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Aláírták a Révfülöp - Sodankylä
testvér-települési szándéknyilatkozatot

Fotó: Bogdán

A révfülöpi Magyar-Finn Baráti Társaság
és a finnországi Sodankylä település hasonló egyesületeinek közös kezdeményezésére, a finn település másodszori meghívására november 24 és 27-e között 3 fõs
küldöttség - Miklós Tamás polgármester,
Eitner József képviselõ, a Kulturális,
Oktatási és Szociális Bizottság elnöke és
Kristo Judit tolmács - járt Sodankyläben a
testvér-települési szándéknyilatkozat megtárgyalására és aláírására.
A -28 C fok hidegbe érkezõ küldöttséget
és az ekkor Sodankyläben tartózkodó 10
fõs révfülöpi kirándulócsoportot csütörtö-

kön Ahti Korvanen a település tanácselnöke és munkatársai fogadták a városházán, ahol részletesen bemutatták településük gazdasági, kulturális és közigazgatási
életét. Másnap pedig egy szûk körû találkozón Viljo Pesonen településvezetõ (polgármester) és Miklós Tamás polgármester
aláírták az elõzõ nap egyeztetett és
kiegészített testvér-települési együttmûködési szándéknyilatkozatot.
A küldöttség a kétnapos út során a finn
település mûködésének megismerése és a
protokolláris programok mellett meglátogatott egy szakmunkásképzõ oktatási intézményt, jártak a Hanuksen Kartano Öregek Szolgáltató Házában, valamint a Nutukkában, a demenciában szenvedõ betegek otthonában. A révfülöpi csoporttal
együtt voltak a tankavaari Urho Kekkonen
Nemzeti Parkban, annak természetvédelmi kiállításán, illetve az Aranymúzeumban, valamint az ottani egyesület otthonában is. Remélhetõ, hogy a szándéknyilatkozat aláírásával elmélyül az évtizedes
múltra visszatekintõ magyar-finn baráti
kapcsolatrendszer és a pályázati lehetõségek kihasználásával pedig mind több révfülöpi jut el a messzi észak csodálatos világába.
-mt-

Nyugállományba vonuló kollegák búcsúztatása
Révfülöpön a Polgármesteri Hivatal
nagytermében december 3-án bensõséges
keretek között, családias hangulatban
köszöntötte Miklós Tamás polgármester
leendõ nyugdíjas kollegáinkat.
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõaszszony is meleg szavakkal méltatta a mun-

katársak munkában eltöltött hosszú éveit.
Szalay Józsefné 2011. januártól, Alapi
László 2010. december hónaptól lesz
nyugdíjas, amelyhez szívbõl gratulálunk.
Jó egészséget, nyugodt békés napokat
kívánunk Mártinak és Lacinak, legyen
sok örömük unokáikban is.

Fotó: Müller

Finnországi
látogatás
Községünkbõl ismét nagyobb csoport,
tízen utaztunk a messzi Észak népének
szeretõ közösségébe, Sodankylä községébe.
Régóta?! kb. tíz éve ismerjük, ismergetjük egymást. Úgy érezzük, tudjuk jó
barátok lettünk ezek alatt az évek alatt. Õk
most ünnepelték a Finn - Magyar Társaság
helyi szekciójának 10 éves évfordulóját.
Ezért is utaztunk most.

Fotó: Bogdán

A mi helyi Magyar - Finn Baráti Társaságunk egy kicsit késõbb 2007-ben alakult
meg "hivatalos" formába öltve addig is
fejlõdõ, gyümölcsözõ barátságunkat. Elõzõ - a novemberi Révfülöpi Képekben Bogdán Katalin elnökünk alapos, részletes
ismertetést írt errõl a történetrõl s magáról
a testvéri szeretetbe fogadott községrõl.
Bár még a kapcsolatunkra nem került rá a
hivatalos pecsét, de a kölcsönös szándékról
mostani látogatásunkon pecsét került Miklós Tamás polgármesterünk és Viljo
Pesonen ottani önkormányzati vezetõ
részérõl is. Mi pedig egy nagyszerû hetet
töltöttünk a bõ mínuszos északi tájon - volt
- 29.6 Celsius fok is - meleg testvéri szeretetben olvadozva s feloldódva, megfeledkezve minden itthoni nehézségünkrõl. Barátaink mindent megtettek, hogy jól érezhessük magunkat szinte személyre szabva.
Nagyszerû programot állítottak össze. Bár
családok láttak vendégül bennünket,
mindig pontosan ott voltunk az egyes programokon., akár 18 km távolságból is fáradtságot nem kímélve vittek bennünket.
Isten áldja meg mindnyájukat!
Folytatás a 3. oldalon...
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Pályázati felhívás
- Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
A licitlépcsõ: 1000.- Ft/m2.
Képviselõ-testülete versenytárgyalás (nyilA versenytárgyaláson való részvételi
vános pályázati eljárás) útján bérbeadás- szándékot 2011. január 14-én (péntek)
ra meghirdeti a Révfülöp, Káli u. 4. szám 12.00 óráig beérkezõleg írásban jelezni
alatti épületben lévõ két különálló helyi- kell a Polgármesteri Hivatalnál. A verségbõl álló 42 m2 és 16 m2 nagyságú he- senytárgyalásra pályázóknak külön értelyiségeket.
sítés nem kerül kiküldésre.
A helyiségekben kereskedelmi vagy
A versenytárgyalás idõpontja: 2011.
szolgáltató tevékenység folytatható, ven- január 20. (csütörtök) du. 14.00 óra, hedéglátóipari tevékenység nem gyakorol- lye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácsható. A bérlet idõtartama 3 év (2013. de- terme. Érdeklõdni a Polgármesteri Hivacember 31-ig). Az üzletkörre és a bérleti talnál (Révfülöp Villa Filip tér 8.) a
díj nagyságára ajánlatot kell tenni.
87/563-331-ös telefonszámon lehet.

Önkormányzati rendelet kihirdetése

A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. december 13-i ülésén
megalkotta a 20/2010. (XII.13.) önkormányzati rendeletét „Az Általános Iskola konyhájáról igénybe vett étkezésért fizetendõ térítési díj megállapításáról szóló 17/2007.

(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.” Az önkormányzati rendeletek a
Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban
minden érdeklõdõ számára rendelkezésre
állnak és olvashatóak a település honlapján
is.
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ

Rendkívüli ülés - képviselõi kérésre
Több képviselõ írásban kérte Miklós Tamás polgármestert, hogy tartson rendkívüli ülést: "Tisztelt Polgármester Úr! Képviselõ társaim egyetértésével kérjük 2010.
10. 29-én, pénteken 17 órától rendkívüli
testületi ülés összehívását.
A tervezett napirendi pontok: - Polgármesteri beszámoló a 2010 évi tervezett fejlesztések finanszírozásának forrásairól. Az IKSZT projekt megvalósításával kapcsolatos konkrét feladatok meghatározása.
- A Császtai strand fejlesztési program
megvitatása, rendelkezésre álló források
ismertetése, döntéshozatal a konkrét 2011
évi fejlesztésrõl. - Halász utcai 2011 évi fejlesztési terv ismertetése, megvitatása. Az
ülésre kérjük a külsõ bizottsági tagok
meghívását. Mivel munkaértekezletrõl van
szó, az ülés nem nyilvános. Üdvözlettel:
Kondor Géza képviselõ, Varga Béláné
alpolgármester, Kálomista Gábor képviselõ, Gángó István képviselõ, Török Péter
képviselõ." Miklós Tamás polgármester az
ülés elején bejelentette, hogy megalakult a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsa november 5-én,
33 önkormányzat részvételével. Elnökévé
Császár László tapolcai polgármestert, a
polgármesterek indítványára a társulás
egyik elnökhelyettesévé pedig Révfülöp

polgármesterét választották meg.
A rendkívüli ülésen a képviselõi kérelemnek megfelelõ napirendek mellett elbírálták a Bursa Hungarica Ösztöndíjra érkezett pályázatokat, valamint döntöttek lakásépítéshez helyi támogatás biztosításáról. A decemberi soros ülésen tárgyalta a
Képviselõ-testület a 2011 évi költségvetés
koncepcióját, ahol az elõzõekben említett
beruházások, tervek ismét terítékre kerültek, de végleges megállapodás ott sem született. Várhatóan decemberben még egy
rendkívüli ülésre sor kerül, a Révfülöpi Képek januári számában részletesen beszámolunk a költségvetés tervezetérõl.
Ky

Értesítés

Értesítem a mezõgazdasági termelõket,
hogy az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet
értelmében bejelentést kell tenni a 2009.
09.01 – 2010.08.31. idõszakban felhasznált
szerves és szervetlen trágya mennyiségrõl.
A bejelentés (nemleges is!) elmulasztása
bírsággal jár. Határidõ: december 31.
A bejelentõlap a Révfülöpi Polgármesteri Hivatalban átvehetõ. Tel.:06-20/7700632
Baracskainé Egegi Sarolta

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
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Önkormányzati
rendelet kihirdetése
Révfülöp Nagyközség Önkormányzati
Képviselõ-testülete november 29-i ülésén
megalkotta 19/2010. (XI.29.) számú
önkormányzati rendeletét, amellyel
módosította Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérõl
szóló 2/2010. (II.17) számú önkormányzati rendeletét.
Az önkormányzati rendeletek a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban
minden érdeklõdõ számára rendelkezésre állnak és olvashatóak a település
honlapján is.
Hamarné Szöllõsy Emília jegyzõ

Hirdetmény
Tájékoztatjuk a település lakosságát,
hogy a DRV ZRT ivóvíz rekonstrukciós
munkálatai miatt 2010. december 13. 2010. december 31.-e között a Mélyút teljes szakasza, valamint a Petõfi utca, Platán utcához közeli része lezárásra kerül.
A rekonstrukciós munkálatok ideje
alatt a fenti útszakaszokon forgalomelterelés várható.
A forgalomkorlátozással kapcsolatos
részletes információ 06 20 374 2133 telefonszámon kérhetõ.
Kérjük, hogy az esetleges balesetek
megelõzése érdekében az említett útszakaszokon körültekintõen közlekedjenek.
Megértésüket elõre is köszönjük.

Tourinform hírek
November utolsó napján szakmai továbbképzésen voltak a zánkai Egry József
Középiskola turizmust tanuló diákjai a
révfülöpi Tourinform Irodában.
Dancs Csaba és Schmidt Sára tanárnõ
vezetésével élénk érdeklõdés kísérte
elõadásomat, amelyben röviden vázoltam
az Iroda mûködését, feladatait, szerepét
a Tourinform Irodák országos hálózatában. Számtalan kérdést is feltettek a
diákok, remélem válaszaimmal sikerült
még nagyobb kedvet csinálnom a turizmus szakmához.
Dr. Barsiné Szabó Katalin

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
Tördelõszereksztõ: Péczer Márk
(Ingyenes kiadvány) Lapzárta: december 26.
Szerk. biz. ülés 2011. január 4. 17 óra; Megjelenik havonta.
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Folytatás az 1. oldalról...

Olimme kylassä Sodankylässä
Látogatóban voltunk Sodankyläben
ünnepség volt. Régebbi útjaink képeinek
kiállításával, kedveskedõ gulyáslevessel
Riikka Maijanen magyar nyelvû köszöntéseivel. Õ lelkesen tanul magyarul, s igyekszik otthon lenni nap mint nap hazánk
kultúrájában. Õ a helyi baráti társaság
elnöke. Fáradhatatlanul dolgozott most is
azért, hogy minél jobban érezzük magunkat. Osmo Oikari a sodankyläi szekciót
alapító elnöke meg én, megkaptuk a Finn
Magyar Társaság ezüst díszjelvényét eddigi
munkánk jutalmául.

Fotó: Bogdán

Jártunk az Aleksanteri Kena (múlt
századi híres helyi tanítóról) elnevezett
általános iskolában. Megragadó volt a hely
tágassága, a tanulók természetessége,
érzõdött, otthon érzik magukat az
iskolában. Integrált oktatás folyik, még a
sérült, fogyatékos gyermekeket is meglátogattuk. Énekeltünk nekik, õk is nekünk.
Azután a fogászati rendelõintézetben tettünk látogatást, amely nem csak az iskolafogászatot látja el, hanem az egész
községet, sõt a körzetét is. Az Utazási
Iroda és a Turisztikai Hivatallal való
ismerkedés után este az Osuuspankki
(Takarékpénztár) gyûléstermében volt a
vacsora. A Bank vezetõje lelkesen ismertette tevékenységüket, hogy Sodankylä
környéke nagy fejlõdés elõtt áll, mivel új
bányák nyílnak (nikkel s egyéb színesfémek), szûnik a munkanélküliség. Jönnek
a külföldi befektetõk, hozzák tõkéjüket
(kanadai, ausztráliai, svéd, norvég), közben
a finnek nagy része attól fél, hogy a bányák
révén alulról hódítja meg Finnországot az
idegen tõke.

Fotó: Bogdán

Másnap Rovaniemibe utaztunk, meglátogattuk a Finn Mikulást, aki most éppen
nálunk
tartózkodik,
talán
éppen
Devecserben vagy Kolontáron. Megnéztük

Rovaniemi városát. Részt vettünk az ottani
Finn-Magyar Társaság városi részlegének
estéjén, a repülõtéren pedig megvártuk
polgármesterünket - Miklós Tamást - és
Eitner Józsefet, s hazatértünk.

Fotó: Bogdán

Csütörtökön - november 25-én - a
Községházán jártunk ismerkedve a
Csillagközség (Sodankylä) mibenlétével,
életével,, majd elválva a társaságtól,
hivataltól másfelé indultunk. Errõl s a többirõl talán legközelebb számolunk be. A
többiek ezalatt jártak Pyhä Lutosban
(Nemzeti Park) s drágaköveket keresgéltek
az ametisztbányában.
Pénteken - november 26-án - a másik
lappföldi nemzeti parkot a Tankavaaran a
Kekkonen parkot, s az aranymosó múzeumot látogattuk meg. Itt a világ minden
tájáról, igy hazánk aranymosási hagyományairól (szigetköz) is képet kaptunk a
távoli északon.
Szombaton - 27-én - ki-ki elkölthette
maradék pénzét maga és hozzátartozói
kedvére. Délután pedig megünnepeltük a
10 éves évfordulót. Megható, kedves
3

Fotó: Bogdán

Vasárnap ott tartózkodásunk utolsó
napján, Advent elsõ vasárnapján, istentiszteleten vettünk részt. Reggel hálát adva
Istennek minden gyönyörûségért, élményeinkért a meseerdõk zúzmarás látványáért és saját részemrõl, hogy immár
76. életévemben ismét eljuthattam, bírtam
az utat, s szolgálhattam testvéri barátságunk fejlõdését. Ezután a korona a rénszarvasfogaton szánkózás volt a Jaakkola
tanyán meg Mikulás est Kommatiban.
Hétfõn - november 29-én - csendben
hazajöttünk.
Kristó Judit
Finnül is beszélõ magyar

Adventi áhitat

"Te vagy-e az eljövendõ, vagy mást várjunk?" (Mt. 11.3)
December 11-én szombat délután zenés
Ádventi áhítatra került sor az evangélikus templomban.
Az áhítat a balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola tantestülete és pártolóiból álló tizennyolc tagú "Scola" kamarakórus mûsorára épült. Elhangzottak
hazai, nemzetközi ádventi és karácsonyi
énekek, kórusmûvek, sok közülük orgonakísérettel. A szépszámú hallgatóság örömmel fedezhetett fel számos közismert
énekmûvet is, melyeket bíztatásra, együtt
is énekelhetett a kórussal. Az áhítaton a
helyi evangélikus lelkész hirdette Isten
igéjét. Ezúton is megköszönjük a Scola
kamarakórus szereplését, amely karácsonyi felkészülésünk szép alkalmaként valósulhatott meg.
VerIs
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Sulibál
A Révfülöpi Általános Iskoláért Alapítvány és az Iskolaszék közös rendezésében
2010. november 13-án került sor az idei
évtõl új névvel büszkélkedõ Sulibálra.

Fotó: Iskola

Az új név is sejtetni engedi, hogy a hagyományoktól eltérõen szerettünk volna kicsit
változtatni, az igényekhez jobban igazítani
ezen rendezvény színvonalát. Természetesen a legnagyobb segítséget ehhez a szülõktõl kértük, amit büszkén állíthatom,
hogy meg is kaptunk. A bálon a szülõk és a
pedagógusok által házilag készített finomságokból készült a svédasztal, amit méltán
neveztünk viccesen a bálon " terülj, terülj
asztalkámnak", mert minden várakozásunkat felülmúlóan, érezhetõen szeretettel
készült finomságokat kóstolgathattunk.
Az est hangulatát tovább emelte Iván Kati
néni kedves köszöntõje, Dodi bácsi pantomim bemutatója, a bátrabb táncos lábú
anyukák és persze Gabi tanító néni country táncbemutatója valamint a sok vidám
játék, amelyet mint a kisgyerekek, úgy
élveztünk. A fergeteges hangulatú zenére
hajnalig roptuk a táncot. Ezennel szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik
tombolatárggyal támogatták rendezvényünket és mindenkinek akik segítettek
ezen rendezvény megszervezésében.
Reméljük a jövõ évben még többen szeretnének majd eljönni a bálra, hogy részesei lehessenek egy vidám estének.
A rendezvény bevételét az iskolai udvaron lévõ játszótér bõvítésére fogjuk fordítani.
Szeginé Balogh Emília, Iskolaszék elnöke

Fotó: Iskola

Fodrásznak lenni nem könnyû dolog
Az õszi szünet után 2010. november 9-én a
8. osztályos lányok abban a szerencsében
részesültek, hogy Pálmai Layer Bernadett
a fodrászat rejtelmeibe engedett betekintést nyerni.
Az üzlet tulajdonosa ügyelt arra, hogy
minél több gyakorlati feladattal bízza meg
a révfülöpi iskolásokat. A tanulók arcán
látszott, hogy kedvüket lelik a fodrászkodásban.
Betti még a nagymamát is beszervezte
alanynak, hiszen az õ haját festette Szabó
Fanni és Sárvári Barbara. Igyekeztek a lányok alapos munkát végezni, Edit néni
pedig türelmesen végigülte mire majdnem
minden részét befestették a hajának, amit
a fodrász azért korrigált. Külön köszönjük
a türelmét a nagymamának. Sifkovits Anna
megmosta Dobai Dominika haját. A frissen mosott hajat Nagy Bogi és Szilágyi
Patrícia vette kezelésbe, hiszen õk láttak
neki becsavarni Dominika tincseit.
Hildeszheim Barbinak a haját kivasalta
nagy gondossággal Szepesvári Alexandra
és Papp Dóri. Dominika a hajszárító búra
alatt szárította tovább a csavarókkal teletûzdelt haját. Papp Dóri haját Siffer
Klaudia és Nagy Bogi megmosta, majd
megszárította. Sifkovits Anna fufruja feketére lett festve. A fodrásztanoncok végig
figyeltek, és érdeklõdõek voltak.
A lányok frizurája nagy tetszést aratott a
társak körében. Pálmainé Betti mindig
megmutatta a lányoknak, hogy mit hogyan
kell szakszerûen csinálni. Biztatta a lányokat kedvesen, a véleményét pedig õszintén elmondta. A 8. osztályosok alig akarták
abbahagyni a fodrászkodást, sõt azt mondták akár a jövõ héten is szívesen eljön-

Fotó: Iskola

nének a fodrászüzletbe, hogy újabb frizurát
készítsenek.
Nagyon köszönjük Bettinek, hogy fogadta a lányokat, és megkedveltette velük a
fodrász szakmát.
Pálné Rácz Rita

Komposztálunk

Fotó: Szalai

Ide állunk - oda állunk - Barbi, Réka komposztálunk.
Köszönet a lehetõségért, így sokkal egyszerûbb a konyhai, kerti hulladék kezelése,
majd késõbbi hasznosítása. Szalai József

Leány kézilabda régióválogatott
válogató Szombathelyen
A Csiszár László kézilabda utánpótlás
régió központ 2010. november 5-én pénteken a szombathelyi Savaria Arénában
régióválogatott válogatót tartott. A régiót
az Észak-Nyugat-Dunántúl megyéihez tartozó kézilabda egyesületek alkotják.
A révfülöpi lányok elõzõ évi eredményei
okot adtak arra, hogy a csapatból Szepesvári Alexandra kapus és Papp Dóra, Dobai
Dominika mezõnyjátékosokat elvigyük erre a tehetséggondozó programra.
A kiválasztó elsõ két órájában motoros
próbákkal mérték fel a játékosok fizikális
állapotát. Gyorsasági, ugróerõ, karerõ
teszteket hajtottak végre, ill. a dobáskészséget mérték fel a megjelent versenyzõknél. Kimondottan jó eredményeket értek el
tanítványaink, Papp Dóra összesítésben a
legjobb háromban volt. A fizikai felmérések után egy rövid étkezési szünet és pihenõ következett. Izgalommal várták a jelenlevõk a következõ napirendet, amely talán
az egész napnak a lényege volt. A posztok
4

alapján összeválogatott vegyes csapatok folyamatos cserékkel egy közel másfél órás
egymás elleni mérkõzést játszottak. A
játék végén Bölöni Roland a régióválogatott megbízott edzõje felsorolta azon játékoson nevét, akik a decemberben sorra
kerülõ összetartásra meghívást kaptak.
Örömmel konstatáltuk, hogy Papp Dóra és
Dobai Dominika helyet kapott a szinte
sportiskolások és NB-I- es utánpótlás csapatok játékosai között. Sajnos Alexandra
nem kapott meghívást, de ennek az oka az,
hogy a kapusok között többen is voltak,
akik már rendelkeztek az elõzõekben válogatott tagsággal. Nagy öröm számunkra,
hogy egy ilyen kis iskolából ilyen eredményeket tudnak produkálni tanítványaink, ezzel is bizonyítva azt, hogy az iskolában folyó testnevelés órák, sportszakkörök szakmai munkája megfelelõ szinten
mûködik. Lányainknak a további kézilabdás munkában kitartást, és sok sikert kívánunk, hajrá Révfülöp.
Németh László
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Szorgos anyukák
az óvodában

Egyházmegyei
szavalóverseny

November 18-án adventi barkácsolásra
hívtak az óvó nénik minden szülõt.

A veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskola szervezésében 15. alkalommal rendezték meg november 13-án a megyei szavalóversenyt, melyre egyházi és önkormányzati iskolákból is szép számmal neveztek
be diákok.
Az idei téma a játék és a család világa
volt. 1-1 szabadon választott és kötelezõ
verset kellett elõadni a versenyzõknek. Közel 120 diák mérte össze tudását 4 korcsoportban, köztük Révfülöprõl a 6. osztályos
Török Julianna, a 3. osztályból Németh
Bence, Szabó Renátó és Tompos András.
Mindannyian dicsérettel és oklevéllel tértek haza. Felkészítõ tanáraik: Borbélyné
Dégi Katalin, Miklósné Szabó Erzsébet.
Miklósné Szabó Erzsébet

Fotó: Vókó

Örömmel jöttünk.
Leültünk a kis asztalokhoz, a pici székekre, átéltük gyermekeink világát. És
egyre inkább belejöttünk a közös ajándékkészítésbe. Szemeink elõtt megjelent a bozontos szakállú mikulás, az adventi gyertyák és a karácsonyfa.
Végre jót beszélgethettünk egymással,
kiszakadtunk egy kicsit a hétköznapokból.
Jó hangulatban, kötetlenül érdeklõdhettünk csemetéink felõl.
Szorgalmas kezek készítették a papírmikulást, kiscsizmát, s megannyi ötletes ajándékot. Kivettük részünket a munkából és
nagyon jól éreztük magunkat.
Mikulásra, karácsonyra várva az ünnep
illata lengte körül a kis termet.
Itt a révfülöpi óvodában ezalatt valódi
angyalok keltek életre és nem csak papíron.
Zavari Judit Andrea

Advent az oviban

Fotó: Vókó

Fotó: Iskola

Budapesti kirándulás
A Diákönkormányzat november 6-7-én kirándulást szervezett Budapestre. Székelyné Burgyán Rita és Kissné Hajdu Gabriella kísérõkkel 30 tanuló vett részt a kétnapos kiránduláson.
A kissé hosszú vonatos utazás után
szombaton a Természettudományi Múzeumba és a Planetáriumba látogattak el a
részt vevõk , ahol a VILÁGVÉGE 2012
címû elõadásból megtudhatták, hogy mi az
alapja ennek a hírnek, s õk már tudják,
hogy nem is igaz. Este az Aréna Plázában
3D-s moziban szórakoztak. A másnap
délelõttöt a Csodák Palotájában töltötték,
ahol érdekes játékokat próbálhattak ki,
illetve izgalmas kísérletek bemutatásán
vehettek részt a diákok. A hazafelé tartó
hosszú utazást megrövidítették az emlékek, s reméljük, nemcsak kellemes, de
hasznos idõtöltést tudtunk nyújtani tanulóinknak.
Kissné Hajdu Gabriella

Az ovisokkal elkészítettük a csoport adventi koszorúját, amin hétfõn november
29-én meg is gyújtottuk az elsõ gyergyát.
Az ügyes kezü "angyalkák" által készített
kis ajándékok, minden nap egy gyereknek
nagy örömöt szereznek. Advent a várakozás, készülõdés karácsonyra. Az óvodában
is megteremtjük a meghitt hangulatot, az
épület karácsonyi díszbe öltöztetésével,
zenével, mesével gyertyagyújtással.
Kovács Kálmánné

Fotó: Iskola
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Vívó siker

Fotó: Iskola

Siffer Klaudia vagyok, a révfülöpi általános iskola 8. osztályos tanulója.
Párbajtõrözöm (a vívás egyik ága) Tapolcán, ahol Szalay Gyöngyi az edzõm. Az
idei Vidékbajnokságon, ahol a pestiek kivételével minden vidéki vívóklub képviseltette magát, 3. helyezést értem el egyéniben és csapatban is a Balaton SzL-Bau
Vívó Klub színeiben. Számomra ez az
eddigi legnagyobb eredmény vívásban, s
remélem, az elkövetkezõ versenyeken is jól
fogok szerepelni!

Fogászati vetélkedõ
November fogászati hónap. Ebbõl az alkalomból rendezett vetélkedõt a tapolcai
ÁNTSZ az alsó tagozatosok számára.
Iskolánkat Kovács Rebeka, Janzsó Patrik, Pálfalvi Nikolett 4. osztályos tanulók
képviselték. A versenyen részt vevõ 20 csapat közül az elsõ helyezett 45 pontot ért el.
Iskolánk tanulói 42 ponttal sajnos nem
kerültek az elsõ három közé, de a tanultakat hasznosítani tudják a fogápolásban.
Kissné Hajdu Gabriella

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 (konyvtar@revfulop.hu) emailben. Számlázás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán. A megrendelést
csak a megjelenés elõtt kifizetett hirdetések esetében tekintjük elfogadottnak.
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Irány a Csobánc!
Nem lehet olyan fenyegetõ
idõjárási elõre jelzés mely, a kirándulni vágyók kedvét szegné!
Különösen ha egy olyan gyönyörû
látópont a cél mint a Csobánc.
Sokadik alkalommal invitáltuk
november 20-án egy szép természetben eltöltött napra a túrázni
vágyókat. Kissé bizonytalanná tette
programunk sikerét hogy most elsõ
alkalommal húztuk ki lábunkat a
Káli-medencébõl. Rögtön nem
kisebb fába vágtuk fejszénket, mint
a 373 m magas Csobánc megmászása Gyulakeszi irányából. A
falu gyönyörû temploma mellett
gyülekezõ csapat nagysága láttán
örömmel állapíthattuk meg; a
távolság a medencétõl nem gond.
Nagy, késõbb kissé mérsékelõdõ,
de lankadatlan lelkesedéssel
kapaszkodott a majd negyven fõs
csapat a hajdani vulkán oldalában
kanyargó ösvényen, élünkön a
négyéves Szegi Benedekkel. A
középkori "Rossz Templom" elnevezésû rom mellett vettünk egy nagyobb
levegõt és az utolsó negyed órát a várfoglalók lendületével tettük meg. Páratlan
panoráma volt a jutalmunk, no és jó
túrázók lévén innen is, onnan is elõkerült
némi finomság. A fennsíkon megcsodáltuk
a több mint hétszáz éve épült vár romjait,
jókat vitatkoztunk annak történelmérõl.

Fotó: Vókó

Idõközi megállásaink során elhangzottakat
is felhasználhatták azok akik a terület értékeivel kapcsolatos tudáspróbát kitöltötték. A legjobbakat -az önkormányzati támogatásoknak köszönhetõen- értékes határozó könyvekkel jutalmazhattuk. Túránk
végállomása a Kõmagas elõtt jó sorsunk
egy kedves helyi szõlõsgazda birtoka felé

Jól esett az idei elsõ hó!

Fotó: Vókó

Alig 7 kilométer ide Mindszentkálla, mégis
egy évszak különbséget tapasztaltunk meg
november 27-én. Immár harmadik alkalommal vágtunk neki a helyi kõtenger
bozótosának. Nagyon meglepõdött a húsz
fõt meghaladó csapat, mivel a helyszínen a
10-15 cm mély hó "várt" ránk.
Sebaj! Szerszám van, elszántság van,
nekirontottunk a fehér halmoknak. Megkezdõdött idei utolsó aktív természetvédelmi akciónk a "Tegyünk a minõségi turiz-

musért" programsorozat keretein belül.
Immár három éve, hogy az állami tulajdonban, nemzeti parki kezelésben lévõ
kõtengert "örökbe fogadtuk". Vállalva,
hogy évente legalább egy alkalommal egyre
több és több követ bontunk ki a bozót
fogságából. Idei évben avattuk az NCA
pályázaton nyert támogatásból vásárolt
ágvágó ollókat, de nagy hasznát vettük a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott szerszámoknak is. Mindszentkállai vendéglátóink teával, zsíros
kenyérrel, no és a téli idõben igen hasznos
forralt borral kedveskedtek a szorgalmas
"hókotróknak".
Meggyõzõdésünk, hogy az a röpke
három óra, melyet ebben a csodálatos
környezetben, ilyen hasznos foglalatossággal együtt töltöttünk, mindenkiben szép
emlékeket hagyott. Tisztelettel köszönöm
azon révfülöpi polgároknak a részvételt
akik ismét tanújelét adták tettre
készségüknek.
Egyesületünk nevében községünk valamennyi lakójának Áldásos Ünnepeket
kívánok!
Vókó László
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vetett. Elkerülhetetlen volt a felnõttek számára a csobánci rizling megkóstolása.
Megújult erõvel vágtunk neki a környék
talán legkevésbé ismert kõtengerének,
majd ezt a csodát is magunk mögött hagyva a tartalmas együttlét örömével búcsúztunk egymástól.
Vókó László

Köszönet az 1%-ért
A Gázló Környezet-és Természetvédõ
Egyesület közleménye
A Gázló Környezet -és Természetvédõ
Egyesület köszönetet mond mindazoknak akik személyi jövedelemadójuk 1 %ának
felajánlásával
segítették
tevékenységét. Egyesületünk számlájára
2009-ben 34.924 Ft érkezett. Az összeget
természetismereti, multimédiás DVD-ék
vásárlására és közhasznú mûködési költségeink fedezésére használtuk fel. Az
egyesület 100 %-ban a létesítõ okiratában szabályozottan folytatta természetvédelemi,
állatvédelemi,
környezetvédelemi tevékenységét.
A gazdálkodás fõbb adatai
2009. január 1 – december 31. közötti
idõszakban:
Mérleg fõösszeg: 237.690 Ft
Saját tõke: 237.690 Ft
Pénzügyi eredmény: 10.166 Ft
Szervezetünk közhasznúságú jelentése
az önkormányzatok hirdetõ tábláin kifüggesztésre került, elõzetes egyeztetés után
az egyesület székhelyén megtekinthetõ,
illetve weblapunkon megtalálható.
Vókó László
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Õszi bajnok a Révfülöp
A bajnokság állása az õszi fordulók befejezése után
Megyei III. osztály:
1. Révfülöp
10 8 2 - 32:7 26
2. Csabrendek II
10 7 2 1 40:17 23
3. Káptalantóti
10 5 5 - 27:10 20
4. Gyulakeszi
10 6 - 4 25:26 18
5. Sümegprága
10 5 2 3 24:18 17
6. Balatonederics
10 4 3 3 24:21 15
7. Nemesgulács
10 2 4 4 15:22 10
8. Monostorapáti
10 2 2 6 23:36 8
9. Szigliget
10 2 1 7 20:29 7
10. Balatonszepezd
10 1 2 7 19:41 5
11. Lesenceistvánd-Uzsa10 1 1 8 15:37 4
Tartalékbajnokság:
1. Révfülöp
8 6 1 1 35:13 19
2. Szigliget
8 6 1 1 24:16 19
3. Káptalantóti
8 6 1 1 21:15 19
4. Balatonszepezd
8 4 1 3 30:19 13
5. Lesenceistvánd-Uzsa8 3 3 2 20:19 12
6. Balatonederics
8 3 - 5 21:22 9
7. Monostorapáti
8 2 - 6 15:28 6
8. Csabrendek II
8 1 1 6 20:34 4
9. Nemesgulács
8 1 - 7 13:33 3
Gratulálunk az õszi bajnoki címekhez!
Az õszi bajnoki címeket nem érhettük
volna el a Révfülöpi Önkormányzat mint
fõ támogató és az alábbi cégek és magánszemélyek anyagi támogatása és/vagy társadalmi munkája nélkül:
Tóth Vendéglõ, Attacca Club, Gomba
Étterem és Pizzéria, Hangulat Vendéglõ,
Csépcsõ Gáz kft, Móló Cukrászda,

Fotó: Szegi

Hullám
Hostel, Szegi - Sportüzlet ,
Károlyi Ferenc, Pálffi Géza, Fülöp Jenõ,
Kovács László, Kapcsos István, Réti
Tibor, Székely Szabolcs, Péringer Tibor,
Bogdán József, Csécs Róbert, Lajkó
Sándorné, Molnár Árpád, Piros Sándor,
Ács Péter, Pupos Norbert, Gelencsér
Csaba, Gyõri Rezsõ, Kálomista Gábor,

Petri Béla, Szabó István, id. Szegi János ,
Németh Zsolt, Pálffy Tibor, Kada József,
Dávid József, Zsifkovits László, Baráth
Sándor, Bognár János, Ács Zoltán, Tóth
Sándor.
Boldog békés ünnepeket kíván
a Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület!

Horgász hírek
2010. december 20-tól megvásárolhatók 2011-es éves akciós
horgászjegyek. Az akció várhatóan 2011. január 15-ig tart!
Információ: 06-87/463-028 hétfõ-péntek 8-17, szombat-vasárnap 8-12 2011. évi területi engedélyek AKCIÓS árai: BALATONI, KIS-BALATONI TERÜLETI HORGÁSZENGEDÉLYEK AKCIÓS ÁRAI 2011. ÉVRE, 2010. december 20 - 2011.
január
15. között!
_______________________________________________________
Általános Balatoni1 Partközeli Balatoni2
_______________________________________________________
felnõtt 16-65. életévig
54.900 Ft
23.100 Ft
_______________________________________________________
65.
életév
feletti
44.600
Ft
18.200 Ft
_______________________________________________________
gyermek 16. életévig
14.000 Ft
5.500 Ft
_______________________________________________________
1. Az "ÁLTALÁNOS BALATONI" területi engedély, érvényes a
Balaton egész területére, beleértve a befolyók meghatározott szakaszait is, a Kis-Balatonon a kijelölt területekre és partszakaszokra, valamint a Nyugati-övcsatornán is a meghatározott szakaszra.
2. A "PARTKÖZELI BALATONI" területi engedély érvényes a
Balatonon a parttól, vagy a vízben álló nád szélétõl mérten a víz
felé 1500 méter távolságig, valamint a befolyók meghatározott szakaszain a Kis-Balatonon a kijelölt területekre és partszakaszokra.
3. Az ifjúsági kategória az elmúlt évek tapasztalatai alapján
olyan minimális terjedelemmel bírt, hogy ezt a kategóriát
megszüntettük. Helyette a gyermek kategória 14. életévig szóló
megkötését 16. életévre módosítjuk. Így a gyermek kategória 2
évvel tovább vehetõ igénybe 2010-tõl.
A módosítás érvényes a 2010 végén elõvásárolható "Akciós"
2011 évre szóló területi engedélyekre is.
A kibocsátott jegyen a korhatár feltüntetésre került.
Szegi János
7

RÉVFÜLÖPI KÉPEK XX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2010. DECEMBER

Nyugdíjas programok Mindenki karácsonya

Karácsony
Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén' a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén', hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…
Kihûlt a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét Beteg a világ, nagy beteg…

A Vakáció-üdülõ vezetõjének felkérésére
vidám jelenetekbõl, villámtréfákból, dalokból álló mûsort adtunk elõ november
13-án, a "Kolbásztöltõ napon".
Finom ebéddel honorálták részvételünket. Dankóné Marika ezután rövid séta
keretében egy Nagytétényi nyugdíjas csoportnak bemutatta Révfülöp központját.
Köszönet hat nyugdíjas társamnak, hogy a
szokásos szerdai énekpróbák mellett vállalták a felkészülést, szereplést.
Délután dr. Kuncz Elemér pszichiáter
érdekes elõadását hallhattuk a "Révfülöpi-társalgó" programjaként. A neves szakember klubunk meghívására jött el.
November 17-én Badacsonytördemicre
kirándultunk 17-en. Pál Lászlóné hívott
meg bennünket (õ elõzõleg több éven
keresztül Révfülöpön volt mûvelõdésszervezõ) az ottani nyugdíjas klub összejövetelére. Szíves fogadtatásban volt
részünk, nagyon jól éreztük magunkat. A
Faluház nagytermében terített asztal, sok
finom sütemény, innivaló! Az udvaron a
kemencében már sült a hagyományos langalló! Vera bemutatta nekünk Tatay
Sándor emlék-kiállítását. Ez a régi iskola
volt szolgálati lakásában található. Itt
lakott haláláig Gémes Éva festõmûvész,
tanár a családjával. Szeretettel gondolunk
vissza rá, emléktáblájánál virágcsokrot
helyeztünk el. Megnéztük a présgyûjteményt, könyvtárat, elõadótermet majd a
két klub vezetõje ismertette klubjaink
mûködését, programjait. (Betegsége miatt
távollevõ Amika helyett itt is Dankóné
Marika képviselt bennünket. Amikának
ezúton is mielõbbi gyógyulást kívánunk) A
beszélgetés, közös éneklés-nótázás közben
hamar telt az idõ. Vera még zenészrõl is
gondoskodott, így még táncra is kerekedtünk. Nagyon köszönjük a tördemici nyugdíjas klubnak és Verának a meghívást, a figyelmes, bõséges vendéglátást! Búcsúzáskor megbeszéltük, hogy viszonzásként tavasszal õk látogassanak el hozzánk Révfülöpre!
Benéné Müller Mária
Az Õszirózsa Nyugdíjas Klub tagja

Töltsük együtt a szeretet ünnepét!
Közös Karácsonyi ünneplésre várjuk Önt
és Családját december 23-án (csütörtökön) a Könyvtár elõtti téren feldíszített karácsonyfánál! Délelõtt 10.00 és 11.30 óra
között kézmûves játszóház a Tóparti Galériában.
Várjuk az alkotni vágyó gyermekeket,
akik apró karácsonyi díszeket, ajándékokat készíthetnek, díszíthetnek. Délutáni programjaink 15 órakor kezdõdnek.
Plébánosi köszöntõt mond Csizmazia Sándor, majd a megjelenteket köszönti Hafenscher Károly lelkész és Miklós Tamás polgármester. Az estig tartó programban szép
versek, vidám, zenés kulturális mûsorok
szerepelnek, sok helyi fellépõ is részt vesz
az ünnep meghitté tételében. A rendezvény ideje alatt csodálatos karácsonyi zenével, jobbnál jobb forralt borokkal, teával,
finom falatokkal várunk Mindenkit!
Várjuk mindazok jelentkezését, akik fellépõként bármilyen produkcióval szeretnék színesíteni a programot, legyen az
tánc, ének, hangszeres zene, szavalat stb.
Ha Ön is szeretne hozzájárulni a "Mindenki karácsonyfájának" díszítéséhez, a fára felhelyezhetõ díszeket leadhatja a Könyvtárban, nyitvatartási idõben.
Kérdéseikkel, javaslataikkal, fellépési
szándékukkal keressék Kondorné Pintér
Zsuzsa mûvelõdésszervezõt a 06-30/4714614-es telefonszámon!
"Mindenki várja a szeretet ünnepét,
A karácsonyi napok meghitt örömét.
A szív és lélek áldott békéjét
A kedves szót egy boldog ölelést.

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dõlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve…
Óh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!...
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!...
Ady Endre
Áldott, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új Évet kíván szeretettel a
Révfülöpi Képek minden olvasójának a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Révfülöpi Csoportja!

Fotó: Herceg

Gyerekek felnõttek arcán a remény,
Küldi, repíti az ünnepek öröm fényét.
Õrizzük meg szívünkben a gyönyörû érzést,
Szeretve és áldva e napok szépségét.
A díszbe öltözött fenyõfa körül,
Gyerek a felnõtt minden jónak örül.
S ajándék osztás közben nekünk,
Csodás érzés járja át szívünk-lelkünk.

A révfülöpi naptár a Tourinform
Irodában már kapható
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Legyen boldog békés karácsonyunk,
Amirõl Mindannyian álmodunk.
Hitet, reményt földi életünk adjon,
Szeretet a boldogság mindig maradjon."
P.Zs.

