjainál van.„
Ezt a gyönyörû látványt igyekszik megragadni a maga képzeletével és eszközeivel
a két kislány. A már festõmûvésszé lett
Éva így emlékezett vissza ezekre az
évekre: „Az én festészetem egyidõs a
születésemmel. Második gyerek voltam,
van egy nõvérem, aki csodálatosan rajzol

és fest, és én mindig az õ árnyékában szaladgáltam. Kicsit magányos gyerek
voltam, de na-gyon vidám. Sokáig festettem a Révfü-löppel (ott laktunk) szemben lévõ boglári hegyeket, de édesanyám
szép szakács-könyvét is telerajzoltam.
Amikor elsõs lettem, akkor a tanító néni
megkért, hogy rajzoljak neki. Mint
késõbb megtudtam, a tanmenetébe
készítettem rajzokat. S ezt, amikor már
nagyon öreg volt, egy kis ünnepség
közepette nekem adta. Ma is õrzöm.
Hiszem és vallom, hogy az ember képes
töltekezni egy életen át a gyermekéveibõl.
Nekem varázslatosan szép gyermekkorom volt Révfülöpön.” (A másik kislány a
testvér, Edit.)

Köszönjük az emlékállítást - Sz. Gémes
Éva (1925-2005) mûvészettörténelmünk
jeles személyisége. Fotók: Göcsey József,
G. Szabó Pálma, N. Horváth Erzsébet.
Dr. Vértes László
Fõorvos, a Veszprém Megyei
Honismereti Egyesület tagja, a Magyar
Mûvészetterápiás Társaság elnöke

Ottava Ignác emlékére
Miklós Tamás polgármester, helytörténész és e sorok írója is többször foglalkozott (elõadásban, írásban) Révfülöp kitûnõ orvosa, Ottava Ignác életútjával. Orvostörténeti kutatásaink során most találtuk
a búcsú szövegét. A Gyógyászat címû szakfolyóirat 1914. évi 54. évfolyama 738.
oldaláról:
„Meghalt Ottava Ignácz dr. szemész
egyetemi magántanár, 62 éves korában.
Schulek tanár tanítványai közül való volt, a
kinek klinikáján hosszú idõn át mint gyakornok és tanársegéd mûködött. Mint ilyen
élénk irodalmi mûködést is fejtett ki a Szemészet hasábjain. Erõs oldala azonban
nem ezen a téren, hanem a szemészet gyakorlata terén volt található, a mire õt különösen nagy manualis ügyessége is képesítette. Annál feltûnõbb, hogy sehol nyil10

vános állásra szert tenni és ilyenben kiváló
gyakorlati képességeit érvényesíteni nem
tudta. Így félrevonultan, még kartársainak
nagy részétõl is, élt és folytatta gyakorlatát,
mely legalább anyagilag jutalmazta tudását
és buzgalmát. Az utóbbi években sokat betegeskedett és most a halál vetett véget egy
nem egészen közönséges mederben folyt
orvosi életnek. Különösen betegei sorában
sokan lesznek, kik emlékét tiszteletben tartani és áldani fogják.”
Az elmúlt években megjelent tudománytörténeti munkák (közlemények, könyvfejezet) méltatják a neves orvost, révfülöpi
jelentõs tevékenységét és bemutatják hajdani házát az emléktáblával.
Dr. Vértes László fõorvos, a Veszprém megyei
Honismereti Egyesület tagja, a Magyar
Orvostörténelmi Társaság vezetõségi tagja
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Az államalapítás ünnepe
Augusztus 20. az egyik
legõsibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja.
A keresztény magyar
államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja.
A magyarság és a
keresztény hit világának találkozását és
összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez köti; az elsõ magyar
királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz.
István a magyar államiság és a kereszténység alapjait lerakó Géza fejedelem fia, a honfoglalást (896) vezetõ
Árpád fejedelem ükunokája.
E korszak a kereszténység európai kiterjesztésének évszázada volt. A bizánci egyház térítõi már a 9. század második felében
megjelentek a térségben, a római egyház a
10. század során térítette meg a Kárpátmedencétõl északra élõ népeket.
Történelmi párhuzam nélkül is igaz a kijelentés: az új évezred küszöbén Magyarország csatlakozott Európához.
István uralkodása idején augusztus 15én, Nagyboldog-asszony napján hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot. Ekkor tartották az un. törvénynapokat. (Misztikus egybeesés, hogy István éppen ezen a napon
halt meg 1038-ban.)
Késõbb Szent László király hozott döntést az ünnepnappal kapcsolatban: áttették
augusztus 20-ra, mert 1083-ban e napon
avatták szentté I. István relikviáit a fehérvári bazilikában.
A történelem során már Nagy Lajos
uralkodásától kezdve augusztus 20. egyházi
ünnepként maradt a köztudatban.
1686-ban XI. Ince pápa elrendelte, hogy
Buda vára töröktõl való visszafoglalásának
évfordulóján évente emlékezzék meg az
egész katolikus világ Szent István ünnepérõl - az egyház augusztus 16-án tartotta az
ünnepséget.
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s a Szent
István-nap is kimaradt, de Mária Terézia
mégis elrendelte a megtartását, sõt, azt
nemzeti ünnepként a naptárakba is

felvétette! 1771-ben õ volt az aki elhozatta
Bécsbe, majd Budára a Szent Jobbot, amelyet ez idõtõl körmenetben vittek végig a
városon augusztus 20-án.
Az 1848-as szabadságharc után hosszú
ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet. Ezt követõen elõször 1860-ban ünnepelhették meg ezt a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssé fajult.

A kiegyezést követõen teljes mértékben
visszanyerte méltóságát az ünnep: 1891ben Ferenc József munkaszüneti nappá
nyilvánította. A két világháború között
mindez kiegészült a Szent István-i (Trianon elõtti) Magyarország visszaállításának
össznemzeti célkitûzésére való folyamatos
emlékeztetéssel.
Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep
volt. Majd ezt eltörölték, de az egyházi ünnepek sorában még 1947-ig ünnepelhették
nyilvánosan. Az akkori rendszer számára
az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt
nem volt vállalható. Azonban teljes megszüntetését sem tartották követendõ célnak ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy
részével történt, de tartalmilag megújították.
Szent István õsi ünnepébõl az „új kenyér
ünnepe” lett, majd az új alkotmányt, mint
új szocialista államalapítást, 1949. augusztus 20-ra idõzítették. Ettõl fogva 1949-1989
között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepeltük. (1950-ben az Elnöki
Tanács a népköztársaság ünnepévé is nyil-

vánította!
A rendszerváltozás óta, 1989-tõl ismét a
régi tradíciók szerint rendezik meg a Szent
Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének
igazi újjászületése csak 1991-ben történt
meg!
Az elsõ szabad választásokon létrejött
Magyar Országgyûlés 1991. március 5-i
döntése Szent István napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította.
Településünkön augusztus 20-án, pénteken várjuk Önt és családját a 18 órától tartandó államalapító Szent István napi ünnepi megemlékezésre. Nemzeti ünnepünk
alkalmából köszöntõt mond: Miklós Tamás polgármester.
A Villa Filip érdemrend kitüntetés átadása valamint a Révfülöp díszpolgára cím
adományozása után az új kenyér megszentelése, megáldása következik, a programot
ünnepi mûsorral zárjuk.
P.Zs.

Hagyományõrzõ
Szüreti Vígságok
Augusztus 27. péntek 17 óra
- Megnyitó
- Õszirózsa Nyugdíjas Klub mûsora
- Amarilisz tánccsoport mûsora
- Solt tánccsoport
- Sanzonok Földi Szimonetta és Cseh
Dániel elõadásában
Sztárvendégek: Mester Hármas: Fásy
Ádám, Sláger Tibó és a Jó Laci betyár
Utcabál, zenél Domján Tamás és a
Koktél együttes
Augusztus 2. szombat 15 óra
- Szüreti felvonulás, indulás a Mákvirág
Borháztól. Megállók: Vakáció tábor,
Móló, Hullám Hotel.
- A szüreti menet fogadása
- A Révfülöpi Általános Iskola mûsora
- Mórocz Kálmán szaxofonon játszik
- Steim am Augor
- Mega és Giorgia örökzöldek
Sztárvendég: a Jó Laci Betyár
Utcabál, zenél a Sanored együttes

Tisztelt Olvasók!
Köszönjük olvasóinknak, hogy figyelemmel kísérik munkánkat, köszönjük
a gratulációkat és a felajánlásokat.
A Révfülöpi Képekben elhelyezhetik
hirdetéseiket az Önök által meghatározott formában és méretben. A teljes
(A4) oldalnyi belsõ (egy vagy kétszínes)

reklámfelület ára bruttó 30.000,-Ft/
megjelenés, a méret csökkenésével arányosan csökken a fizetendõ díj mértéke
is. Apróhirdetést 20 szóig teszünk közzé
1000 forintos áron. Megrendeléseiket
személyesen leadhatják a könyvtárban,
vagy e-mailben. (konyvtar@revfulop.hu)
11

Számlázás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán. Kérjük, a közlemény
rovatban feltétlenül jelöljék meg a jogcímet: „Révfülöpi Képek Hirdetés”. A
megrendelést csak a megjelenés elõtt
kifizetett hirdetések esetében tekintjük
elfogadottnak.
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III. Fürdõ Nap a
Császtai Strandon

A „Lélek festõje”
Augusztus 7-én 18 órárakor
megnyílik a Tóparti Galériában
Tisza-Kalmár György
festõ- és grafikusmûvész, a lelkek
utazása címû kiállítása.
Megnyitja:
Dr. Szabóné Barsi Katalin
A kiállítás megtekinthetõ
augusztus 7- augusztus 19-ig
hétfõ kivételével naponta 16-22 óráig.

Augusztus 20-i
ünnepség
Révfülöp Nagyközség Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját az augusztus 20-án, pénteken 18
órától tartandó államalapító Szent István
napi ünnepi megemlékezésre.
Nemzeti ünnepünk alkalmából köszöntõt mond: Miklós Tamás polgármester.
A Villa Filip érdemrend kitüntetés átadása valamint a Révfülöp díszpolgára cím
adományozása után az új kenyér
megszentelése, megáldása következik, a
programot ünnepi mûsorral zárjuk.

Programajánló
Agusztus 14.
„Zöld Nap” - a helyi komposztálás napja
Agusztus 21.
Szikvíztörténeti kiállítás
Agusztus 27-28.
XI. Révfülöpi Szüreti Vigságok
Agusztus 28.
XXIX. Balaton-átúszás

Éjjeli hajójárat

- Révfülöp és Balatonboglár között -

A két part közötti turisztikai forgalom
elõsegítése érdekében, augusztus 7-én,
augusztus 21-én, augusztus 28-án
Balatonboglárról 24.00 órakor, Révfülöprõl 0.30 órakor hajójárat indul a kiadott menetrenden kívül.

Augusztus 5. csütörtök
20 óra Folkfusion Band
A zenekar népzenei elemekre épülõ, de
modern hangzású muzsikát játszik. Zenéjükben egyszerre van jelen a hagyományos
népzenei hangzás és a mai zenére jellemzõ
groove jellegû sound.
21.30 óra Veszelka Kommandó
„Ilyen az, amikor egy punk, egy metálarc,
egy rocker, egy népzenész, egy klassszikus
zenész, a kisokos, a kisherczeg és egy bolond összeállnak."
Augusztus 6. péntek
20 óra Kõris Zenekar
Hagyományos magyar népzene a Kárpátmedence és Moldva térségébõl.
21.30 óra Besh o droM Quartet
A magyarországi világzene egyik jelentõs
képviselõje. Zenéjük a Közép-Kelet-Európa és a Balkán népzenéjét ötvözõ rock.
Augusztus 7. szombat
20 óra Médiawave Népzenei Mûhely
Erdélyi autentikus népzene
21.30 óra Boroszlán Zenekar
Zenéjükben ének és furulya viszi a prímet,
koboz és dob hozza a feszes tempókat és
bõgõ dúsítja a hangzást. A zenekar szerencsésen ötvözi a hagyományos csángó táncdallamokat a guzsalyas énekekkel.

Fotó: Kovács

A július 10-én a Császtai strandon megrendezett III. Fürdõ Nap az egészség jegyében zajlott.
Zsifkovics Szilvia védõnõ valamint az
ÁNTSZ munkatársai, Benkõ Gyöngyi és
Mauer Tamásné segítségével ingyenes vérnyomásmérésen, vércukorszint ellenõrzésen és mûszeres BMI index mérésen vehettek részt az érdeklõdõk. Molnár András
rendõr fõhadnagy szemléltetéssel egybekötött drogmegelõzési tanácsadást tartott.
Volt Oriflame bemutató, bemutatkozott a
Moksa Elixír. Az egész délután zajló Ytong
szobrászat a gyermekek és e felnõttek körében is igen népszerû volt, az elkészült
ajándéktárgyakat az alkotók kifesthették
és hazavihették.

Augusztus 8. vasárnap
20 óra ISTER zenekar
Ír-Skót népzene
21.30 óra Fabula Rasa
Eklektikus zenei világukat a környezõ
népek folklórjának izgalmas ritmusai és
témái ihletik.
Legújabb "Tesséklássék lemezük 2010.
évben Fonogram díjat nyert világzene kategóriában!
ANNOW együttes koncertezik
augusztus 21-én 20 órakor
a Fülöp-kertben.

Fotó: Kovács

A Badacsonytomaji Tûzoltóság eleinte
„csak" tûzoltófecskendõvel - használatát a
gyerekek ki is próbálhattak-, majd vízágyúval is szórakoztatta a strandolókat. Tátrai
Csaba vállalkozó üdítõitalok biztosításával
támogatta a rendezvényt. Köszönet minden segítõnek és támogatónak!
P.Zs.

Legyen Ön is
KompoSZTÁR!
A Révfülöpi Képek versenyt hirdet a komposztálási program résztvevõi között.
Várjuk a komposztáláshoz kötõdõ fényképeket, írásokat. A lapunkhoz eljuttatott
legjobb fotók és írások beküldõi között
hasznos tárgyjutalmakat sorsolunk ki a
program tavaszi értékelésekor. A legjobb
képeket, cikkeket a nyilvánosság elé tárjuk.
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