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Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

A Forradalom és Szabadságharc ünnepe
- Õk sem hõsnek születtek, csak reménytelenül szabadnak -

Fotó: Kalmár

Az Általános Iskolában, a temetõben Polgár Bence valamint Tabódy István sírjánál
és a Tóparti Galériában emlékezett Révfülöp lakossága, az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeire.
Irodalmi összeállítással idézték fel október 23-án az ötvennégy éve történtek és a
szabadság néhány napjának hangulatát a
temetõben összegyûlt emberek számára,
akik a különféle civil és önkormányzati
szervezeteket képviselték. Az októberi
események szinte minden pillanatára
emlékszem, - mondta köszöntõjében Zsitnyányi István, a Révfülöpi Fürdõegyesület
elnöke - Polgár Bence kortársaként gyakran eszembe jut, vajon Õ miként gondolhatott vissza erre a tíz napra, miért fogott
fegyvert. Sajnos nem találkoztunk, nem
beszélhettem vele - valószínû, hogy az
ellene folytatott szellemi megtorlás miatt
nem is tudtunk volna kommunikálni. Azért
ragadtam fegyvert, mert megölték az egyik
osztálytársamat, a következõ napon pedig
a barátom halt meg fegyvertelenül. Emellett mindannyian éreztük, hogy a szabadságtól messze van az a légkör, amelyben az

októberi események elõtt éltünk. Legszívesebben azokra az értékes emberi megnyilvánulásokra, - a tolerancia, az empátia, az
összetartozás érzése, a szabadságvágy - és
arra az eufóriára emlékszem a forradalom
napjaiból, amelyeket olyan hihetetlen erõsséggel sem elõtte, sem utána nem tapasztaltam.
A történelmi események felidézése után
- fõhajtás mellett - koszorúkat, virágokat
helyeztek Polgár Bence és Tabódy István
sírjára az önkormányzat, a helyi egyesületek, civil szervezetek képviselõi.
A Tóparti Galériában késõ délután irodalmi elõadással, archív filmek vetítésével
folytatódott az ünnepi megemlékezés.
Október 23-a nemcsak nekünk, hanem a
világon számos nép közös ünnepe - mondta köszöntõjében Eitner József képviselõ e nap a terror, az elnyomás elleni hõsi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. 1956 nélkül ma Európa sem lenne
az a szellemi, gazdasági és politikai
közösség, amelyben Magyarországnak ismét helye van. Nehéz méltónak lenni arra
az áldozatra, amelyet népünk elszenvedett
a környezõ országok magyarjaival együtt.
Õk sem hõsnek születtek, csak reménytelenül szabadnak. Az 1848-as szabadságharc és az 56-os forradalom között sok
különbség van, de abban hasonlítanak,
hogy azt üzenték a világnak: egy kis európai nép a döntõ pillanatban saját kezébe
vette sorsát, s véráldozat árán kivívta
szabadságát. Egy rettenetes, vesztes
háború, az ország kétszeri megcsonkítása,
évtizednyi zsarnokság után is fel tudott
emelkedni történelmi létének mélypontjáról. Megmutatta azt is, hogy fejlõdni csak
összefogással lehet.
Ky
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Révfülöpi segítõk
Devecserben
A megyei védelmi bizottság szervezésében október 18. és október 22. között révfülöpiek is aktívan részt vettek a vörösiszap sújtotta Devecserben folyó helyreállítási munkálatokban.
A Településgazdálkodási Csoport dolgozói közül öten, Czuczor Gyula, Gángó
Tamás, Sóskuti Ferenc, Szalai Lajos,
Trombitás László öt napon át segített a
kárelhárításban, napi szállításukról pedig
az önkormányzat gondoskodott.
Ezúttal is köszönjük a munkában résztvevõ dolgozók önzetlen segítõkészségét.
Külön is megköszönjük Czuczor Gyulának, hogy önkéntesként további három
napos munkát vállalt a devecseri kárelhárításban.
-mm-

Révfülöp-Sodankylä

Még a 60-as 70-es években jöttek létre az
elsõ testvérvárosi kapcsolatok Magyarország és Finnország között.
Igy lett Veszprém testvérvárosa Rovaniemi. Ezek a kapcsolatok a két nép között
késõbb is folytatódtak, sõt a nagy városokról átterelõdtek kisebb települések
irányába.
Sodankyläbõl Révfülöpre 1999-ben
jutott el - veszprémi közvetítéssel - egy
tánccsoport, mely által Révfülöp is kilépett
a nemzetközi színtérre. Ennek során 'polgármester cserére' is sor került, legalábbis
utazási szinten. Ennek a lelkes õskornak
köszönhetõ, hogy elindult valami, aminek
a gyümölcse most kezd 'hivatalosan' is
beérni.
Lássuk a kezdeteket:
A Finn-Magyar Társaság Sodankyläi
szervezetének elsõ elnöke és alapítója Osmo Oikari volt, mellette Riitta Paoviläinen, Tuula Niemelä, s rajtuk kívül még 15
magyar barát alkotta az õsszervezetet.
Nem sokkal a társaság létrejötte után Ahti
Korvanen javasolta: szervezzünk meg egy
saját baráti községet Magyarországon. Így
választották ki az 1200 lakosú Révfülöpöt,
ahol Tula és Kalevi Niemeläéknek Révfülöp szomszédságában van nyaralójuk a
Balaton partján. Folytatás a 3. oldalon...
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A nyári szezonról röviden

Fotó: Barsi

2010 júniusában nagyon rossz idõ volt, így
csak július közepén (15-e körül) indult
meg igazán a nyári szezon. Érzékelhetõen
több volt megint a magyar turista, mint a
külföldi, bár a tavalyi évhez képest a
külföldi vendégszám egy kicsit emelkedett.
Az Üdülési csekk bevezetése óta a magyar vendégkört a csekk tulajdonosok, felhasználók nagy létszáma jellemzi. Sajnos
2010. január 1 óta az Iroda nem tudta
átvenni s továbbítani a felhasznált üdülési
csekkeket, így a vállalkozóknak saját maguknak kellet gondoskodni a számlák Budapestre való feljuttatásáról. Ezt a döntést
a NÜSZ Kft hozta!
Az Iroda minden nap 18 óráig nyitva
volt, így mindig a vendégek rendelkezésére
álltunk. Segítségemre volt egy fõiskolai
hallgató, Horváth Anikó, aki német és angol nyelvtudással rendelkezett.
Az összes vendégszámból kb. 15-20 %
volt csak a külföldi vendég, ezek 70-75%-a
német nyelv-területrõl érkezett, 10-15%
Hollandiából, 5% Dániából, Angliából,
Franciaországból. Lengyel és szlovák turisták is felkeresték az irodát.
Az angol nyelvû „Best of Balaton” kiadványból volt feltûnõen nagy a hiány, szerencsére tavalyi anyaggal ezt pótolni lehetett. Eddigi tapasztalatok szerint nagyon
szívesen jönnek a vendégek Révfülöpre és

a Káli-medencébe. Jellemzõ, hogy családosok érkeznek többségében. Kimondottan
kikapcsolódni, feltöltõdni érkeznek erre a
vidékre. Több mint a fele a vendégeknek
rendszeresen visszatérõ és tovább tartózkodik a településen, mint egy hét. A szálláshelyek közül a saját nyaraló, ismerõsnél,
rokonnál, valamint a magánszálláshelyeken való tartózkodás vezeti a listát.
Étkezésnél legtöbben önellátóak, de a
második helyen áll az étteremben való
étkezés. A szolgáltatások színvonalával
általában elégedettek voltak a vendégek,
de a közlekedési lehetõségeket majdnem
mindenki kifogásolta. Autóbusz, vonat és a
hajó menetrend ismét nem volt vendégbarát! A déli partra öt óra után ment az
utolsó hajó, vissza is csak hat órakor jött
hajó, így aki szórakozni akart, ha nem volt
autója, nem tudott a két part között
közlekedni. Ez évek óta visszatérõ probléma, amit a BAHART most úgy próbált
megoldani, hogy a déli partról éjfélkor még
egy hajó közlekedett Révfülöpre, de csak
augusztusban.
A „Révfülöp Kártya” idén is népszerû
volt a vendégek körében, önkormányzati
létesítményeket látogathattak a Kártyával
ingyenesen vagy fél áron az ideérkezõk.
Idén már 19 vállalkozó adott 10%-os kedvezményt szolgáltatásaiból.
Sajnos a Balaton-átúszás elmaradt, ez
nagy veszteséget jelentett a helyi vállalkozóknak is. A szobakiadók és a vendéglátó egységek is megérezték a nagy tömeg
távolmaradását.
A programok minden korosztálynak
kedveztek, színvonalas elõadások, zenei
napok színesítették a nyári szép napokat.
Jó hangulatú, kellemes estéket tölthettek
el a kedves vendégek a Balaton part egyik
legkedveltebb üdülõhelyén.
Dr. Szabóné Barsi Katalin

Községgazdálkodási
munkák
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A téli idõszakra való felkészülés során a
járdák téli csúszásmentesítéséhez az
önkormányzat sószóró kézi kocsit és környezetbarát szóróanyagot vásárolt.
A nyáron fûkaszálásra használt MTD
típusú önjáró kistraktorhoz a téli idõ szakra
való felkészülés jegyében hóláncot és hótolólapot vásároltunk. A géppel a járdák
tisztítására nyílik majd lehetõség.
Októberben kitisztításra, gyommentesítésre került a Badacsonyi utca teljes járda szakasza. Felújítottuk a Hangulat vendéglõ elõtti közterületen lévõ kutat. Elkészült az Európa sétányon lévõ kandeláberek állagmegóvó tisztítása, újrafestése.
Lezárultak a strandok téliesítési munkái,
valamint felújításra került a Fülöp-kert
bejárati része.
-mm-
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Tisztelt Olvasók!

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

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) 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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Folytatás az 1. oldalról...

Révfülöp-Sodankylä - út a testvértelepülési kapcsolathoz

Fotó: Bogdán
Sodankylä központja

Révfülöp akkori polgármesterével, Dr. rõl az ünneplõ közönséget. Ennek folytaMihovics Istvánnal Kristo Judit nyugalma- tásaként 2006 márciusában már egy nazott könyvtáros segítségével folytatott tár- gyobb, 10 fõs csoport tölthettek egy felejtgyalás alapján közvetlen kapcsolatot épít- hetetlen hetet Sodankyläben.
hettek ki, terv szerint a kultúra, a turisztika,
Ekkor született meg az elhatározás a
a sport és az emberi kapcsolatok területén, Magyar-Finn Baráti Társaság létrehozásáamely mindkét község lakosainak megfelel
ról, valamint arról, hogy minden
és túl sok anyagi terhet sem
évben felváltva, egy magyar ill.
jelent. Bár Osmo Oikari és
egy finn csoport fog érkezni a
szûkebb csapata nagyratöbaráti településekbe.
rõbb célt tûztek maguk elé,
Az elsõ erõpróbára 2007
nevezetesen a révfülöpi evanszeptemberében került sor.
gélikus templom orgonájának
Vendégeink sok helyen járlétrehozását, de ez a terv a pályátak, bár a szüretrõl az idõjázati pénzek hiánya és a baráti tárrás miatt lemaradtak, igy csak
saságok szerény anyagi lehetõséa fogadócsaládoknál tehetgei miatt nem valósult meg az eretek pincelátogatást, valadeti formájában. Ez azonban nem
mint a Balaton parton, lánszegte kedvét az alapítóknak és bagos, bor, és az Õszirózsa
ráti társaságuknak, hiszen a kölnépzenei kísérete mellett
csönös látogatások csak ezután
élvezhették a 'szüreti vigasbontakoztak ki.
ságot'. Ez volt tulajdonkép2004. októberében jött
pen az elsõ kötetlen 'népi'
létre az elsõ 'hivatalos' látalálkozás a két telepütogatás, melyet májusban
lés lakói között, melyegy baráti összejövetel
nek nem volt hivatalos
koronázott meg Révfütétje, s mely alkalmat
löpön, elsõsorban az
adott - különösen pár üveg
Õszirózsa Nyugdíjas
bor után - a két nép törKlub és a civil egyeténelmén merengeni. A sisületek áldozatválkeres találkozót megkoronázta
lalásának köszöntársaságaink felértékelése, mert a
hetõen. Ennek hatákét 'vezetõt', Posch Melindát és
Sodankylä elhelyezkedése
sára átszakadtak a
Riikka Maijanent fogadta Veszprémben
kapcsolatépítés útjában lévõ gátak és a az új finn nagykövet, az ezt követõ években
sodankyläi egyesület ötéves ünnepségére pedig a Magyar-Finn Baráti Társaság képRévfülöprõl öttagú társaság érkezett. A viselõjét meghívják Finnország nemzeti
magyarok magukkal hoztak egy a községük ünnepére rendezett budapesti fogadásra is.
és annak környékét bemutató kiállítást,
Folytatásként 2008 szeptemberében
amelyet a sodankyläi könyvtárban decem- újabb magyar csoport látogatott Sodankyber végéig tekinthettek meg az érdeklõdõk. läbe. Az utazók felejdhetetlen élményekkel
A kiállítás bemutatta Révfülöp történetét, tértek haza a távoli Lappföldrõl.
tájait, kultúráját, turisztikai és mai életét.
Úgy hiszem a legemlékezetesebb látogaPolgármesterük Vesa Tuunainen nyitot- tás 2009 júniusában történt, mely során 7
ta meg a kiállítást és Székely Szabolcs és sportos hölgy látogatott Révfülöpre. Talán
Posch Melinda üdvözölte Révfülöp részé- ennek köszönhetõ, hogy a nappali kerék3

páros túrák után olyan szenzációs esti programokban vehettünk részt, mint Cserhalmi Pali bográcsos 'katonai kiképzése',
vagy Szegi Janiék kerti partija, vagy
Slemmer Bubuék fõzési megpróbáltatása,
melyet az Attacca - alias Ibolya - hajnalig
tartó táncmulatsága tett teljessé. Természetesen nem sorolható fel mindenki áldozatos jócselekedete, csak érzékeltetni
szeretnénk, hogy itt valójában egy egész
község összefogásáról van szó.
Talán ezt érzékelték Finnországi barátaink is, amikor 2010 márciusában javaslatot tettek Sodankylä és Révfülöp közötti
testvérvárosi kapcsolat létrehozására,
melyben hivatalosan meghívták településünk polgármesterét és kísérõjét a szándéknyilatkozat megkötésére és az eddigi
baráti kapcsolat teljes körûvé mélyítésére.
Sajnos ez az esemény a választások közeledte miatt akkor nem realizálódhatott, de
- immár letisztult körülmények között november végén a 10 fõs látogatói csoporthoz 3 napra - a hivatalos ceremónia idejére
- csatlakozik Eitner József képviselõ és
Miklós Tamás polgármester.
Remélhetõleg ezzel elhalkulnak azok a
'fanyalgó' hangok is, melyek szerint nem
kell nekünk senki, jobb bezárkózni a saját
házunkba, mint nyitni a külvilág felé, hogy
mások is megismerjék kultúránkat, szépségeinket, értékeinket, és természetesen
bánatainkat, gondjainkat is. Hiszen ezáltal
lesz Révfülöp a 'világ egyik legszebb tája',
ha ezt nemcsak mi, hanem mások, idegen
országból jöttek is úgy találják.

Fotó: Bogdán

Ezek után néhány adat arról a településrõl, melynek lakóival oly sok kellemes órát
töltöttünk együtt:
Önkormányzat vezetõje: Viljo Pesonen
Helyhatósági információ, lakosok: 8984,
terület: 12439 km2, ebbõl 11696 km2
szárazföld . Területét tekintve a 2. legnagyobb Finnországban, népesség szempontjából 122. Népesség 98.1% finn (hivatalos
nyelv), 1.3% sami (hivatalos), egyéb: 0.6%.
Bogdán Katalin
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Talán pincér leszek?

Megemlékezés

Fotó: Iskola

Az Október 23-i mûsort az általános iskolában idén is a 8. osztályos tanulók adták. Egy történelemóra keretében elevenítették fel az 56-os eseményeket úgy, mintha a nagyszüleik emlékezéseit gyûjtötték
volna össze.
A történelemóra keretében egy kis irodalmi összeállítást is láthattak a nézõk, itt
versekbõl összeállított kis jelenetet adtak
elõ a szereplõk. A zenei betétet Sifkovits
Anna zongorajátéka adta. A mûsor végén
gyertyagyújtással emlékeztek a hõsi halottakra.
Miklósné Szabó Erzsébet

A 8. osztályos fiúk technika óra keretén belül a pályaválasztással kapcsolatosan ellátogattak a révfülöpi Hangulat vendéglõbe.
Komoróczi József tulajdonos örömmel
fogadta a fiúkat. Ötletes feladatokkal igyekezett megkedveltetni a felszolgáló szakmát a tanulókkal.
Elsõ feladatként fele csoport rendelést
vett fel a másik csapat „vendégtõl”, majd
tálcán szolgálták fel az általuk rendelt
üdítõket. Utána a másik csoport is kipróbálhatta a felszolgálást, miközben megtanulhatták, hogy melyek azok az illemszabályok, amelyekre egy jó felszolgálónak figyelnie kell. Pl. nem illik a vendég orra
elõtt átnyúlva letenni a poharat a másik
vendégnek, a hölgyek elsõbbséget élveznek
a felszolgálás sorrendjében, stb. A szakszerû asztalterítés bemutatásában Borbély
Richárd segédkezett, majd azt is megtanulhatták, hogy 3 tányér egy kézben való
kivitelekor mire kell odafigyelni. Ennek a
feladatnak teljesítésében Szõke Gábor,
Mezei Gábor és Borbély Richárd bizonyult
a legjobbnak.
Az asztal dekorációja, a szalvéta hajtogatása egy kis gyakorlás után már nem
okozott gondot senkinek sem. A konyhára
is bekukkanthattunk, ahol az ételek szakszerû tárolásával, elõkészítésével, tálalásával
is megismerkedhettek a diákok.

Fotó: Pálné

Köszönet érte Komoróczi Józsefnek, hiszen igazán szakszerû, igényes tájékoztatást adott nekünk a vendéglõben folyó
munkáról.
A 8. osztályos fiúkat is meg kell hogy dicsérjem, mivel nagyon figyelmesen, érdeklõdve hallgatták az elõadást, és igyekeztek a
feladatokat ennek megfelelõen elvégezni.
Remélem, néhányan kedvet kaptak a
vendéglátáshoz, és jópár év múlva büszkék
lehetünk majd rájuk, amikor õk készítik,
vagy õk szolgálják fel nekünk a finom ételeket, italokat.
Végül had idézzem Komoróczi Józsefet,
aki a fiataloknak egy jó tanáccsal szolgált:
„Mindenki olyan szakmát válasszon magának, amihez kedve van, és szívesen is
dolgozik majd benne.”
Pálné Rácz Rita

Diákönkormányzati programok az iskolában

Fotó: Iskola

Az elõzõ évekhez hasonlóan a Diákönkormányzat az idei tanévben is próbál minél
több programot szervezni a diákok számára.
A tavalyi tanévben elõször voltunk a
campingben gesztenyét gyûjteni, és ezt a
lehetõséget most sem hagytuk ki. Sajnos az
októberi esõzés az október 11-ét sem
kímélte, így kissé bõrig ázva, de annál nagyobb lendülettel igyekeztünk összegyûjteni a gesztenyét.
Október 18-tól 22-ig lehetett gyûjteni a
papírt az iskola udvarán elhelyezett konténerbe. Vannak diákok, akikre ha munka
van, lehet számítani. Így az õ segítségükkel
egyre több papír került a helyére. Bármilyen minõségû papírt lehet gyûjteni, hiszen
újra feldolgozzák, amellyel a környezetvédelem felé tettünk mi is egy lépést.

Az õszi szünet elõtti héten a töklámpásoké volt a fõszerep. Sok ötletes, vicces
lámpás született, amelyeket a tanulók
szavazati alapján értékeltünk:
I. helyezett Janzsó Patrik 4. osztályos tanuló, II. Piros Sándor 6. osztályos tanuló,
III. Muzsi Márton 2. osztályos tanuló.
Befejezõdött az osztály és folyosódíszítõ
verseny is. Igen látványos, kreatív ötletek
születtek, minden osztály igazán egyedi
munkákat készített. Reméljük, a diákok
jobban vigyáznak az iskola tisztaságára és
nem rongálják azt, hiszen az õ munkájuk is
ott van az épület minden zugában.
Külön értékeltük az osztályok és a
folyosók díszítését, a zsûrinek nem volt
könnyû dolga a sok eredeti ötlet láttán.
Az osztályok között I. helyezett a 7.
osztály, II. a 3. osztály, III. a 8. osztály lett.

Fotó: Iskola
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Fotó: Iskola

A folyosódíszítés I. helyezettje Nyszárny I. emelet (3.-4. osztály), II. a K-i
szárny II. emelet (7.-8. osztály), III. Ny-i
szárny II. emelet (5. osztály)
Az októberi programok zárásaként 29én, pénteken fél 4-tõl egy fergeteges disco
partit tartottunk. Aki ott volt, biztosan nem
bánta meg, hiszen 8 óráig ropta mindenki a
táncot elsõstõl a nyolcadikosig, de még az
anyukák is táncra perdültek , olyan szuper
volt a hangulat.
Köszönet mindenkinek, aki a szervezésben és a lebonyolításban részt vett, és annak is , aki eljött, és hozzájárult a program
sikeréhez.
Kissné Hajdu Gabriella
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Évnyitó Fásítás

A kert Õrei

Fotó: Vókó

A zöldségeskertben termelt paprika, paradicsom nagyon ízletes volt, szívesen csemegéztek belõle óvodásaink.

Meghálálták a sok gondozást a sütõ és
dísztökök is és igen méretesekké cseperedtek. A gyerekekkel közösen elkészítettük az õszi virágoskert hangulatos õreit.
Megtekintettük a baba kiállítást, ami
nagy sikert aratott a gyerekek körében.
Mindenkinek volt kedvenc babája amivel
szívesen játszott volna, ilyen volt a lovasbaba, mászóbaba, Pinokkió. Sétáltunk és
megcsodáltuk az õszi Balaton-partot, és
természetesen nem lehetett kihagyni a játszóteret sem, ahol jót játszott a vidám gyermeksereg.
Vókóné Bognár Ibolya

Kirándulás a Káli-medencében
Kissé hûvös, ám kiváló kiránduló idõben a
balatonszepezdi Nyugdíjas Klub 15 fõs,
mindig vidám, élettel teli csapata Károlyi
Feri bácsi óvó gondoskodása mellett vágott
neki a Káli-medencének.
Az autóbuszos program elsõ állomása a
monoszlói Hegyestû volt. A páratlan panoráma lehetõséget nyújtott e táj regényes sokszor szomorú, de mindig újjá éledõmúltjának, természeti értékeinek bemutatására. A Szentbékkállai Kõtenger pazar
köveinek meghódítása a legkisebb nehézséget sem okozott a lelkes, csupaszív csapatnak.
Örömmel töltött el, hogy a kedves
vendégeink közül jó néhányan most jártak
elõször itt, megható volt látni tekintetükben a kortól teljesen független rácsodálkozást túránk szépségeire!
A salföldi Természetvédelmi Majorban a
baromfi udvar lakóival, és a háziállatokkal

Fotó: Vókó

kapcsolatban viszont be kellett látnom, itt
egy ember tanulhat vendégeinktõl, s az én
vagyok.
A jó hangulatú barangolás a kõvágóõrsi
Mosóház megtekintésével zárult
A Gázló Egyesület nevében ezúton is
köszönöm az önkormányzati támogatást,
mely a fentiekhez hasonló programok
lebonyolítását lehetõvé teszi.
Vókó László

Fotó: Vókó

Bõczi Ildikó, egyesületünk alenöke, nemcsak az egyesület gazdasági ügyeit igazgatja kiválóan, ötleteivel is segíti közhasznú
tevékenységünket.
Kezdeményezésére idén elõször került
sor „Évnyitó Fásítás” elnevezésû programunkra. Ennek keretében elképzelésünk
szerint minden tanév elején az elsõs nebulókkal és az utolsó évüket kezdõ kamaszokkal egy-egy fát ültetünk el a révfülöpi és
zánkai iskola udvarán. Mivel a révfülöpieknél a nyolcadikasok tavaly év végén
már búcsúztak fácska földbe helyezésével,
itt most csak egy, majd májusban a következõ, míg Zánkán két darab õshonos fát
ültettünk el a helyi pedagógusok és a tanulók rátermett segítségével.
Célunk kettõs; Reméljük hosszú évek
múlva is az iskolákban töltött szép idõk
emlékét idézik fel a visszalátogatókban
ezen növekedõ fák, de nem utolsó sorban
az udvarok sokszínûségének növelésben is
segítséget kívánunk nyújtani.
Vókó László

Túráztunk az Erdõk Hetében

Fotó: Vókó

Az „Erdõk Hete” rendezvénysorozat 1996ban indult útjára. Elsõdleges cél, hogy ezen
a pár napon minél több arra késztetést érzõ szervezet, egyesület ismertesse meg az
érdeklõdõket hazánk erdõállományával,
annak értékeivel, védelmének fontosságával.
Akár településünk oktatási intézményével, úgy a zánkai Bozzay Pál Általános

Iskolával is évek óta kölcsönösen gyümölcsözõ kapcsolatot ápol egyesületünk.
Lehetõségeinkhez képest egyre bõvülõ
programokat szervezünk, melyek azonban
nem lennének sikeresek a lelkes, új
ismeretekre vágyó gyermekek nélkül.
Idén október 13-án gyönyörû kiránduló
idõben vágtunk neki Zánkáról 130 fõs
csapattal a Hegyestû felé vezetõ élménydús
gyalogtúrának. Menet közben meg-megállva beszélgettünk az elénk táruló természeti
értékekrõl, a tájról, annak történelmérõl.
Elszomorodva láttuk, hogy az elsõ dolog
ami az aszfaltútról letérve fogadott nem
egy szép gomba, hanem szeméthalmok,
zsákok lehangoló halmaza…
Öröm volt viszont hallani a kirándulók
lesújtó véleményét a felelõtlen emberei
magatartásról, így talán valami valamikor
változhat.
A Hegyestû, túránk célja és a program
helyszíne egyike azon természeti értékeinknek mely emberi hatás (bányászat) következtében jött létre. Meglepõ, egyben
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ösztönzõ is volt azt megtapasztalni, hogy az
iskolások közül számosan még nem is jártak ezen a csodálatos helyen!
Rövid pihenõ után egyesületünk tagjainak közremûködésével ismeretátadó
vetélkedõn méretett meg a lelkes csapatok
tudása. Számot adtak környezetünkkel, az
erdõvel kapcsolatos tudásukról. Meggyõzõdéssel állíthatjuk, hogy nagy többségük az
iskolában szerzett elméleti tudást kiválóan
kamatoztatta a természetben is. Pontosan
megismerték a fákat, a terméseket, de kiválóan eligazodtak a madárvilágban is. Tették mindezt azzal a sikeréhes, gyõzni vágyással mely oly jellemzõ a zánkai sulisokra.
Az izgalmas vetélkedõ végén nem volt
már más feladatunk, mint a legjobbakat
természetismeretei szakkönyvekkel, határozókkal jutalmazni annak reményében,
hogy évek óta sikeres együttmûködésünk a
támogatóknak köszönhetõen a jövõben tovább bõvül.!
Vókó László

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. NOVEMBER

Komposztálási tanácsok
Mielõtt a komposztálás gyakoralti oldalát
boncolgatnám, engedje meg a tisztelt
olvasó, hogy egy kicsit körülírjam, hogy
miért is célszerû komposztálni.
Ha a háztartásokban keletkezõ kommunális eredetû hulladékot egyfajta szempont
szerint két frakcióra bontjuk, akkor
beszélünk nem komposztálható (üveg, mûanyag, fém, papír stb.) és komposztálható
(kerti maradványok, konyhai stb.) hulladékról. Az ingatlanok jelentõs részénél az
utóbbi adja a nagyobb mennyiséget. Ha ezt
otthon a háznál hasznosítjuk, csökkenthetjük az elszállítandó szemét mennyiségét, pl.
kisebb ûrtartalmu kukát rendszeresíthetünk.
De nézzünk egy kicsit elõre. A kommunális szemét elszállításának díjai az
elmult idõszakban drasztikusan emelkedtek. Emlékeztetõül, az idén a ProBio 42 %kal emelte a díját és ez a trend folytatódik a
jövõben is. Mi ingatlantulajdonosok egyet
tehetünk, csökkentjük az elszállítandó
szemét mennyiségét és bízunk abban, hogy
elõbb-utóbb megvalósul, és érvényesül a
polgári törvénykönyv szerinti alapelv, amely
kimondja, hogy a szolgáltatás díjának
arányban kell lenni annak a minõségével és
mennyiségével. Ma kukát fizetünk. Függetlenül attól, hogy mennyi szemetet rakunk
bele. A másik érvelés amely a komposztálás
mellett szól, hogy ha jól csináljuk, akkor kis
ráfordított munkával értékes talajjavító
anyagot nyerünk minden évben. Ezután
térjünk rá a komposztkészítés gyakorlatára.
Itt az õsz. A szeptember és október a
kertészkedõk számára a termény betakarítása és a téli talaj elõkészítés idõszakát
jelenti. Ebben a két hónapban keletkezik
kertünkben a legtöbb „komposztálási alapanyag”. Elvégezzük az utolsó fûnyírást, öszszegyûjtjük a letermett növényeket, (paprika, paradicsom, káposzta és tökfélék stb.)
azok be nem érett terméseit és összegyûjtjük fáink lehullott lombját. Mindezekkel feltöltjük az erre a célra készített vagy vásárolt, vagy a révfülöpi önkormyánzat által
rendelkezésre bocsátott ládáinkat, vagy
rekeszeinket. Ha ezzel készen vagyunk, célszerû nedvesíteni és tömöríteni a depóniánkat, ugynis így hamarabb „indul be” a
biológiai lebontási folyamat. Az, hogy ez jó
irányban indult el meggyõzõdhetünk úgy,
hogy néhány nap múlva kicsit megbontjuk a
rakat tetejét és azt tapasztaljuk, hogy
határozottan meleg a belseje, amely akár
40-45 °C hõmérsékletü is lehet. Ekkor már
kialakult az a biológiai flóra, amely elvégzi,
illetve befejezi az összegyûjtött anyagok
lebontását. Komposzttelepünkön a bomlási
folyamat során kétféle zóna alakul ki. Az
egyik az anyag belsejében egy anaerób (oxigénben szegény) és a széleken egy aerób
(oxigénban gazdag) zóna. Törekedni kell arra, hogy minél nagyobb legyen az oxigén
mentes zóna, ezért idõnkét célszerû a széleket tömöríteni, nedvesíteni, jól meglocsolni.
A nagyobb és homogénebb komposztérést a különbözõ élõlények is elõsegíthetik,

ezért ne idegenkedjünk a földi gilisztától, a
cserebogár pajortól és az idõnként megjelenõ vakondtól sem.
Ha jól dolgoztunk az év során, elérkezhet
az érett és homogén komposzt kinyerése.
Ezt rostálással érjük el. A domb tetejérõl
eltávolítjuk a még le nem bontott anyagot
és félretesszük, mert ez vissza fog kerülni a
rostálás után újból összeállított ládába. A
komposztrosta lehet 1x1,5 m-es, 1-1,5 cm
lyukbõségû, fakerettel megerõsített vasháló, melyet ferdén felállítunk és erre lapátoljuk a nyers komposztot. A rostán fennmaradó - át nem hulló - anyag mehet vissza
az új üres rekeszbe. A rostált komposztot
célszerû, de nem szükségszerû tovább tárolni néhány hónapig, például õsztõl tavaszig,
a felhasználásig. Ha kedvünk van finomabb
szitálással a palánta neveléshez készíthetünk értékes anyagot.
A házilagos komposztkészítés egyetlen
hátránya a kereskedelemben kapható különbözõ értékes „földekhez” képest, hogy
nem tudjuk itthon megoldani az anyag
hõkezelését, a különbözõ kerti gyomok
magvainak ártalmatlanítását. Bizonyos gyomok magvai ugyanis a komposzt készítés
közben akár egy évig is megtartják csirázó
képességüket és megfelelõ feltételek esetén
magvaik csiráznak és kihajtanak. A kerti
gyomok komposzttal való elterjesztése elkerülendõ. Ne terítsük a komposztot ásás
elõtt a földfelszínre. Jó megoldás, ha az
ültetés elött húzott árok aljába szorjuk (pl.
borsó, bab, hagyma stb. esetében) erre
kerülnek a magok, majd az árkot földdel
betakarjuk. A palánták ültetésekor is
hasonlóan járunk el. A lényeg az, hogy a
gyommagvak mélyre kerüljenek, a csírázás
után ne tudják áttörni a felettük lévõ földréteget, így elhalnak. A következõ évi talajmunkáknál a növények által fel nem dolgozott, de már csíramentes komposztot ugyis
eldolgozzuk a talajban.
Milyen kellékekre van szükség az eredményes és kényelmes komposzt készítéshez?
A gyakorlat azt mutatja, hogy célszerû
két komposzt dombot, depóniát vagy komposztrekeszt rendszeresíteni. Ezzel úgynevezett rotációs elven, folyamatosan tudunk kertünk számára értékes talajerõ
pótló anyagot, trágyát elõállítani. Az állati
eredetû trágya ma már szinte elérhetetlennek tûnik számunkra.
Kis ráfordítással és ügyességgel elkészíthetjük az elõzõkben már körülírt, a homogenizáláshoz szükséges rostát. Amennyiben
a tavasszal keletkezõ ág, gally és szõlõvenyige nyesedéket is komposztálni szándékozunk - értékes alapanyag - akkor jó szolgálatot tesz egy ágaprító berendezés.
Amennyiben ez számunkra elérhetetlen
beruházás, akkor a vékonyabb ágakat,
nyesedéket metszõollóval aprítsuk 2-3 cmes darabokra és így kerüljön a komposzt
dombra.
Eredményes komposztálást kívánok mindenkinek.
Zsitnyányi István
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A Zene Világnapja

Fotó: Herceg

Yehudi Menuhin világhírû hegedûmûvész
kezdeményezésére és javaslatára az
UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította.
Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján különös figyelmet szentelnek
annak a csodának, amit zenének hívnak.
A világnap célja, hogy a társadalom széles rétegei számára népszerûsítse a zenemûvészetet, és - az UNESCO elveinek
megfelelõen - szorgalmazza a népek közötti barátságot és megbékélést.
Ez a nap a zenemûvészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különbözõ kultúrák zenéinek jobb megismerését.
Azt, hogy mit jelent saját életünkben a
zenehallgatás, mindenki tudja. A zene elõhív régi, meghitt hangulatokat, felébreszti
a bennünk szunnyadó érzelmeket akkor is,
ha fáradtak, fásultak vagyunk.
Révfülöpön szeptember 30-án ünnepeltük. A megjelenteket Miklós Tamás polgármester köszöntötte az Ordass Lajos
Evangélikus Oktatási Központban, majd
Hafenscher Károly, az Oktatási Központ
vezetõje osztotta meg gondolatait a Zene
Világnapja alkalmából az egybegyûltekkel.
Fellépett az IMAGO MUNDI zenekar
kamaraformációja. (Zenéjükben a spirituális világzene, a jazz, a klasszikus zene és
a pop elemeit ötvözik sajátos módon.)
Megtelt az Evangélikus Oktatási központ,
ahol a belsõséges hangulatú kamarakoncert tartalmas szórakozást és lelki feltöltõdést jelentett az igényes zenét kedvelõ közönségnek.
P.Zs.

A Révfülöpi Honismereti
Egyesület közleménye
A Révfülöpi Honismereti Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
segítették tevékenységét.
Egyesületünk számlájára ezúton 2009ben 108.015,-Ft érkezett.
Az összeget a Villa Filip honismereti
közlöny és a Honismereti Füzetek Benke
László emlékkötet kiadvány nyomdai költségei kifizetésére használtuk fel.
Miklós Tamás elnök
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A Magyar Dal Napja
Presser Gábor kezdeményezésére 2008-ban
került elõször megrendezésre a Magyar Dal
Napja, amely akkor még nem önálló program volt, hanem a Sziget Fesztivál részeként, annak „nulladik napján” valósult meg.
Ott és akkor a hétórás koncerten a magyar könnyûzene több korszakának és stílusának képviselõi játszották el részben saját dalaikat, részben más elõadókét. Voltak
kifejezetten erre az alkalomra létrejött formációk is, mint a Rock Allsar vagy az
Omega Tribute Band.
A Presser Gábor által megálmodott rendezvény fõ célja, hogy az ismert fellépõk
mellett helyi elõadók, tehetségek számára
is bemutatkozási lehetõséget biztosítson.
Tavaly már az eredeti tervekhez híven,
szeptember második vasárnapján rendezték meg. Országszerte 25 helyszínen, csaknem 1200 elõadó tolmácsolásában szólaltak meg a magyar dalok, a budapesti
Zeneakadémiától a vidéki szabadtéri színpadokig, utcákon, tereken, parkokban és
színházakban hozzávetõleg 150 órányi programot hallgathatott meg a becslések szerint 45.000 fõs közönség.
Az ötletgazda szerint a Magyar Dal Napja azért tud mûködni, mert alulról szervezõdõ kezdeményezés, nincs központi irányítás, „nincs mögötte erõ, vagy hatalom”,
mindent helyben készítenek elõ.
A magyar dal megérdemli, hogy legyen
egyetlen nap az évben, amikor csak rá figyelünk, amikor neki tapsolunk, amikor õt
éltetjük.
Az idén ünnepeltük második alkalommal együtt Révfülöpön a Magyar Dal Napját, természetesen a jövõben is folytatni
kívánjuk az elkezdett hagyományt.
A rendezvényt a Tóparti Galéria foglaltsága miatt a Hotel Révfülöpben tartottuk.
Kiváló és különleges magyar együtteseket
és elõadókat hallgathattunk. Kovács Péter
élõ telefonos interjút készített Szirtes
Edinával - többek között a Fabula Rasa
zenekar tagjával-, valamint
Török Ádámmal, a Mini együttes vezetõjével, akik megosztották velünk gondolataikat a Magyar Dal Napjával kapcsolatban. Az est zárásaként a Kopaszkutya címû
filmet vetítettük.
P.Zs.

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
Tördelõ szereksztõ: Péczer Márk
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: november 26.
Szerk. biz. ülés november 30. 17 óra; Megjelenik havonta.

Adatok Siposs Antal mûveinek kiadásáról
Siposs Antal zeneszerzõ, zongoramûvész,
zongoratanár 1839. január 17-én született
Ipolyságon, 1923. június 18-án halt meg
Révfülöpön.
Miklós Tamás, a Révfülöpi Helytörténeti Egyesület elnöke és a sorok írója több
életrajzi tanulmányban méltatta a jeles zenemûvészt.
A Magyar Mûvészetterápiás Társaság
most kapta meg Hutira Albin „A Rózsavölgyi és Társa másfél évszázada” címû kötetet. A 17. oldalon áll:
„Siposs Antal (1839-1923). Elõbb Thern
Károly tanítványa volt, majd Liszté. 1874ben magán-zeneiskolát létesített. Az Országos Magyar Daláregyesület egyik megalapítója; számos zongorakompozíciót írt. A
Rózsavölgyi kiadónál 53 mûve jelent meg.
Néhány jelentõsebb ezek közül:
Op. 12. Polka brillante
Op. 13. Rapszódia

Op. 21. Liszt-induló
Balatoni ábránd, hangverseny-elõadásra
Két zenekép 1. Távozás 2. Viszontlátás
Kossuth-induló
Palotás, hangverseny-elõadásra
Verbunkos és friss
Zeneképek
Mûveinek nagyobb része opusszám
nélkül került forgalomba.”
Budapesten - jelenleg - kották, hanghordozók nem kaphatók. Kérjük, hogy a 90.
halálozási évfordulóra adják ki Siposs
Antal mûveinek kottáját és legalább válogatásként CD lemezeket.
Megemlítjük, hogy a jelen kötet írásmódja Sipos, így található néhány helyen,
többségben - Révfülöpön is - Siposs. A
Brockhaus-Riemann Zenei Lexikon (Budapest, 1985.) közlése: „Siposs (Sipos, eredetileg Pfeifer).”
Dr. Vértes László elnök, zeneterapeuta

Ezek mind a mi erdei kincseink
Feltettük a kérdést utóbbi programunk okán;
Írjatok arról mit jelent nektek az erdõ! A
jobbnál jobb esszék közül kérem olvassák jó
szívvel az alábbi fogalmazást melyben egy
zánkai általános iskolás kislány gondolatai
jelennek meg. Reméljük az ifjú nemzedék
tagjainak többsége is megérti e tehetséges
gyermek üzenetét.
(Vókó László)
Az erdõ, ami értéket jelent nekem, és minden embernek. Errõl kellene írnom, ami
nagyon nehéz feladat.
Azt tudom, mit jelent nekem az erdõ,
minden egyes fa. Jelenti nekem a levegõt,
ami nélkül nem lenne élet ezen a Földön!
Az élet pedig a legnagyobb kincs. Tudom
mit jelent a szomszéd néninek az erdõ, aki
már alig lát és csak a botjával tud menni, de
akkor is megy, járja az erdõt, gyûjti a gombákat nyáron és õsszel, mert neki ez fontos
táplálékot jelent, és gyûjti a gyógynövényeket, mert õ el nem menne orvoshoz,
csak a gyógynövények erejébe hisz. Mindig
azt mondja: Fûben, fában az orvosság. Begyûjti a fa kérgét, diófalevelet, és azt mondja: Legjobb a
köhögésre a kakukkfû, mezei zsurló. És még rengeteg gyógynövényt
ismer. Gyûjti az akácfavirágot is, és
télire a csipkebogyót, amibõl majd
teát fõz, azt mondja: annak van a
legmagasabb C-vitamin tartalma,
de az csak akkor jó, ha már megcsípte a dér.
Ez a néni tanítja a fiatalabbakat
is a gyógynövény, és a gombaismeretre. Él itt a faluban egy család,
akik ide költöztek, és azt mondják:
ezt a nyugalmat nem cserélnék el
semmiért. Hiába kevesebb itt a
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munkalehetõség, de ez a tiszta levegõn nekik mindennél többet ér. Felmennek a hegyekbe, amikor csak tehetik az erdõt járják.
Látom azt, mit jelent az erdõ egy 10 éves
körüli fiúnak, aki pár éve még mindig az
állatokat figyelte, nagyokat túrázott a hegyeken, dombokon, és az édesanyja õt is
meg akarta tanítani ezekre az ismeretekre,
hogyan keressen gyógynövényeket, hogyan
ismerje fel az ehetõ és mérgezõ gombákat.
De ez a kisfiú már nem járja az erdõket,
mókusok és madarak helyett fegyvereket
rajzol. Megváltozott, mert kapott egy számítógépet és neki elég az a világ, amit a
számítógépes játékok nyújtanak. És így a
kincs, amit még pár éve a szívében hordott
és nem is tudta mekkora érték volt nála,
amikor az erdõket járta, mára elveszett.
Nem tudom mi lesz majd így a világgal,
ha a mai fiatalokat már nem fogja érdekelni a természet, elfordulnak az erdõtõl,
elfordulnak a növényektõl, akkor elfordulnak az élettõl is!
Balatonhenye Berke Tünde

Fotó: Vókó
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Széchenyi - emlékév
2010-ben

Fotó: Herceg

Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából országszerte különféle
rendezvényeket tartottak.
A Tóparti Galériában szeptember végén
és október elején a Magyar Emlékekért a
Világban Egyesület tagságának „Széchenyi
Emlékek nyomában Európában” címû fotódokumentációs kiállítása volt megtekinthetõ. A megnyitón dr. Deák Piroska
egyesületi tag és dr. Messik Miklós egyesületi elnök vetített képes elõadást tartott
Széchenyi Nyugat-Európában tett körutazásairól, elõtte Mikós Tamás polgármester
ismertette életútjának és munkásságának
fontosabb állomásait.
Részlet Széchenyi Naplójából:
„Mi a célunk?
Hazánk fiaira, és azok gyermekei és unokáira annyi szerencsét és áldást hozni, amenynyire azt a mi tehetségünk végbe viheti…
Hogy azon törekednünk, hogy a mostani
ifjúság nevelésére oly nagy befolyást szerzünk
magunknak, hogy azok több polgári virtusokkal bírjanak, mint a mi kortársaink és
atyáink. Mert mi meg vagyunk abban gyõzettetve, hogy az emberiség csak az értelem és
az erkölcs és a bölcsesség kiterjedése által
léphet ama szerencse és áldás magasságára,
melynek elnyerése a mi méltó célunk…
Ha más nemzeteknek több a kincsük,
legyen minékünk több erkölcsünk és hazafiúi
szeretetünk.”
P.Zs.

IX. Révfülöpi
Társalgó
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt
november 13-án 14.30 órára a Tóparti
Galériába, az Õszirózsa Nyugdíjas Klub
meghívására Révfülöpre érkezõ Dr.
Kuncz Elemér „Bûnös vagy beteg” (a
pszichiáter szakértõ munkájának bemutatása) címû elõadására.

Mikulás Bál
A Magyar-Finn Baráti Társaság és a Gázló Környezet- és Természetvédõ Egyesület
december 4-én (szombaton) Mikulás Bált
rendez Révfülöpön a Tóth Vendéglõben.
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait!
Program: 19,30 kor ünnepélyes megnyitó, svédasztalos vacsora, kitûnõ zene, mûsor, értékes tombolatárgyak. Belépõ:
4.000.-Ft/fõ, amely tartalmazza a vacsora
árát. Üdülési csekkfizetési lehetõség!
Asztalfoglalás a Tóth Vendéglõben személyesen vagy a 464-406 illetve a 06/309460344 telefonon.
E-mail: tothvendeglo@tothvendeglo.hu
Esetleges tombola nyeremény felajánlását elõre is köszönjük! A tárgyakat december 2-ig lehet átadni.
Információ: 06/30/4910074
Szeretettel várjuk -elvárjuk- az egyesületek tagjait és szimpatizánsait és mindenkit, aki egy kellemes mulatságra vágyik,
illetve támogatni kívánja évek óta sikeres
programjainkat!

Irány a Csobánc!

Memento mori emlékezz a halálra!
November elsejét szenteli az egyház a
halottak tiszteletére.
Ez a nap a „lelkek emlékezete”. Az
ünneplés és a gyász napja, amikor a néma
könnyektõl a hangos zokogásig utat törhet
magának az emlékezés, a fájdalom. Ezen a
napon a távolba szakadt családtagok is
hazatérnek, emlékeznek.
Memento mori - emlékezz a halálra! Így
szól a Középkor figyelmeztetése, és ezt a
latin nyelvû mondatot olvashatjuk a
temetõk kapuin. Ez nem csak azt jelenti,
hogy elõre tekintünk halálunkra, sokkal
inkább szeretteink sírjára tekintve
emlékezünk életünkre. Bizonyítjuk, hogy
nem felejtjük el õket, mutatja ezt
szeretetünk, ragaszkodásunk.
„Ezen a napon minden más....
Újra mélyen érint meg a gyász ,
Nincs már velünk együtt
Kit ismertünk vagy szerettünk
Ma lélekben újra együtt lehetünk.
Eszembe jutnak az együtt töltött napok
Fülemben újra megcsendült a hangotok
Szinte látom minden mozdulatotok
Nem is tudhatjátok, mennyire fáj hiányotok.

Fotó: Vókó

Ismerjük meg együtt környékünk környezeti, természeti értékeit!
A Gázló Környezet- és Természetvédõ
Egyesület november 20-án tisztelettel invitál újabb programjára minden kirándulni
vágyót! Ezúttal a törökök által bevehetetlen Csobánc meghódítása a cél!
- Gyülekezõ: 9.55-kor Gyulakesziben a
templomnál. Révfülöprõl Volán járat 9.10
perckor indul, körbe megy a medencében.
- 10.00-kor indul a gyalogtúra. Az útvonal idõjárástól függõ, hossza 6-8 km, a tempó ismerkedõ ballagó, viszont az összes
emelkedés 253 m.
- Útvonal: Gyulakeszi - Csobánc - Kõmagas
- A Gyulakeszi Szõlõhegy megállóból a
menetrend szerû busz 15.07-kor indul Révfülöpre.
- Tájképi, föld, növény-és állattani értékekre és egyéb érdekességekre csodálkozhatunk.
- Túravezetõ: Vókó László
- További információ: 06/30/4910074
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Gyertyákat gyújtunk és mécseseket
Ezek a fények világítsanak Nektek
Örök világosságban, békességben nyugodjatok
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudjátok!”
P.Zs.

Régóta tervben volt,
most elkészült

Fotó: Vókó
Az óvoda udvarán álló kút felsõ részét felújították, a beton kávára tavasszal kerül sor, ami
a gyermekek festményeivel válik majd igazán
széppé, az udvar díszévé

